
Alapszabály

A  Fordulópont  Kiemelkedően  Közhasznú  Egyesület  (FOKKE) alakuló  közgyűlése  az 
egyesülési  jogról  szóló  1989.  évi  II.  törvény,  illetőleg  a  Magyar  Köztársaság  Polgári 
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. §-64. §-a és  a közhasznú szervezetekről 
szóló  1997.  évi  CLVI.  törvény rendelkezéseire  is  figyelemmel a  mai  napon az  egyesület 
Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:

I. Alapító tagok

Budainé Kiss Tünde Ágnes, Ignácz Anikó, Bögi Kornél, Lekli  Zoltán István, Lekli Zoltán 
Istvánné, Román Ildikó, Kovácsné Tamás Zsuzsanna, Szerafimov Krisztina Szilvia, Labbancz 
Péterné, Budai László, Dr. Horváth Endre

11 fő az egyesület alapító tagja.

II. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

1)Az Egyesület neve: Fordulópont Kiemelkedően Közhasznú Egyesület

2)Az egyesület rövid neve: FOKKE

3) Az Egyesület székhelye: 4501 Kemecse, Vasmegyeri út 23.

4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

5) Az Egyesület jogi személy, kiemelkedően közhasznú szervezet

6) Az Egyesület pecsétje:
1 db. téglalap alakú 2 cm x 6 cm nagyságú a következő felirattal: Fordulópont Kiemelkedően 
Közhasznú Egyesület, 4501 Kemecse, Vasmegyeri út 23., feltüntetve adószáma, bankszámla 
száma

Az  Egyesület  működése  felett  a  Szabolcs  –Szatmár-  Bereg  Megyei  Főügyészség 
törvényességi felügyeletet gyakorol.

III. Az Egyesület céljai és közhasznú tevékenységei

Az egyesület céljai:

1.Az  egyesület  célja  a  hátrányos  helyzetben  lévők,  különösen  munkanélküliek,  romák, 
szenvedélybetegséggel  és  pszichiátriai  betegséggel  élők,  megváltozott  munkaképességűek, 
veszélyeztetett  gyermekek,  idősek,  fogyatékkal  élők  segítése  érdekében  szociális  és  
gyermekvédelmi tevékenység folytatása, a társadalmi beilleszkedésük elősegítése érdekében.

2. A szegénység következtében méltatlan körülmények között élő családok segítése.
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3.  A  fiatal  generációt  célzó  preventív  jellegű,  szabadidős,  kulturális,  sport  programok, 
valamint társadalmi beilleszkedésüket elősegítő programok támogatása. 

4.Társadalmi egészségnevelés támogatása.

5.A hátrányos helyzetű gyermekek tanulásában való segítése, tehetséges fiatalok támogatása, 
táboroztatása. 

6. Szociális szolgáltatások, területfejlesztési feladatok ellátása, előtérbe helyezve a hátrányos 
helyzetű kistérségeket. 

7. Esélyegyenlőségi programok támogatása, megvalósítása.

8.Az emberi  élet  védelme melletti  tevékenységek, ide értve az abortusz egyénre gyakorolt 
lélektani  hatásaira  és ennek társadalmi következményeire  való figyelemfelhívás,  prevenció 
támogatása.

9. Rehabilitációs és védett munkahelyek kialakítása.

10. A határon túli együttműködések és ezek keretében megvalósuló programok támogatása.

11. Foglalkoztatottság, illetve a foglalkoztathatóság növelése, munkaerő-piaci és társadalmi 
beilleszkedést elősegítő célzott programok támogatása.

12. Az egyén és közösség érdekeinek képviselete, védelme, a jogszerűtlen bánásmódra való 
figyelemfelhívás.

13.  Az  oktatás  és  a  képzés folyamatában az  igényesség,  a  korszerűség,  a  munkaerő-piaci 
tervezés,  az  információáramlás,  valamint  a  korszerű  intézmény-  és  eszközrendszer 
kialakításának  támogatása.  Az  egy  életen  át  történő  tanulás  során  a  foglalkoztathatóság 
növelése, az aktív állampolgári lét megteremtésének segítése.

