MÓZESKOSÁR EGYESÜLET AZ ÖRÖKBEFOGADÓ CSALÁDOKÉRT
1023 Budapest, Borbolya u. 14. fsz. 4.

ALAPSZABÁLY

1. §
Általános rendelkezések
(1)

Az egyesület neve: "Mózeskosár Egyesület az Örökbefogadó Családokért"
Székhelye: 1023 Budapest, Borbolya u. 14. fsz. 4.
2. §
Az egyesület célja és feladatai

(1)

Az egyesület célja:
 A Mózeskosár Egyesület az Örökbefogadó Családokért (a továbbiakban Egyesület) olyan önkéntes társadalmi szervezet, melynek általános célja, hogy tömörítse mindazokat, akik sorsuk, munkájuk vagy életük bármely eseménye révén érintettek az örökbefogadásban vagy karitatív érzelmekkel viszonyulnak hozzá.
 Az Egyesület úgy tekinti az örökbefogadást, mint a családi élet és nevelés természetes formáját,
a közös sors megosztásával ezt az érzést és meggyőződést kívánja erősíteni tagjaiban, és képviselni a társadalom egésze felé.
 Az Egyesület tagjai emberi és szakmai támaszt, segítséget, információt nyújtanak egymásnak és
az arra igényt tartóknak.

(2)

Tevékenységi köre:
 Az örökbefogadók és szakemberek átadják tapasztalataikat, és információkkal szolgálnak az
örökbe fogadni szándékozóknak, és segítik őket a szülői szerepre való felkészülésben.
 Az Egyesület alkalmat teremt arra, hogy az örökbefogadó családok –akár tagjai az Egyesületnek,
akár nem – egymással találkozzanak, ennek érdekében klubösszejöveteleket szervez.
 Lehetőséget kínál szakemberekkel való konzultációra (jogász, orvos, pszichológus, pedagógus)
minden érdeklődőnek.
 Személyiségfejlesztő, örökbefogadásra felkészítő csoportokat szervez, vezet.
 Előadásokat, tanfolyamokat, konferenciákat szervez, tart, lebonyolít.
 Hazai és külföldi konferenciákon való részvételt biztosít.
 Örökbefogadással kapcsolatos szakmai könyveket készít, szerkeszt, kiad, forgalmaz (ingyenesen
vagy önköltségi áron).
 Szakmai felméréseket készít az örökbefogadás témájában, esetleírásokat közöl az örökbeadás
szakmai színvonalának emelése érdekében.
 Az Egyesület, mint e terület társadalmi problémáit jól ismerő társadalmi szervezet szorgalmazza,
hogy részt vegyen az örökbefogadással kapcsolatos jogszabályok, törvények kidolgozásában,
tervezetek és különféle programok véleményezésében.
 Kezdeményezi a hazai és külföldi társszervezetekkel való kapcsolatteremtést.

(3)

Az Ectv. 34. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól
anyagi támogatást nem fogad el, országgyűlési, önkormányzati képviselő jelöltet nem állít, és nem
támogat.
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(4)

Az Egyesület a 2011. évi CLXXV. tv. (a továbbiakban: Ectv.) 34.§ (1) és az Ectv. 2.§ 19. pontja
szerint az alábbi közhasznú tevékenységeket látja el:

Közfeladat megnevezése

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások

Családok védelme és a családok jólétének erősítése

Oktatás, nevelés
Gyermek- és ifjúságvédelem,
családok védelme
(5)

Közhasznú tevékenység megnevezése
Pedagógiai, pszichológiai nevelési
tanácsadás örökbefogadó családok
részére, családi programok, klubfoglalkozások szervezése, egyéni, család- és csoportos terápiák
Örökbefogadó családok védelme
érdekében: szakértői tevékenység,
érdekvédelem,
törvényelőkészítésben való részvétel, társadalmi elfogadtatás erősítése
Örökbefogadással kapcsolatos ismeretterjesztő előadások tartása,
könyvek és egyéb kiadványok szerkesztése, örökbefogadásra felkészítő tanfolyamok szervezése, tartása
Örökbefogadó családok
utánkövetése

Közfeladatot meghatározó jogszabály
1997. évi XXI. tv. a
gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.) 14. §

2011.évi CCXI.tv.1.§(4)
és a 6.§(1)

Gyvt. 39. § (2), 62. §
(1), (3)
Gyvt. 62/F-62/H §

Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.
3. §
A közgyűlés

(1)

A közgyűlés az Egyesület döntéshozó szerve, amely a tagok összességéből áll és az Egyesületet
érintő kérdésekben dönthet.

