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I.

Alapszabály

Általános rendelkezések

1. § A szervezet teljes neve: Szemünk Fénye Szülői Egyesület
- rövidített neve: Szemfény Egyesület
(a továbbiakban: Egyesület)
2. § Az egyesület székhelye: 9766 Rum, Béke utca 20.
7. § Az egyesület célja:
Az egyesület a Rumi Rajki István ÁMK intézményegységeibe járó gyermekek oktatási
intézményeivel kapcsolatos szakmai és érdekvédelmi tevékenységet látja el, valamint az ehhez
kapcsolódó művelődési tevékenységet, nevelési és oktatási tevékenységet segíti.
4. § Az egyesület nem zárja ki, hogy közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is
részesülhessen.
5. § Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól és
közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetektől független és azoknak anyagi támogatást
nem nyújt.
6. § Az egyesület képviseleti jogosultsággal rendelkező szerve: az elnök.
7. § Az Egyesület céljai elérése érdekében közhasznú tevékenységeket végez (a Közhasznú
Szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §. c. pontjában meghatározottak szerint):
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
emberi és állampolgári jogok védelme,
közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által
igénybe vehető - szolgáltatások,”
Mindezek keretében az egyesület:
1) Morális és anyagi segítséget nyújt a Rumi Rajki István ÁMK intézményegységeibe járó
gyermekek számára – óvodai, iskolai tevékenységükhöz, bárki által hozzáférhetően és
igénybevehetően.
2) Szervezeti kereteket biztosít a gyermekek, tanulók tanórán kívüli tevékenységének
támogatásához.
3) Minden lehetséges jogi eszközzel fellép az emberi jogok érvényesülése, így különösen a
hátrányos helyzetű gyermekek védelme érdekében.
4) A másság értékként történő elfogadtatása és a tolerancia eszméjének terjesztése érdekében
kulturális és tájékoztató rendezvényeket szervez, illetve
toleranciaoktatási és - népszerűsítő programokat szervez és kiadványokat publikál
összefogja a szülők mellett a társadalom azon tagjainak érintettjeit, akik számára a
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gyermek fejlődése a jövő záloga.
8. § Az egyesület gazdálkodása:
(1) Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak a fentiekben írt közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
(2) Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban
meghatározott tevékenységre fordítja.

II. A tagsági viszony
1. § Az egyesület tagjai: Az egyesület rendes, tiszteletbeli és pártoló tagokból áll.
2. § Az egyesület rendes tagsága:
Az egyesület rendes tagja lehet bármely 18. életévét betöltött magyar vagy külföldi állampolgár,
aki
az egyesület céljait magáénak vallja,
az alapszabályt elfogadja és betartja,
felvételét az Elnökség többségi döntése támogatja,
Magyarországon huzamosan tartózkodó nem magyar állampolgár esetén érvényes
tartózkodási engedéllyel vagy letelepedési engedéllyel rendelkezik,
magatartása az egyesület céljaival nem ellentétes,
tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tesz.
3. § A tagsági viszony keletkezése:
A tagjelölt az Elnökséghez fordul, amely a fent írtak alapján – a Közgyűlés utólagos
tudomásul vétele mellett - dönt a felvételről.
4. § A tagsági jogviszony megszűnése:
Bármely tagsági forma megszűnik kilépés útján, ha a tag ezen szándékát az elnökséggel
írásban közli.
A tagság megszűnik magánszemély esetén elhalálozás által,
Bármely tagsági forma megszűnhet kizárás útján. A kizárási eljárást az egyesület bármely
tagja kezdeményezheti az egyesület elnökségénél. Ki lehet zárni azt a tagot, aki az
Egyesület érdekeit veszélyezteti, bűncselekményt követ el, vagy az alapszabályt súlyosan
megszegi. Az egyesület tagja felett - ilyen minőségben elkövetett fegyelmi vétség esetén - a
fegyelmi jogkört az elnökség gyakorolja. A tag kizárása az Elnökség 2/3-os szavazati
arányú határozata alapján történik. Az Elnökség ilyen értelmű írásos határozatát
indokolni kell, és azt az érintett tag a kézhezvételtől számított 15 napon belül a
Közgyűléshez megfellebbezheti, ebben az esetben a kizárás ügyében a közgyűlés dönt.
A rendes tag tagsága a fentebb leírtakon túl törölhető a tagdíj egy év nem fizetése után
kétszeri írásbeli felszólítást követő 30. napot követően, a tag egyidejű értesítésével. A
tagság megszűnését megelőzően az elnök a rendes tagot köteles tagdíjfizetési
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kötelezettségéről írásban tájékoztatni, felszólítani a tagdíj rendezésének a felszólítás
kézhezvételétől számított 30 napon belüli megfizetésére. A tagsági díj befizetésének
elmaradása esetén a rendes tag tagsága az elnökségi eljárásában, a Közgyűlés utólagos
tudomásul vétele mellett törölhető. A tagság megszűnése esetén a már befizetett tagdíj
vissza nem igényelhető.