14. Társadalomtudományi kutatások végzése, szükségletfelmérések készítése.

15.  Egészségmegőrzés,  betegségmegelőzés,  rehabilitációs  tevékenység:  szűrő  programok, 
tanácsadó  napok  szervezése,  célzott  iskolai  prevenciós  programok  szervezése, 
készségfejlesztő  foglalkozások,  egyéni  tanácsadás  biztosítása,  drogprevenciós  programok, 
sport  programok  szervezése,  életmód  programok  szervezése,  egészséggel  kapcsolatos 
ismeretek sajtó útján történő átadása

16. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítését 
célzó  programok  megvalósítása:  hátrányos  helyzetű  rétegek  számára  szervezett 
foglalkoztatást elősegítő csoportfoglalkozások, védett munkahely kialakításának támogatása, 
tréningek szervezése, mentori tevékenység biztosítása

17.  Tradicionális  keresztény  erkölcsi  értékek  képviselete,  az  egyesület  minden 
tevékenységében.
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Az Egyesület  céljának  megvalósítása  érdekében  együttműködést  vállalhat  bármely  állami, 
társadalmi és gazdálkodó szervezettel, civil szervezettel, szövetséggel - határon belül és kívül- 
amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.

Az Egyesület a felsorolt közhasznú tevékenység keretében a fenti célokban 
megfogalmazottakon túl, személyes szociális szolgáltatás nyújtást illetve 
intézményfenntartói tevékenységet folytat.

Közhasznú     tevékenységek:  

Az egyesület a közhasznú tevékenységeit Önkormányzattal kötött ellátási szerződés keretein 
belül kívánja megvalósítani, feladatátvállalással.
Az átvállalt feladatokat ugyanolyan intézményi keretek között kívánja biztosítani, mint az 
állami vagy önkormányzati szervek.

Az Egyesület  az  1997.  évi  CLVI.  Tv.  26.  §  c.  pontjában  felsorolt  tevékenységek  közül 
különösen a következőket végzi:

1) szociális tevékenység, családsegítés, id skorúakő  gondozása
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57.§ (1) a-j. és  
(2)  a-f.  pontjaiban  megfogalmazott  szociális  alapszolgáltatások  és  szakosított  ellátások 
biztosítása  igény  szerint.  (2)  A  személyes  gondoskodás  magában  foglalja  a  szociális 
alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat.
57. § (1) Szociális alapszolgáltatások
a) a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,
b)
c) az étkeztetés,
d) a házi segítségnyújtás,
e) a családsegítés,
f) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
g) a közösségi ellátások,
h) a támogató szolgáltatás,
i) az utcai szociális munka,
j) a nappali ellátás.
(2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást
a) az ápolást, gondozást nyújtó intézmény,
b) a rehabilitációs intézmény,
c) a lakóotthon [a továbbiakban a)–c) pont együtt: tartós bentlakásos intézmény],
d) az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény [a továbbiakban  a)–d) pont együtt: bentlakásos 
intézmény],
e)
f) az egyéb speciális szociális intézmény
nyújtja.
A fent felsorolt tevékenységek közül kiemelten a következők végzése a cél: családok segítése, 
szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, önsegítő 
csoportok működtetése, adományosztás megszervezése és lebonyolítása, szociális ügyintézés, 
szociális  és  mentális  segítségnyújtás,  mediáció,  hospice  szolgáltatás  működtetése,  házi 
segítségnyújtás, utcai szociális munka
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2) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény: 
„6. § (1) A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges 
felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéshez.”
15. § (2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
a) a gyermekjóléti szolgáltatás,
b) a gyermekek napközbeni ellátása,
c) a gyermekek átmeneti gondozása.
(3) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások:
a) az otthont nyújtó ellátás,
b) az utógondozói ellátás,
c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.