(2)

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az Egyesület alapszabályának a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozattal történő elfogadása, módosítása
b) az Egyesület évi költségvetésének megállapítása, és annak végrehajtásáról szóló beszámoló
elfogadása;
c) az Egyesület évi munkatervének elfogadása;
d) az Egyesület 7 tagú elnökségének négy évre történő megválasztása és felmentése;
e) az elnökség éves beszámolójának megtárgyalása és jóváhagyása;
f) az elnökség döntése ellen tett javaslat elbírálása;
g) tag kizárásának eldöntése;
h) a tagsági díj megállapítása;
i) 300 000 Ft-ot meghaladó összeg kifizetésének engedélyezése;
j) az Egyesület más társadalmi szervezetekkel való egyesülésének a szavazati joggal rendelkező
tagok háromnegyedes szótöbbsége alapján történő kimondása
k) az Egyesület feloszlásának a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbsége
alapján történő kimondása.

(3)

A tagok a közgyűlés ülésén szavazással hozzák meg határozataikat a jelenlévő tagok általi nyílt
szavazással, egyszerű (50%+1 fő) szótöbbséggel, ha az Alapszabály, vagy jogszabály másként
nem rendelkezik. A határozatképességet minden határozat meghozatalakor vizsgálni kell. Az
egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről
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szóló közgyűlési döntéshez a jelenlevő, szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni és a következő közgyűlésen újra szavazásra kell bocsátani. Ha egy tag valamely ügyben
nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta
előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
(4)

A közgyűlést az elnök hívja össze legalább évente egyszer, de 30 napon belül össze kell hívnia a
tagok 1/5-ének az ok megjelölésével benyújtott kérésére.

(5)

A Ptk. 3:81. §. (1) bekezdésének rendelkezése szerint az elnök köteles a közgyűlést összehívni a
szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
a) az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c) az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.

(6)

Az (5) bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

(7)

A közgyűlés helyét, idejét, előzetes napirendi pontjait az Egyesület tagságával legalább két héttel a
közgyűlés előtt írásban közölni kell. Az Egyesület fenntartja magának a jogot arra, hogy közgyűlést
nem kizárólag az Egyesület székhelyén tart. A közgyűlés napirendjét a tagok előzetes írásbeli javaslatait figyelembe véve az elnökség határozza meg. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy
közzétételétől számított 8 napon belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó
szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend
kiegészítésének tárgyában az elnök jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről
az elnök nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

(8)

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra
jogosult tag részt vesz. Határozatképtelenség esetén a közgyűlést az eredetileg meghirdetett időponttól számított legalább 15 és legfeljebb 30 nap közötti időpontra lehet újra összehívni. Az újból
összehívott közgyűlés a jelenlevő tagok létszámától függetlenül határozatképes, ha ennek tényét
az eredeti meghívó tartalmazta valamint a napirend változatlan tartalmú.

(9)

A közgyűlésen a tagokon és az elnökségen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező
személyek vehetnek részt. A tagok tanácskozási és szavazati joggal, a meghívottak tanácskozási
és javaslattételi joggal bírnak. A közgyűlés a jelenlévők többségének szavazatával levezető elnököt
választ. A közgyűlés az elnökség által javasolt négy személy közül két szavazatszámlálót választ.