5. § Tiszteletbeli tagság:
(1) Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a természetes személy, akit az Elnökség egyhangú
határozata alapján az intézmény gyermekeiért végzett kiemelkedő tevékenysége okán, a
megbecsülés jeléül felvesz tagjai sorába, s aki
az egyesület céljaival egyetért,
az egyesület munkáját támogatja.
(2) A tiszteletbeli tagokra a kötelezettségek nem vonatkoznak és szavazati joguk nincs.

6. § Pártoló tagság
(1) Az egyesület pártoló tagja lehet az a természetes személy, aki az egyesület céljaival
egyetért, és az egyesületet erkölcsi vagy anyagi formában támogatja, de munkájában
közvetlenül részt venni nem kíván.
(2) A pártoló tagokra a kötelezettségek nem vonatkoznak és szavazati joguk nincs.

7. § A tagok jogai és kötelezettségei:
(1) Az egyesület rendes tagjának joga, hogy részt vegyen az egyesület munkájában, szavazati
jogát gyakorolja, megválasztása esetén tisztségeket töltsön be.
(2) Minden tag szavazati joga egyenlő, kivéve az elnökségi üléseket, ahol szavazategyenlőség
esetén az Elnök szavazata dönt.
(3) A tag joga, hogy az egyesülettel kapcsolatos bármely kérdésben javaslatokat terjesszen elő,
tanácskozási joggal részt vegyen az egyesület bármely testületének munkájában.
(4) A tag joga, hogy az egyesület irataiba betekintsen, belső tájékoztató kiadványait megkapja,
igénybe vehesse az egyesület szolgáltatásait.
(5) Az egyesület tagjai kötelesek tagdíjat fizetni. A tagsági díj mértékét évente a Közgyűlés, a
befizetés módját az Elnökség állapítja meg.

III. Az egyesület szervei
1. § Közgyűlés
(1) A Közgyűlés az egyesület legfőbb tanácskozó és döntéshozó szerve, amely az egyesülete
érintő bármely kérdésben dönthet.
4 / 10

Szemünk Fénye Szülői Egyesület

Alapszabály

(2) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
az alapszabály megállapítása és módosítása,
éves beszámoló elfogadása, mely a (6) pont szerint egyszerű szótöbbséggel történik,
közhasznúsági jelentés elfogadása,
befektetési tevékenység végzése esetén befektetési szabályzat elfogadása,
a társadalmi szervezet más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén
feloszlásának kimondása,
Elnökség, Számvizsgáló Bizottság megválasztása.
(3) Az egyesület minden szerve a Közgyűlésnek felelősséggel tartozik.
(4) Évente legalább egy alkalommal a rendes Közgyűlést az elnök hívja össze, az Elnökség által
kitűzött időpontban és napirenddel. Napirendjét az írásbeli meghívón - melyet legalább 15
nappal a Közgyűlés előtt ki kell küldeni - fel kell tüntetni. Emellett a meghívóban figyelmezetni
kell a tagokat a határozatképtelenség jelen alapszabályban leírt következményeire.
(5) A Közgyűlés bárki számára nyilvános.
(6) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:
az Elnökség bármely tagjának javaslatára, ha az Elnökség tagjainak többségi szavazata az
összehívás mellett dönt.
ha a tagok 15 %-a írásban, indokolással kéri azt az Elnökségtől.
(7) A közgyűlés határozatképes, amennyiben azon a rendes tagok legalább 50 %-a plusz egy fő
megjelent. Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy az azt követő alkalomra összehívott
Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek létszámára tekintet nélkül
határozatképes.
(8) A Közgyűlés határozatait egyszerű többséggel, nyílt szavazással, személyi kérdésekben
titkos szavazással hozza.
(9) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell a Közgyűlés
lényeges mozzanatait, minden határozatát és a szavazások szavazatarányát. A jegyzőkönyvet a
Közgyűlésen a napirend megtárgyalása és elfogadása előtt megválasztott jegyzőkönyvvezető, a
vele együtt megválasztott két hitelesítő és az elnök írják alá.