A fent felsorolt tevékenységek közül kiemelten a következők végzése a cél: lehetőség szerint 
gyermekjóléti  szolgáltatás  tevékenységeinek  ellátása,  jelzőrendszer  hatékonyságát  célzó 
programok  támogatása,  ifjúság  számára  információs  vonal  és  központ  működtetése, 
önszerveződő  közösségek  támogatása,  hátrányos  helyzetű  személyek  (gyermekek) 
táboroztatása, tehetségkutató programok által a hátrányos helyzetben élő fiatalok támogatása, 
tanulásban  gátolt  fiatalok  számára  segítségnyújtás,  felzárkóztató  programok  szervezése, 
csoportfoglalkozások 

IV. Közhasznúsági rendelkezések

Az Egyesület, mint közhasznú szervezet
-  nem  zárja  ki,  hogy  tagjain  kívül  más  is  részesülhessen  a  közhasznú  szolgáltatásaiból, 
kérelem vagy pályázat útján
- vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve  végez,  gazdálkodása  során  elért  eredményét  nem  osztja  fel,  azt  a  létesítő 
okiratában meghatározott tevékenységére fordítja vissza
- közvetlen  politikai tevékenységet  nem folytat,  szervezete pártoktól független és azoknak 
anyagi  támogatást  nem  nyújt  (közvetlen  politikai  tevékenységnek  minősül  a  pártpolitikai 
tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson 
jelölt állítása)
- működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti
- az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak  nyilvánosságát honlapján 
(www.fordulopontegyesulet.hu),  szórólapokon,  szakfolyóiratokban  és  egyéb 
sajtótermékekben (Kelet-  Magyarország napilap,  Kemecsei  Krónika),  való közzététel  útján 
valamint székhelyen történő kifüggesztéssel biztosítja 
- közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyr lő  törvény vagy törvény 
felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy 
a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia
- a létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi 
vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza (Kelet-Magyarország napilap, Kemecsei 
Krónika).
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V. Az Egyesület tagsága