(10)

A közgyűlés titkos szavazással, egyszerű többséggel négy évre választja az elnökségét, az elnököt, a titkárt és a gazdasági felelőst személy szerint, a másik négy tagot funkció megjelölése nélkül. Amennyiben egy posztra kettőnél több jelölt van és egyik sem kapta meg az érvényes szavazatok több mint 50 %-át, úgy a második szavazásnál már csak az első fordulóban két legtöbb szavazatot kapott jelöltre lehet szavazni.

(11)

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök és az adott ülésre szótöbbséggel
választott jegyző ír alá és a jelenlevő tagok közül két személy hitelesít. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a határozatok tartalmát, időpontját és hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát, személyét, a határidőket és a felelősöket.

(12)

A közgyűlés határozatait évente új számmal kell ellátni és oly módon kell a jegyzőkönyvbe foglalni,
hogy abból az előterjesztő neve, a szavazásban részt vettek igenlő, illetve nemleges szavazata
vagy tartózkodása név szerint kitűnjön. A szavazásban résztvevők különvéleményét kérésre a
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jegyzőkönyvbe kell foglalni. A közgyűlés határozatait a jelenlévők előtt szóban ki kell hirdetni, valamint az érintettekkel írásban, postai úton kell közölni. A határozatokat és a jegyzőkönyveket a tagok részére elektronikus úton meg kell küldeni.
(13)

Az elnökség a közgyűlés döntéseiről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a döntések
tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát.
4. §
Az elnökség

(1)

Az elnökség három tisztségviselőből – elnök, titkár, gazdasági felelős – és négy tagból áll. Az elnökség tagjait a közgyűlés a 3. § (2) d. bekezdésében meghatározott időre választja. Az elnökség
tagjai korlátlan alkalommal újraválaszthatók.

(2)

Elnök, titkár, gazdasági vezető, vagy elnökségi tag (jelen, 4. § vonatkozásában a továbbiakban
együttesen: elnökségi tag) az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához nem korlátozták. Az elnökségi tag feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet elnökségi tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre
ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet elnökségi tag az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, akit valamely, az Egyesület tevékenységi köreit érintő foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
Egyesület elnökségi tagja nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig
nem lehet elnökségi tag az, akit eltiltottak az egyesületi elnökségi tagi tevékenységtől.

(3)

Elnökségi tag nem lehet az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a)
b)
c)
d)

(4)

amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adóés vámtartozását nem egyenlítette ki,
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette vagy törölte.

Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a)
b)

kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

(5)

A (4) bekezdés alkalmazásában nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az
egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

(6)

Az elnökségi tagok, illetve az ennek jelölt személyek kötelesek valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg már más közhasznú
szervezetnél is betöltenek.

(7)

Az Egyesület elnökségének főbb feladatai és hatáskörei:
a.) az Egyesület éves munkatervének az előkészítése;
b.) két közgyűlés között az Egyesület tevékenységének irányítása;
c.) két közgyűlés között a tagfelvételek intézése;
d.) 300.000 Ft-ig terjedő összeg kifizetéséről dönteni;
e.) 300.000.-Ft-ig terjedő hitel felvételéről dönteni;
f.) dönteni mindazon ügyekben, kérdésekben, amelyekre a közgyűlés kizárólagos hatásköre nem
terjed ki.
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(8)

A tisztségviselők főbb feladatai és hatáskörei:
a) elnök:
 jogosult képviselni az Egyesületet, állami, társadalmi szervek, személyek előtt;
 jogosult a változás bejelentési és a közhasznúsági bejegyzési eljárásban eljárni.
 elnököl a közgyűléseken, elnökségi üléseken;
 összehívja a közgyűlést és az elnökségi ülést;
 gondoskodik az elnökség határozatainak végrehajtásáról;
 a közgyűlés, illetve az elnökség hatáskörébe nem tartozó ügyekben (pl.: kérelem, panasz) intézkedik;
 az elnökségi tagok bármelyikét eseti megbízással, képviseleti joggal felruházhatja saját feladatainak teljesítésére;
 munkáltatói jogkört gyakorol a jogszabályokban megszabott feltételek mellett.
b) titkár
 az elnök távollétében – teljes jogkörrel – helyettesíti az elnököt;
 intézi az Egyesület ügyeit;
 amennyiben az elnök időközben tisztségéről lemond, vagy tagsági viszonya bármilyen módon
megszűnik, a legközelebbi közgyűlésig átveszi az elnök feladatait;
 vezeti a tagnyilvántartási könyvet.
c) gazdasági felelős
 az Egyesület mindennemű gazdasági, pénzügyi ügyeinek intézője;
 vezeti a pénztárkönyvet, a tagdíj- és egyéb gazdasági nyilvántartásokat;
 anyagi felelősséggel kezeli a pénztárt;
 távolléte esetén az elnökség dönt a helyettesítéséről;