2. § Az Elnökség
(1) Az Elnökség az egyesület döntéshozó szerve minden olyan kérdésben, amelyet jelen
alapszabály nem szabályoz, vagy amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az
Elnökség ezen kívül az egyesület ügyintéző szerve.
(2) Az Elnökség tagjait a tagság négy évre választja az esedékes Közgyűlésen, titkos szavazással,
egyszerű többséggel.
(3) Az Elnökség tagjai sorába a Közgyűlés a jelölések alapján 11 tagot választ.
(4) Amennyiben a Közgyűlés által választott Elnökség létszáma 8 fő alá csökken, egy hónapon
belül rendkívüli közgyűlést kell összehívni.
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(5) Az Elnökség jogköre:
a költségvetés jóváhagyása és betartásának figyelemmel kísérése,
két állandó alkalmazott felvétele és a munkáltatói jogok gyakorlása,
az aktuális feladatokat és az azokhoz kapcsolódó állásfoglalásokat megfogalmazza.
tiszteletdíj kifizetése
(6) Az Elnökség legalább havonta ülésezik. Ülései nyilvánosak.
(7) Az Elnökségi üléseket az elnök – a napirend feltűntetésével – elektronikus, és/vagy papír
alapú levélben hívja össze és annak levezetéséről is gondoskodik. Az elnök bármely elnökségi
tag javaslatára rendkívüli elnökségi ülést hívhat össze.
(8) Az Elnökség határozatképes, amennyiben az ülésen legalább nyolc tagja megjelent.
Határozatait egyszerű szavazattöbbséggel hozza, de legalább 6 azonos szavazattal hozhat csak
döntést.
(9) Az Elnökség bármely tagját az elnök nyilatkozattételi és aláírási jogosultsággal ruházhatja
fel, írásbeli engedéllyel meghatározott időtartamra vagy meghatározott ügyben.

3. § Az Elnök
(1) A szervezeti és működési szabályzat, a közgyűlés és az elnökség határozatai szellemében és
azok alapján döntéshozatali, végrehajtási, képviseleti és ellenőrzési jogosultságokkal
rendelkezik az egyesület ügyeinek irányításában.
(2) Az elnökség választja saját tagjai közül, titkos szavazattal. Mandátuma megegyezik az
elnökség megbízási idejével.
(3) Döntéseiről, munkájáról, nyilatkozatairól az Elnökségnek utólagos beszámolással tartozik.
(4) Feladata a gazdasági döntések ellenjegyzése.
(5) Munkáltatói jogokat gyakorol az egyesület alkalmazottai fölött.
(6) Ad hoc bizottságok és eseti feladatok végrehajtására felállított csoportok és ezek
tisztségviselőinek megbízására az elnök az elnökség utólagos jóváhagyásával jogosult.
(7) Koordinálja az egyesület munkáját.
(8) Munkáját két alelnök segíti, akiket az elnökség saját tagjai közül választ nyílt szavazással.

4. § A Számvizsgáló Bizottság (SzB)
(1) A SzB az egyesület működését, gazdálkodását, költségvetését és annak végrehajtását
ellenőrző elkülönült felügyelő szerv.
(2) A SzB 3 tagja a közgyűlés által négy évre kerül megválasztásra, maguk közül elnököt
választanak.
(3) A SzB működéséért csak a közgyűlésnek felel, tagjait csak a közgyűlés hívhatja vissza
kétharmados minősített többséggel.
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(4) A SzB hatáskörébe tartozik:
az egyesület működésének jogszerűségének és alapszabályszerűségének ellenőrzése,
az egyesület gazdálkodásának jogszerűségének, célszerűségének és hatékonyságának
ellenőrzése.
(5) Feladata ellátása során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet tagjaitól pedig
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet,
azokat megvizsgálhatja.
(6) A SzB szükség szerint, de legalább évente egyszer megtartott nyilvános ülésén
megvizsgálja az egyesület pénzügyeit, és erről szóló jelentését a közgyűlés elé terjeszti.
(7) A SzB határozatképes, ha ülésén legalább 2 fő jelen van. Határozatait nyilvános szavazás
útján, egyszerű szótöbbséggel hozza, de 2 fő jelenléte esetén csak 2 azonos szavazattal hozhat
döntést.
(8) A SzB köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
az egyesület 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, illetve ha
a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
(9) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a SzB indítványára - annak megtételétől számított
harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen letelte esetén a közgyűlés
összehívására a SzB is jogosult.
(10) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a SzB köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi
felügyeletet ellátó szervet.

5. § A tisztségviselők összeférhetetlensége

(1) Egy természetes személy egy időben vagy csak az Elnökség, vagy csak a Számvizsgáló
Bizottság tagja lehet.
(2) A közgyűlés, az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy
akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt:
hozzátartozó) a határozat alapján:
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy
bármilyen más előnyben részesül,
illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
(3) 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
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jogiszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
(4) Nem lehet a SzB elnöke, vagy tagja az a személy, aki:
a. a közgyűlés vagy az elnökség elnöke vagy tagja,
b. az egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
c. az egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjainak a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, jelen alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
d. az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
(5) Az egyesület 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.
(6) 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.