1.  Az  Egyesület  tagsági  formái:  Rendes  tagság,  pártoló  tagság,  tiszteletbeli  tagság.  Az 
Egyesület  rendes  tagja  lehet  minden  olyan  természetes  személy,  és  minden  olyan  jogi 
személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/ amely az Egyesület céljaival egyetért, 
és  belépési  nyilatkozatban  vállalja,  hogy  az  alapszabály  rendelkezéseit  megtartja,  és 
rendszeresen, határidőben befizeti a tagdíjat. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes 
személy,  jogi személy,  vagy jogi  személyiség nélküli  szervezet,  aki  /  amely az Egyesület 
céljaival  egyetért,  és  belépési  nyilatkozatban  vállalja,  hogy  az  alapszabály  rendelkezéseit 
megtartja, és az Egyesület céljainak megvalósulását anyagilag vagy más módon támogatja. Az 
Egyesület tiszteletbeli tagja lehet – az Elnökség felkérése alapján – az a természetes személy, 
jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki / amely különleges és kiemelkedő 
tevékenységével  elsősorban  erkölcsileg  támogatja  az  Egyesületet.  A  rendes,  pártoló,  és 
tiszteletbeli  tagjelölteknek a belépési  nyilatkozatukat  az Elnökséghez kell  benyújtaniuk.  A 
rendes, pártoló és tiszteletbeli tagok felvételéről az Elnökség dönt. A tagfelvételt megtagadó 
elnökségi határozat kézhezvételét  követő 15 napon belül az érintett  tagjelölt  fellebbezéssel 
fordulhat  a  Közgyűléshez.  Az  Egyesület  nem  természetes  személy  tagjai  a  tagsági 
jogviszonyból  eredő  jogaikat  és  kötelességeiket  a  létesítő  okiratukban  meghatározott 
képviselőjük útján gyakorolják, illetve teljesítik.
2. A rendes tagok jogai:
a) Részt vehetnek az Egyesület tevékenységében és rendezvényein.
b)  Választhatnak,  és  kizáró  ok  hiányában  bármely  tisztségre  megválaszthatók  (kiskorú  a 
korának megfelelő tisztségre választható).
c) Szavazati, tanácskozási, javaslattételi joguk van a Közgyűlésen.
d) Igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket.
e)  Az  Egyesület  működésével  kapcsolatban  a  tisztségviselőktől  tájékoztatást  kérhetnek, 
melyre a tisztségviselők kötelesek választ adni.
f)  Az  Egyesület  valamely  szervének  törvénysértő  határozatát  bármely  rendes  tag  –  a 
tudomására jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja.
A rendes tagok kötelességei:
a) Kötelesek eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeiknek.
b) Kötelesek az alapszabály és egyéb szabályzatok rendelkezéseit és az Egyesület szerveinek 
határozatait megtartani.
c) Kötelesek a tagdíjat megfizetni. A pártoló tagok és a tiszteletbeli tagok tagdíj fizetésére 
nem kötelesek,  szavazati  joguk  nincs,  nem választhatnak  és  tisztségre  nem  választhatók, 
egyebekben jogaik és kötelességeik megegyeznek a rendes tagok jogaival és kötelességeivel.
3. A rendes, pártoló, és tiszteletbeli tag tagsági jogviszonya megszűnik:
a)  természetes  személy  tag  halálával,  nem  természetes  személy  tag  jogutód  nélküli 
megszűnésével,
b) kilépéssel,
c) kizárással (ha a rendes, pártoló vagy tiszteletbeli tag az Egyesület céljainak megvalósulását 
veszélyezteti),
d) a rendes tag tagsági jogviszonya megszűnhet még a tagdíj be nem fizetése miatt történő 
kizárással is. A rendes, pártoló és tiszteletbeli tag az Egyesületből bármikor indokolás nélkül 
kiléphet,  ezt  elegendő  bejelenteni.  A  kilépő  tag  tagsági  jogviszonya  a  bejelentés  napján 
megszűnik. Ha a rendes, pártoló, vagy tiszteletbeli tag az Egyesület céljainak megvalósulását 
veszélyezteti,  az  Elnökség határozattal  kizárja.  A kizárt  tag  a  kizárást  kimondó  elnökségi 
határozat  kézhezvételét  követő 15 napon belül  a  Közgyűléshez  fellebbezhet.  Ha valamely 
rendes  tag  a  tagdíjfizetési  kötelezettségét  határidőben  nem teljesíti,  az  Elnökség,  írásban 
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felszólítja,  hogy  tartozását  a  kézhezvételtől  számított  30  napon  belül  fizesse  meg,  és 
figyelmezteti a mulasztás következményeire. Ha a rendes tag ezek után, a megadott határidő 
alatt sem tesz eleget tagdíjfizetési kötelezettségének, az Elnökség határozattal kizárja. A kizárt 
rendes  tag  a  kizárást  kimondó  elnökségi  határozat  kézhezvételét  követő  15  napon  belül 
fellebbezéssel fordulhat a Közgyűléshez.