(9)

Az elnökséget az elnök írásban hívja össze a szükségletnek megfelelően, de évente legalább 4
alkalommal. Az elnökségi ülések napirendjét az elnök az érintettekkel az ülésre szóló, írásbeli
meghívóban rögzíti. A meghívót e-mailben, vagy postai úton kell kiküldeni oly módon, hogy azt az
érintett az ülés előtt legalább 5 nappal megkapja.

(10)

Az elnökség határozatképes, ha legalább az elnök, a titkár, vagy a gazdasági vezető közül legalább két személy, valamint legalább két egyéb tag jelen van az elnökségi ülésen. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza meg.

(11)

Az elnökségi ülések nyilvánosak, arra szakértők meghívhatók. A vendégek és meghívottak tanácskozási és javaslattételi joggal bírnak. Szavazati joguk csak az elnökségi tagoknak van.

(12)

Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jelenlévő elnökségi tagoknak alá kell
írni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a döntések tartalmát, határidőket, felelősöket, és az érintettekkel való közlés módját.

(13)

Az Egyesület működésével kapcsolatos irataiba bárki betekinthet kérésre, az elnökség egy tagjának jelenlétében.

(14)

Az elnökség az Egyesület szolgáltatási igénybevételének módját szórólapokon és az Egyesület
honlapján teszi közzé. Az Egyesület a közgyűlés határozatait honlapján szintén közzéteszi.

(15)

Az Egyesület az elnököt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját költségtérítésen kívül
cél szerinti juttatásban nem részesítheti, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatásokat.

(16)

Az elnökség döntéseiről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a döntések tartalmát,
időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát.

(17)

Az elnökségi tagság megszűnésének esetei:
a)

lemondás

b)

az egyesületi tagsági jogviszony bármely, a 7. § (1) bekezdésében meghatározott okból történő megszűnése
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c)

a 3. § (2) d. bekezdésben meghatározott idő letelte, amennyiben az elnökségi tagot a közgyűlés nem választja újra
5. §
Helyi csoportok működése

(1)

A Mózeskosár Egyesületen belül legalább 10 tag helyi csoportot hozhat létre. Amennyiben elfogadják az Egyesület alapszabályát, és annak szellemében tevékenykednek, viselhetik a "Mózeskosár
Egyesület az Örökbefogadó Családokért ...-i csoportja" nevet, használhatják az egyesület emblémáját, képviselőjük a csoport nevében nyilatkozhat.

(2)

A helyi csoport létrehozásáról az elnökséget tájékoztatni kell.

(3)

A helyi csoport szervei
a) a tagjai összességéből álló taggyűlés
b) a vezetőség, amely a taggyűlés által választott elnökből és vezetőségi tagokból áll.

(4)

A helyi csoport nem jogi személy.

(5)

Saját pénzügyi forrásaikkal önállóan gazdálkodnak. Országos rendezvények és a központi Egyesülettel közösen folytatott egyéb tevékenység esetén az elnökség a költségekhez hozzájárulást kérhet a helyi csoport(ok)tól a taglétszám arányában. Helyi pályázatokon a csoport önállóan részt vehet, országos pályázaton az Egyesületi elnökséggel közösen, illetve egyeztetve. A közös pályázattal elnyert pénzösszeg felhasználásáról a helyi csoport(ok) vezetői az országos egyesületi elnökséggel együtt döntenek.

(6)

A helyi csoport vezetője évenként a közgyűlésen köteles beszámolni a csoport munkájáról.

