
ÉLETÚT 

KISTÉRSÉGI KÖZHASZNÚ CSALÁDSEGÍTŐ EGYESÜLET 
 

ALAPSZABÁLYA 
(módosítással egységes szerkezetben) 

 

 

Jelen Alapszabályzathoz csatolt melléklet szerinti 11 fő alapító tag – az 1989.évi II. 

törvényben, és az 1997. évi CL.VI. Törvényben foglaltak alapján – létrehozza a bonyhádi 

ÉLETÚT KISTÉRSÉGI KÖZHASZNÚ CSALÁDSEGÍTŐ EGYESÜLET (továbbiakban 

Egyesület) elnevezésű társadalmi szervezetet. 

 

Az Egyesület neve: Életút Kistérségi Közhasznú Családsegítő Egyesület. 

 

Az egyesület rövid neve: Életút Egyesület 

 

Székhelye: 7150 Bonyhád, Perczel M. u. 27. 

 

Működési területe: működése kiterjed a kistérség mindenkori területének egészére. 

 

Az Egyesület célja: az állam, az önkormányzat és a civil szféra összefogásában való 

részvétellel a kistérség hátrányos helyzetű és krízishelyzetben lévő családjaiban felmerülő 

szociális alapellátás felmérése és a felmerült problémák kezelése. És hozzájárulás a családok 

szociális jólétének biztosításához. 

 

Az Egyesület célkitűzései, feladatai részletezve: 

 

Az Egyesület az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységet végzi a 2011 évi CLXXV 

törvény alapján: 

 1. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása „az állam, az önkormányzat 

feladata az önkormányzati törvény alapján” 

 2. Kulturális tevékenység „települési önkormányzat és megyei önkormányzat feladata az 

önkormányzati törvény alapján” 

3. gyermek- és ifjúsági érdekképviselet „az önkormányzat feladata az önkormányzati törvény 

alapján” 

4. tanulás és tanítás „Magyarország alaptörvénye alapján” 

 5. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése „az 

önkormányzat feladata az önkormányzati törvény alapján” 

 

 A kistérség lakosságának szociális állapotát veszélyeztető, ill. javítandó tényezők 

felmérése, az adatok elemzése. 

 Javaslattétel a kistérség szociális problémáinak megoldására. 

 A családi életciklusok során felmerülő problémákra épülő programok szervezése, 

lebonyolítása. 

 Természetbeni és anyagi támogatások közvetítése. 

 A felmerülő szociális problémák enyhítése érdekében együttműködés szervezése az állam, 

az önkormányzatok és civil szféra között. 

 Speciális csoportok szervezése, működtetése. 

 Információnyújtás és közvetítés a kliensek felé a szociális ellátórendszerről. 



 A kistérségben élő hátrányos helyzetű roma lakosok társadalomba való integrálásnak 

segítése, szociális helyzetének javítása szervezett programok keretében. 

 A munka során szerzett szakmai tapasztalatok átadása, az Egyesület által szervezett 

konferenciák keretében. 

 Fogyatékkal élők és családtagjaik részére programok szervezése, működtetése. 

 Üzletviteli tanácsadás (TEÁOR száma: 702), közvetítői tevékenység folytatásához. 

 Témamenedzselés, programkoordinálás (TEÁOR száma: 702205). 

 Felnőttképzési tevékenység (máshova nem sorolt egyéb oktatás. TEÁOR száma: 8559).  

 Családi napközi, gyermekfelügyelet, korrepetálás. 

 Fiatalok körében végzett bűnmegelőzési tevékenység. 

 Munkaügyi szolgáltatások közvetítése. 

 

A célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében támogatja a Bonyhádi Gondozási 

Központ Gyermekjóléti feladatokat ellátó Családsegítő Központjának tevékenységét: 

Segítséget nyújt a technikai felszereltség színvonalának emeléséhez, támogatja a 

családgondozók szakmai fejlődését, támogatja a családgondozói munka színvonalának 

emelését eredményező tervek megvalósítását. 