VI. Összeférhetetlenségi szabályok

1)  Az  Egyesület  legfőbb  szerve  a  Közgyűlés,  amely  a  tagok  összessége.  Az  Egyesület 
ügyintéző  és  képviseleti  szerve  az  Elnökség,  felügyelő  szerve  a  Felügyelő  Bizottság.  Az 
Egyesület  vezető  tisztségviselői:  elnök,  titkár,  elnökségi  tag,  Felügyelő  Bizottság  elnöke, 
Felügyelő  Bizottság  tagjai.  A  Közgyűlés  a  tisztségviselőket  4  évre  választja,  melynek 
elteltével újraválaszthatók. A tisztségviselők megbízatása megszűnik a határozott időtartam 
lejártával, halállal, lemondással, a tagsági jogviszony megszűnésével. Lemondás, elhalálozás 
és a tagsági jogviszony megszűnése esetén a Közgyűlés legközelebbi ülésén a megüresedett 
tisztségre új tisztségviselőt választ. Az új tisztségviselő megbízatása a már hivatalban lévő 
tisztségviselők megbízatási idejéből hátralévő időre szól.
2) Az Egyesület vezető tisztségviselője az lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, 
és
a) magyar állampolgár,
b)  a  szabad  mozgás  és  tartózkodás  jogával  rendelkező  személyek  beutazásáról  és 
tartózkodásáról  szóló törvényben meghatározottak  szerint  a  szabad mozgás  és  tartózkodás 
jogával rendelkezik, vagy
c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya 
alá  tartozik,  és  bevándorolt  vagy  letelepedett  jogállású,  illetve  tartózkodási  engedéllyel 
rendelkezik.
3)  Az Egyesület közgyűlésének és elnökségének határozathozatalában nem vehet részt az a 
személy,  aki,  vagy  akinek  közeli  hozzátartozója,  élettársa  (a  továbbiakban  együtt: 
hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen 
más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül 
előnynek az Egyesület 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.
4)  A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet 
vezető  tisztségviselője  az a  személy,  aki  olyan  közhasznú szervezetnél  töltött  be – annak 
megszűntét  megelőző  két  évben  legalább  egy  évig  –  vezető  tisztséget,  amely  az  adózás 
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
5)  A  vezető  tisztségviselő,  illetve  az  ennek  jelölt  személy  köteles  valamennyi  érintett 
közhasznú szervezetet  előzetesen  tájékoztatni  arról,  hogy ilyen  tisztséget  egyidejűleg  más 
közhasznú szervezetnél is betölt. 
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VII. Az Egyesület szervezete

Az Egyesület képviselete
1)  Az  elnök  önállóan  képviseli  az  Egyesületet  harmadik  személyekkel  szemben,  állami, 
társadalmi szervek, bíróság és más hatóság előtt. Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása 
esetén  a  titkár  helyettesíti,  ilyenkor  képviseli  is  az  Egyesületet  azzal,  hogy az  Egyesület 
nevében írásbeli nyilatkozat megtételére a titkár és elnökségi tag együttesen jogosult (Ptk. 29. 
§ (3) bekezdése). Az Egyesület bankszámlája felett az elnök önállóan, a titkár és az elnökségi 
tag együttesen jogosult rendelkezni.