(7)

Az alapszabályt sértő tevékenység esetén az elnökség a helyi csoport működését felfüggesztheti.
6. §
Az egyesületi tagsági viszony keletkezése

(1)

Az Egyesület tagja lehet bármely 18. életévét betöltött természetes vagy jogi személy, (állampolgárságra, illetve székhelyre való tekintet nélkül), aki az Egyesület alapszabályát elfogadja, aláírja a
belépési nyilatkozatot, és a tagdíjat befizeti.

(2)

A tagsági díj egy évre természetes személynek 1.500 Ft, családoknak 3.000 Ft, jogi személynek
10.000 Ft mindaddig, amíg a közgyűlés ettől eltérő összeget nem állapít meg.

(3)

A tagsági díjat a tag banki átutalással vagy készpénzben minden folyó év november 30. napjáig
köteles megfizetni.

(4)

Az Egyesületnek nem lehet tagja az, akit jogerősen a közügyek gyakorlásától eltiltottak. Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.

(5)

Az Egyesület tagjait a tagfelvételi könyvben tartják nyilván, név, lakcím vagy székhely és a felvétel
időpontjának feltüntetésével.
7. §
Az egyesületi tagsági viszony megszűnése

(1)

Az egyesületi tagság megszűnhet kilépéssel, felmondással, kizárással, halállal, vagy jogutód nélküli megszűnéssel.

(2)

Kilépéssel szűnik meg a tagság, ha a tag kilépését az elnökségnek írásban bejelenti.

(3)

Aki két évnél hosszabb ideig a tagdíjat nem fizeti, az ennek következményeire figyelmeztető írásbeli felszólítás ellenére sem, annak tagsági jogviszonyát az egyesület harmincnapos határidővel
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írásban felmondhatja. Az írásbeli felszólításnak tartalmaznia kell a felmondás lehetőségére, mint
jogkövetkezményére való figyelmeztetést. Ptk. 62.§ (2) bek.
(4)

Aki az Egyesület célkitűzésével ellentétes magatartást tanúsít, azt a közgyűlés a tagok sorából
kizárhatja.
8. §
Az Egyesület tagjainak jogai és kötelezettségei

(1)

A tagok jogai:
 Minden tag jogosult az egyesület tevékenységében részt venni
 Minden tag – amennyiben természetes személy – jelölhet, választhat és választható az Egyesület vezető tisztségeinek betöltésére.
 Minden tag egy szavazati joggal vehet részt a közgyűléseken és egyéb tanácskozásokon, és ott
javaslatot, indítványt, észrevételt tehet, amelyre – kérésének megfelelően – szóban vagy írásban,
érdemben válaszolni kell.
 Minden tag tanácskozási és javaslattételi joggal részt vehet az elnökségi üléseken.
 Amennyiben a rendes tag jogi személy, a közgyűlésen őt egy általa megbízott személy képviseli, egyesületi tisztségre csak abban az esetben választható meg, ha maga is rendes tagja az
Egyesületnek. Ha jogi személy megbízott képviselője egyben rendes tag is, úgy a közgyűlésen
két szavazattal rendelkezik.

(2)

A tagok kötelezettségei:
 Az alapszabályt betartani.
 A közgyűlés által meghatározott tagdíjat megfizetni.
 Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület
tevékenységét.
 Választott funkciót betöltő tagoknak a megbízatásuknak megfelelően az elnökség munkájában
aktívan részt kell venni.
9. §
Az Egyesület pártoló tagságáról

(1)

Az Egyesületnek pártoló tagja lehet bármely természetes, illetve jogi személy, állampolgárságra,
illetve bejegyzési helyére tekintet nélkül, akit az Egyesület elnöksége pártoló tagként elfogad. A
pártoló tag vezető tisztségviselővé nem választható.

(2)

A pártoló tag kötelezettsége az Egyesület tevékenységében vagyoni hozzájárulással való részvétel, melynek összege minimum a 6. § (2) bekezdésében meghatározott összeg 50%-a.