 

1./ Az Egyesület tagjai minden olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit 

magára nézve kötelezőnek elfogadja. Az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal az 

egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére. 

 

 

2./ Az egyesületi tagság megszűnik: 

 A tag halálával 

 Kilépéssel 

 Kizárással 

A kilépést írásban kell közölni az Egyesület valamelyik tisztségviselőjével. 

 

A közgyűlés szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja az Egyesültnek azt a tagját, aki 

az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét. 

 

 

3./ Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az 

Egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés 

döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőül 

bármelyik tag megválasztható. 

 

 

4./ Az Egyesület tagja köteles évi 1000.- Ft tagdíjat megfizetni, továbbá köteles tevékenyen 

közreműködni az egyesületi célok megvalósítása érdekében: a közgyűlés által meghatározott 

konkrét programok végrehajtása érdekében. 

 

 

5./ Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok több mint felének jelenléte 

esetén határozatképes. A közgyűlést az Elnökség hívja össze. A közgyűlésre minden tagok a 

napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja 

között legalább 5 nap időköznek kell lennie. Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani, és 

rendkívüli közgyűlést kell tartani a tagok egyharmada azt igényli, vagy a tisztségviselők 

bármelyike azt szükségesnek tartja. 



 

A közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A közgyűlés határozatát egyszerű 

többséggel, nyílt szavazással hozza. A közgyűlés a tisztségviselőket nyílt szavazással 

választja meg. 

 

Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik a tisztségviselők megválasztása, az alapszabály 

módosítása, az Egyesület felosztásának kimondása, továbbá a számviteli törvény szerinti 

beszámoló, és a közhasznúsági jelentés elfogadása. 

Az alapszabály módosításához és az Egyesület felosztásának kimondásához a tagok 

kétharmadának (minősített többség) szavazata szükséges. 

 

Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti 

napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A 

megismételt közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – közgyűlés 

időpontját követő 15 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti 

közgyűlés meghívójában is megjelölhető. 

 

A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója 

(PTK.685.§ b) pont), a határozat alapján 

a) kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

 

A b) pont esetén nem minősül előnynek a közhasznú egyesület cél szerinti juttatásai 

keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az 

Egyesület által tagjának, a tagsági viszony alapján nyújtott létesítő okiratnak megfelelő cél 

szerinti juttatás. 

 

 

6./ A közgyűlés 4 főből álló elnökséget választ. Az elnökség tagjai között van az ugyancsak 

közgyűlés által megválasztott elnök, elnök-helyettes, titkár és pénztáros. 

 

A közgyűlés az elnökség tagjait 5 évre választja. Az elnökség tagjai: 

 

Nagy Orsolya – elnök 

Solymosi Anita – elnök-helyettes 

Gáspár Orsolya – titkár 

Domokosné Szemcsuk Andrea – pénztáros 

  

Két közgyűlés közötti időben az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik 

kizárólag a közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről a következő közgyűlésen az Elnökség köteles 

beszámolni. 

 

Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek, és illető jogok vállalásáról 

beszámolási kötelezettség mellett – dönteni.  

 

Az elnökség minimális 3 tag jelenléte esetén határozatképes. Az elnökség szükséghez képest, 

de évente legalább egyszer ülést tart, melyet az Elnök hív össze. Az Elnökség ülésére minden 

tagot a napirend közlésével kell meghívnia úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja 

között legalább 5 nap időköznek kell lennie. 

 



 

Az Elnökség ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet, illetve bármely döntésben érdekelt 

egyéb személyt, szervezetet az ülésre lehetőség szerint külön meg kell hívni. Az Elnökség 

határozatát egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol 

jogszabály minősített többség jogügylet ír elő. 

A határozathozatalban nem  vehet  részt  az a személy,  aki  vagy akinek közeli 

hozzátartozója /Ptk.685. § b), a határozat alapja 

a) kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

 

A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú egyesület cél szerinti juttatásai 

keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az 

Egyesület által tagjának, a tagsági viszony alapján nyújtott létesítő okiratnak megfelelő cél 

szerinti juttatás. 