A Közgyűlés
A Közgyűlés  az  Egyesület  legfőbb  szerve,  a  tagok  összessége.  A Közgyűlés  kizárólagos 
hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály megállapítása és módosítása;
b) az évi költségvetés meghatározása;
c) a tisztségviselők megválasztása nyílt szavazással, 4 éves határozott időtartamra.
d) az Elnökség évi beszámolójának elfogadása;
e)  az  Egyesület  más  társadalmi  szervezettel  való  egyesülésének,  úgyszintén  feloszlásának 
kimondása;
f) a tagdíj mértékének meghatározása;
g) a beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása;
h) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.
A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni, továbbá 
össze kell hívni, ha a tagok egyharmada írásban, az ok és cél megjelölésével kéri,  vagy a 
bíróság elrendeli. A Közgyűlést az elnök hívja össze. A Közgyűlésre a tagokat névre szóló 
írásbeli  meghívóval  kell  összehívni,  a  Közgyűlés  napja  előtt  legalább  5  nappal,  a  hely, 
időpont,  a  napirendi  pontok  és  az  esetleges  megismételt  Közgyűlés  időpontjának 
megjelölésével. A meghívónak tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést is, hogy a megismételt 
Közgyűlés  az  eredeti  napirendi  kérdésekben  a  megjelentek  számára  tekintet  nélkül 
határozatképes.  A  Közgyűlés  határozatképes,  ha  a  tagok  több  mint  fele  jelen  van.  Ha  a 
szabályszerűen  összehívott  Közgyűlés  a  megjelentek  alacsony  száma  miatt  nem 
határozatképes, akkor 30 napon belül azonos napirenddel megismételt Közgyűlést kell tartani. 
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A Közgyűlés határozatait az alapszabály eltérő rendelkezésének hiányában nyílt szavazással, 
egyszerű  szótöbbséggel  hozza.  A  jelenlévő,  szavazati  joggal  rendelkező  tagok  2/3-ának 
szavazata  szükséges  az  alapszabály  módosításához,  és  a  tagkizárást  kimondó  elnökségi 
határozat  elleni  fellebbezés  elbírálásához.  Titkos  szavazást  kell  tartani,  ha  a  jelenlévő, 
szavazati  joggal  rendelkező  tagok  1/3-ának  titkos  szavazásra  irányuló  indítványát  a 
Közgyűlés  egyszerű  szótöbbséggel  támogatja.  A  tisztségviselők  választása  mindig  nyílt 
szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik. A közgyűlésről hitelesített jegyzőkönyvet kell 
készíteni. A Közgyűlés nyilvános.
i)A nem ugyanazon a napon megismételt Közgyűlésre a tagok újra meghívót kapnak, mely azt 
a  figyelmeztetést  is  tartalmazza,  hogy  a  megismételt  Közgyűlés  az  eredeti  napirendi 
kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Az Elnökség
1. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve a Közgyűlés által 4 évre választott Elnökség, 
melynek tagjai: elnök, titkár, elnökségi tag.
2. Az Elnökség hatásköre:
- döntés új tag felvételéről, és első fokon a tag kizárásáról; 
-  a  beszámoló  és  közhasznúsági  jelentés  elkészítése  és  elfogadás  végett  a  Közgyűlés  elé 
terjesztése.
A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
a) a számviteli beszámolót;
b) a költségvetési támogatás felhasználását;
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
e)  a  központi  költségvetési  szervtől,  az  elkülönített  állami  pénzalaptól,  a  helyi 
önkormányzattól,  a  települési  önkormányzatok  társulásától  és  mindezek  szerveitől  kapott 
támogatás mértékét;
f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
- az alkalmazottak feletti munkáltatói jogkör gyakorlása;
- az Egyesület gazdálkodásának megszervezése;
- döntés minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés,  a Felügyelő Bizottság 
vagy valamely tisztségviselő hatáskörébe.
3. Az Elnökség szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik. Az Elnökség ülését az 
elnök  hívja  össze,  írásbeli  meghívóval,  az  ülés  helyének,  időpontjának,  napirendjének 
megjelölésével,  az  ülés  napja  előtt  legalább  8  nappal.  Az  Elnökség  határozatképes,  ha 
mindhárom  tagja  jelen  van.  Az  Elnökség  határozatait  nyílt  szavazással,  egyszerű 
szótöbbséggel hozza. Az elnökségi ülésről jegyzőkönyv készül, melyet az Elnökség minden 
jelenlévő tagja aláír. Az Elnökség ülései nyilvánosak.
4. Az Elnök:
Az  elnök  önállóan  képviseli  az  Egyesületet  harmadik  személyekkel  szemben,  állami, 
társadalmi szervek, bíróság és más hatóság előtt.  Összehívja és vezeti  a Közgyűlést  és az 
Elnökség  üléseit.  Tájékoztatja  a  Közgyűlést  a  közgyűlési  és  elnökségi  határozatok 
végrehajtásáról. Önállóan rendelkezik az Egyesület bankszámlája felett.
5. A Titkár: Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén a titkár helyettesíti,  ilyenkor 
képviseli is az Egyesületet azzal, hogy az Egyesület nevében írásbeli nyilatkozat megtételére a 
titkár  és  az  elnökségi  tag  együttesen  jogosult  (Ptk.  29.  §  (3)  bekezdése).  Az  Egyesület 
bankszámlája  felett  az  elnök  önállóan,  a  titkár  és  az  elnökségi  tag  együttesen  jogosult 
rendelkezni. A titkár a Közgyűlés és az Elnökség határozatait, a meghozatalt követő 8 napon 
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belül  írásban,  postai  úton  közli  az  érintettekkel.  A  titkár  a  Közgyűlés  és  az  Elnökség 
határozatait, a beszámolót és a közhasznúsági jelentést az Egyesület székhelyén elhelyezett 
hirdetőtáblán kifüggeszti, és a Kemecse Krónikában vagy a Kelet- Magyarország napilapban 
közzéteszi,  valamint  az  Egyesület  www.fordulopontegyesulet.hu honlapján  nyilvánosságra 
hozza.  A  titkár  vezeti  a  Határozatok  Könyvét.  A  Határozatok  Könyve  tartalmazza  a 
Közgyűlés és az Elnökség határozatainak tartalmát, időpontját, hatályát, a döntést támogatók 
és  ellenzők  számarányát  (ha  lehetséges  személyét).  A  titkár  a  tagdíj-befizetésekről 
nyilvántartást  vezet.  Az  Egyesület  működésével  kapcsolatos  iratokba  bárki  betekinthet,  a 
titkárral vagy az elnökkel előzetesen egyeztetett időpontban, az Egyesület székhelyén.