(3)

A pártoló tag jogosult:
- pártoló tagi mivoltát nyilvánosan használni, hirdetni,
- az Egyesület rendezvényein részt venni,
- az Egyesület szerveinek ülésein tanácskozási joggal részt venni.
10. §
Az Egyesület vagyona, gazdálkodása, anyagi és pénzügyi eszközei

(1)

Az Egyesület célja elérésére a tagdíj, a rendezvények és egyéb cél szerinti tevékenység jövedelme, pályázatok, egyéb felajánlások és a pártoló tagok támogatásai szolgálnak, valamint az Egyesület célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében folytatott gazdaságivállalkozási tevékenységből származó összegek.

(2)

Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
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(3)

Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a cél szerinti tevékenységére fordítja.

(4)

Az Egyesület a rendelkezésre álló pénzeszközöket saját számláján tartja, kivéve az Egyesület
elnöksége által megállapított azon összeget, amely az Egyesület pénztárában tartható.

(5)

A folyószámláról a pénzfelvételek, kiutalások az Egyesület elnökének (akadályoztatása esetén a
titkárnak) és a gazdasági felelősnek az együttes aláírásával eszközölhetők.

(6)

A gazdasági vezető köteles a kiadásokról nyilvántartást vezetni, a bizonylatokat megőrizni, év végén az évi nyilvántartást és az azzal kapcsolatos bizonylatokat az elnökségi irattárban elhelyezni.

(7)

Ha az Egyesület elnöksége vagy annak utalványozására jogosult tagja az alapszabálytól eltérően
jár el, úgy az általa végzett tevékenységért a saját vagyonával felel.

(8)

Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem tartoznak felelősséggel.

(9)

Az Egyesület éves beszámolóját az általános szabályok szerint fogadja el. Az Egyesület elfogadott
beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő
ötödik hónap utolsó napjáig a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő
eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon letétbe helyezi és közzéteszi, adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetővé teszi. Az Egyesület beszámolóját és
közhasznúsági mellékletét honlapján is közzéteszi.
11. §
Az Egyesület megszűnése

(1)

Az Egyesület megszűnik,
 ha feloszlását a szavazati joggal rendelkező tagok az Egyesület közgyűlésén háromnegyedes
szótöbbséggel elhatározzák;
 ha a közgyűlés határozata alapján más egyesülettel egyesül;
 ha az Egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné
vált, és új célt nem határoztak meg;
 ha tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt;
 ha a Ptk. szerinti törvényességi felügyelet során a nyilvántartó bíróság erre irányuló eljárásban
megszünteti
 egyéb, jogszabályban meghatározott esetben.

(2)

Az egyesület a jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után
fennmaradó vagyon sorsáról nem kíván rendelkezni, azt a Ptk. 3:85. §-a alapján a nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja.

(3)

Az Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és csak egyesületekre válhat szét.

Ezt az Alapszabályt a Mózeskosár Egyesület az Örökbefogadó Családokért közgyűlése Budapesten
2014. június 24-én fogadta el.

___________________________
Székely Zsuzsanna
elnök
Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:

Név:
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Cím:

Cím:

Aláírás:

Aláírás:

Megfelelőségi záradék: Alulírott, Székely Zsuzsanna elnök igazolom, hogy a jelen egységes szerkezetű
alapszabály megfelel a létesítő okirat, módosítások alapján kialakult hatályos tartalmának. Igazolom,
hogy a szöveg az eddig korábbi alapszabály-szöveg alapulvételével készült, és abba csak az elfogadott
változásokat illesztették bele. A változások jelen okirat 2. § (3),(4), 3. § (2) a. i. j. k., (3), (5)-(13) bekezdéseiben, a 4.§. (1)-(5), (7)- (9),(10), (14),(16),(17) a 6. § (2),(3) a 7. § (1), (3), a 8. (1) (2) és 9. § (1)-(3) a
10. § (9) valamint a 11. §-ban (1)-(3) bekezdéseiben szerepelnek.

Budapest, 2014. június 24.

___________________________
Székely Zsuzsanna
elnök
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