 

Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Az elnökség döntéseire a jelen okiratban 

rögzített közlés, nyilvánosságra hozatal módja, iratokba való betekintés rendje szabályait 

értelemszerűen alkalmazni kell. 

 

Az Egyesület által nyújtott szolgáltatások igénybe vételére írásban kérelmet kell benyújtani 

az Elnöknél, aki a kérelmet az elnökség során következő ülésén előterjeszti. A közgyűlés és 

az elnökség döntéseiről az érintetteket a határozat kézbesítésével az Elnök tájékoztatja a 

döntés meghozatalát követő 30 napon belül. 

 

 

7./ Mind a közgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A 

jegyzőkönyvet az Elnökség és a Közgyűlés esetén is az elnök írja alá. 

 

Az Elnök a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a 

határozatok könyvébe. 

 

Az Elnök köteles a közgyűlés és az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását 

naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és 

hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye is). 

 

 

8./ Az Egyesület iratait a titkár, bevételi és kiadási bizonylatait a pénztáros kezeli. 

 

Az Egyesület alapításakor a vezető tisztségviselőket az alapító tagok az alapszabályban 

jelölik ki. Ezt követően az Egyesület vezető tisztségviselőit, az Egyesületnek okozott károkért 

a polgári jog szabályai szerint felelnek. 

 

A vezető tisztségviselők az Egyesület vezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől 

elvárható fokozott gondossággal, az egyesület érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek 

ellátni. A jogszabályok, az alapszabály, illetve a legfőbb szerv által hozott határozatok, 

kötelezettségeik vétkes megszegésével az Egyesületnek okozott károkért a polgári jog 

szabályai szerint felelnek. 

 

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás 

 



a) a megbízás időtartamának lejártával, 

b) visszahívással 

c) törvényben szabályozott kizárt ok bekövetkeztével, 

d) lemondással 

e) elhalálozással 

A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban, ha az Egyesület 

működőképessége ezt megkívánja lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik 

napon válik hatályossá, kivéve, ha a legfőbb szerv az új vezető tisztségviselő 

megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a vezető 

tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések 

megtételében köteles részt venni. 

 

A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet 

vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak 

megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás 

rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek kijelölt személy köteles valamennyi érintett 

közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 

közhasznú szervezetnél is betölt. 

 

Az Egyesület képviseletére az elnök jogosult. Az egyesület bankszámlája feletti aláírási jogot 

a mindenkori elnök és bármely elnökségi tag együttesen gyakorolhatja. 

 

 

9./ Az Egyesület rögzíti, hogy a törvényben és jelen alapszabályban rögzített közhasznú 

tevékenységet folytat, továbbá biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú 

szolgáltatásból. 

 

Az Egyesület évente dönt a céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható 

pénzeszközök mértékéről, felosztásának módjáról, egyéb támogatás nyújtásáról. 

 

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében 

azokat nem veszélyeztetve végez. 

 

Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerint üzleti könyveket kell 

vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő az egyesület 

gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodási eredményről 

vagyonkimutatást készít. 

 

Az Egyesület köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből 

származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a rá irányadó 

könyvvezetési szabályokat kell alkalmaznia. 

 

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett nyereséget, 

illetve annak mely részét hogyan használja fel figyelemmel arra, hogy az Egyesület 

tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az csak a jelen szabályzatban rögzített 

tevékenységre fordítható. 

 

 



10./ Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőt, továbbá a 

megyei és a fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat. 

 

 

11./ Az Egyesület működése, szolgáltatásai igénybevétele módjával, beszámolói közlésével 

kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon 

(közzétételi kötelezettség), másrészt az alapszabályzatban szabályozott irat-betekintési, és 

felvilágosítás adási jog rögzítésével. 

 

12./ Az Egyesület évente közhasznúsági jelentést készít a mindenkori törvényi előírásnak 

megfelelően. 

 

A közhasznúság jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet. 