VIII. Felügyelő Bizottság

Az Egyesület közgyűlése 4 éves időtartamra három főből álló Felügyelő Bizottságot választ, 
melynek  elnöke  és  tagjai  tisztségükben  újraválaszthatók.  A  Felügyelő  Bizottság 
tisztségviselői:  Felügyelő  Bizottság  elnöke,  Felügyelő  Bizottság  két  tagja.  A  Felügyelő 
Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, üléseit a Felügyelő Bizottság 
elnöke  hívja  össze,  írásbeli  meghívóval,  az  ülés  helyének,  időpontjának,  napirendjének 
megjelölésével, az ülés napja előtt legalább 5 nappal. A Felügyelő Bizottság határozatképes, 
három  tagja  közül  legalább  két  fő  jelen  van.  A  Felügyelő  Bizottság  határozatait  nyílt 
szavazással,  egyszerű  szótöbbséggel,  két  tagjának  jelenléte  esetén  egyhangúlag  hozza.  A 
Felügyelő Bizottság ellenőrzi az egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető 
tisztségviselőktől  jelentést,  a  szervezet  munkavállalóitól  pedig  tájékoztatást  vagy 
felvilágosítást  kérhet,  továbbá  az  egyesület  könyveibe  és  irataiba  betekinthet,  azokat 
megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság elnöke és a tagjai az Egyesület Elnökségének ülésén 
tanácskozási joggal részt vehetnek. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult 
vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, 
hogy  a)  a  szervezet  működése  során  olyan  jogszabálysértés  vagy  a  szervezet  érdekeit 
egyébként  súlyosan  sértő  esemény  (mulasztás)  történt,  amelynek  megszüntetése  vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését 
teszi szükségessé; b) a vezető tisztségviselők felelősségét  megalapozó tény merült  fel.  Az 
intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől 
számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a 
vezető szerv összehívására  a  Felügyelő  Bizottság  is  jogosult.  Ha az arra  jogosult  szerv a 
törvényes  működés  helyreállítása  érdekében  szükséges  intézkedéseket  nem  teszi  meg,  a 
Felügyelő  Bizottság  köteles  haladéktalanul  értesíteni  a  törvényességi  felügyeletet  ellátó 
szervet.  Nem lehet  a  Felügyelő  Bizottság  elnöke vagy tagja,  illetve  könyvvizsgálója  az a 
személy, aki a) a vezető szerv elnöke vagy tagja, b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán 
kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél  szerinti  juttatásából részesül – kivéve a bárki által  megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

IX. Az Egyesület működése és gazdálkodása

1) Az Egyesület,  mint  társadalmi  szervezet  tevékenységét  a  nyilvántartásba  vételről  szóló 
bírósági határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.
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2)Az Egyesület bevételei:
a) az alapító tagoktól, az államháztartás alrendszereit lő  vagy más adományozótól 

közhasznú céljára vagy m ködésiű  költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány;
b) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó 

bevétel;
c) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül 

kapcsolódó bevétel;
d) a szervezet eszközeinek befektetéséb lő  származó bevétel;
e) a tagdíj;
f) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel;
g) a vállalkozási tevékenységb lő  származó bevétel.

Az Egyesület költségei:
a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, 

kiadások);
b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek 

(ráfordítások, kiadások);
c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, 

kiadások);
d) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett 

költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani.
Az Egyesült nyilvántartásaira, egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell 
alkalmazni.

3) A tagdíj  éves  díját  a  közgyűlés  állapítja  meg  egyszerű  szótöbbséggel.  A tagok tagdíj-
befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a 
tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. A tagdíj 
összege  3.000  forint,  melynek  befizetéséről  tárgyév  december  31.-ig  köteles  minden  tag 
gondoskodni.
4) Az Egyesület  vagyonával önállóan gazdálkodik,  tartozásaiért  saját vagyonával felel.  Az 
Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért – a rendes tagok által fizetendő tagdíj megfizetésén 
túl – saját vagyonukkal nem felelnek.
5) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban 
meghatározott tevékenységére fordítja.
6)  Az Egyesület  befektetési  tevékenységet  nem végez,  így befektetési  szabályzat-készítési 
kötelezettsége nincsen. 
7)  Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak 
írásbeli  szerződés  alapján részesülhet  támogatásban.  A szerződésben meg kell  határozni  a 
támogatással  való  elszámolás  feltételeit  és  módját.  Az  igénybe  vehető  támogatási 
lehetőségeket,  azok  mértékét  és  feltételeit  a  sajtó  útján  nyilvánosságra  kell  hozni.  Az 
Egyesület,  mint  közhasznú  szervezet  által  nyújtott  cél  szerinti  juttatások  bárki  által 
megismerhetők.
8)  Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, az önkéntest valamint e személyek hozzá-
tartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi 
szervezet  által  tagjának a  tagsági  jogviszony alapján nyújtott,  létesítő  okiratnak megfelelő 
juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
9) Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
10)  Az  Egyesület  vállalkozásának  fejlesztéséhez  közhasznú  tevékenységét  veszélyeztető 
mértékű  hitelt  nem  vehet  fel;  az  államháztartás  alrendszereitől  kapott  támogatást  hitel 
fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
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11)  Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az 1997. évi CLVI. 
törvény 18-20.  §-ai  az irányadók.  Az Egyesület  köteles  a  beszámolót  és  a  közhasznúsági 
jelentését  a  tárgyévet  követő  évben  legkésőbb  június  30.  napjáig  saját  honlapján  (www. 
fokke.hu),  ennek  hiányában  egyéb,  a nyilvánosság  számára  elérhető  módon  sajtó  útján 
(Kemecsei Krónika vagy Kelet Magyarország napilap) közzétenni.

X.     Az Egyesület megszűnése  

Az  Egyesület  megszűnik  feloszlással,  más  társadalmi  szervezettel  való  egyesüléssel, 
feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával. Az Egyesület megszűnése esetén – a 
hitelezők  kielégítése  után  –  vagyonáról  a  Közgyűlés  rendelkezik.  Ha  az  Egyesület 
feloszlatással  szűnt  meg vagy megszűnését  állapították meg,  és a vagyon hovafordításáról 
nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt 
közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.

XI.     Záró rendelkezések  

1)  A  jelen  Alapszabályban  nem szabályozott  kérdésekben  a  Magyar  Köztársaság  Polgári 
Törvény-könyvéről  szóló  1959.  évi  IV.  törvény,  az  egyesülési  jogról  szóló  1989.  évi  II. 
törvény,  valamint  a  közhasznú  szervezetekről  szóló  1997.  évi  CLVI.  törvény,  illetőleg  a 
további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók.
2)  Az Egyesület  Alapszabályát  az  alapító  tagok Kemecsén,  2011.  június  5.  napján tartott 
Alakuló Közgyűlése egyhangú határozattal elfogadta.
3)  Az Egyesület  Alapszabályát  a  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  Bíróságnak az Elnök a 
nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja. 

Kelt: Kemecse, 2011. június 5.

........................................
               Elnök  
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