 

 

13./ Az Egyesület elnöke köteles gondoskodni a közhasznú szervezet működésével 

kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni. 

 

Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az Elnök részére megküldeni. 

 

Az Elnök köteles bármely irat-betekintési kérelmet, az iratbetekintést kérővel történt 

megállapodás szerinti határidőben, illetve e jogszabály vagy hatósági határozat által előírt 

határidőben teljesíteni. 

 

Az Elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a 

kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje. 

 

A közgyűlés és az elnökség döntéseit a székhely faliújságján hirdetmény formájában 

nyilvánosságra kell hozni. 

 

A beszámoló közzétételének nyilvánosságáról az Elnök a helyi sajtó útján gondoskodik 30 

napon belül. 

 

 

14./ Az Egyesület Felügyelő Bizottságot választ, mivel éves bevétele az 5 millió forintot 

meghaladja. 

 

A felügyelő bizottság 3 tagból áll, a közgyűlés által közvetlenül, minősített többséggel, 5 éves 

időtartamra választja. Felügyelő Bizottsági tagságot külső személy is betölthet. A bizottság a 

megválasztott elnökből és két felügyelő bizottsági tagból áll. 

 

A felügyelő bizottság tagjai: 

Dománszky Zoltán – bizottsági elnök 

Hajnal Csabáné – bizottsági tag 

Szegedi Krisztina – bizottsági tag 

 

 

 

 



A felügyelő bizottság csak a közgyűlésnek alárendelt testület. A felügyelő bizottság elnöke és 

tagjai tevékenységüket térítési díj nélkül látják el, azonban az egyesület érdekében folytatott 

tevékenységük során felmerült indokolt és szükségszerű kiadásaikkal összefüggésben 

költségtérítésre jogosultak. 

 

 

Az egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzése céljából a felügyelő bizottság 

feladat- és hatáskörébe tartozik: 

- az egyesület pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata; 

- a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező 

előírások betartásának ellenőrzése; 

- tagdíjak befizetésének ellenőrzése; 

- az éves mérleg felülvizsgálata; 

- a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és 

kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata; 

- a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése; 

- az egyesületi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének 

ellenőrzése. 

 

A felügyelő bizottság évente beszámol a közgyűlésnek tevékenységéről. A felügyelő bizottság 

tagjai az egyesület vezetésében (vezetőség, elnökség, elnök) nem vehetnek részt, nem 

lehetnek az egyesület munkavállalói. A felügyelő bizottság a működését a saját maga által 

elfogadott működési szabályzat és ügyrend alapján végzi. A felügyelő bizottság üléseit 

szükség szerint, de legalább félévente tartja. 

 

Az ülést a felügyelő bizottság elnöke hívja össze a közgyűlés összehívására vonatkozó eljárás 

szerint. Az ülés összehívását bármelyik felügyelő bizottsági tag kezdeményezheti, a napirendi 

pont(ok) megjelölésével. Ez utóbbi esetben az ülést a felügyelő bizottság elnöke 15 napon 

belüli időpontra köteles összehívni. A meghívót az ülés előtt legalább 5 nappal korábban kell 

megküldeni. 

- A felügyelő bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a tagok közül legalább 

ketten jelen vannak. 

- A felügyelő bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

- A felügyelő bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a 

jegyzőkönyvvezető, a felügyelő bizottság elnöke és egy felkért jelen levő bizottsági 

tag írja alá. A jegyzőkönyv egy példányát minden bizottsági tag és elnökségi tag 8 

munkanapon belül megkapja. 

- A felügyelő bizottság tagjai az egyesület könyveibe, irataiba bármikor betekinthetnek, 

ezekről másolatot készíthetnek, az egyesület dolgozóitól felvilágosítást kérhetnek. 

 

15./ Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. A jelen okiratban nem 

szabályozott kérdésekre 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadóak. 

 

Módosította a 2012.09.18-i rendkívüli közgyűlés. 

Módosította a 2014. február 7-ei rendkívüli közgyűlés. 

 

 

………………………………………….. 

   Nagy Orsolya 

   elnök   