IV. Eljárási szabályok
1. § Az éves beszámoló jóváhagyása
Az egyesület éves beszámolóját - a közhasznúsági jelentéssel együttesen - az egyesület
közgyűlése egyszerű szótöbbséggel fogadja el.
2. § Nyilvántartások vezetése
A vezető szervek Üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek szó szerint kell tartalmaznia a
meghozott határozatokat, a meghozatal időpontjával, hatályával együtt. A jegyzőkönyvek
alapján a döntéseiről nyilvántartást kell vezetni, melyből a döntés tartalmának, időpontjának,
hatályának, a döntést támogatók, ellenzők és a tartózkodók arányának, illetve az elnökség és a
SzB ülésén nyílt szavazás esetén a személy szerinti megoszlásnak is ki kell derülnie.
3. § A döntések és beszámolók közlésének, illetve nyilvánosságra hozatalának módja
(1) Mind a Közgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti.
A jegyzőkönyvet aláírja az Elnökség minden jelenlévő tagja, közgyűlés esetén a
jegyzőkönyvvezető, a levezető elnök és a közgyűlés által erre kijelölt két hitelesítő tag.
(2) A közgyűlés levezető elnöke a közgyűlés által hozott határozatokat köteles
haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő
egyik tag hitelesíti.
(3) Az Elnökség elnöke köteles a közgyűlés és az Elnökség által hozott döntések
nyilvántartásáról gondoskodni, amely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma,
időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye is.
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(4) Az Elnökség elnöke köteles a közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatokat, - a
törvényben foglalt kivételektől eltekintve - a döntés meghozatalától számított öt napon belül,
ha erre lehetőség van e-mailben, egyéb esetben postai úton, ajánlott küldeményként az
érintettnek is megküldeni.
(5) A Közgyűlés és az Elnökség határozatait minden esetben nyilvánosságra kell hozni a
határozathozataltól számított legkésőbb 15 napon belül, az egyesület székhelyén történő
kifüggesztéssel és lehetőség szerint az internet útján.

4. § Az iratbetekintés rendje
(1) A közhasznú működéssel kapcsolatos valamennyi irat vonatkozásában mindenki
számára biztosított a betekintés lehetősége. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet,
abból saját költségére másolatot készíthet.
(2) A Társaság elnöke köteles gondoskodni a közhasznú szervezet működésével
kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni.
(3) Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az Elnök részére
megküldeni, aki az Egyesület székhelyén biztosítja az iratokba történő betekintést.
(4) Az Elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért
iratbetekintést haladéktalanul egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt
megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt
határidőben, az előre egyeztetett időpontban teljesíteni.
(5) Az Elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, amelyből
megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.

5. § Az egyesület működésének nyilvánossága
(1) Az egyesület működése - szerveinek ülései, működése során készült iratai - és szolgáltatásai
igénybevételének módjai a jelen alapszabályban foglaltak szerint nyilvános.
(2) Az egyesület szolgáltatásait, illetve támogatását bármely, a célok értelmében arra rászoruló
illetve érdemes személy igénybe veheti, akár nyitott rendszerű szolgáltatás, akár nyilvános
pályázat, akár egyedi igény alapján.

V. Vegyes rendelkezések
1. § Az Alapszabály megváltoztatásához a határozatképes közgyűlés szavazatának kétharmada
szükséges.
2. § A választott testületek ülései nyilvánosak.
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3. § A szavazások érvényességéhez a szavazásra jogosult tagok 50%+1 fő jelenléte szükséges.
4. § Amennyiben valamely tisztségviselő feladatai ellátásában egy év időtartam alatt 120 napnál
hosszabb ideig akadályoztatva van, az a tisztségről való automatikusan lemondással jár, kivéve,
ha távolléte az egyesület elnöksége megbízásából vagy hozzájárulásával, az egyesület érdekében
áll fenn.
5. § A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az Egyesülési jogról szóló 1989. évi
II. törvény rendelkezései az irányadóak.

AZ EGYESÜLET TAGJAIRÓL KÉSZÜLT NYILVÁNTARTÁS
NYILVÁNOS) AZ ALAPSZABÁLY MELLÉKLETÉT KÉPEZI.*

(MELY

NEM

Záradék
Az Alapszabályt a Szemünk Fénye Szülői Egyesület 2011. október 24-i alakuló gyűlése fogadta
el, majd a bírósági bejegyzési kérelem hiánypótlási felszólításának eleget téve a 2011.
december 30-án, majd a 2012. május 30-án megismételt alakuló közgyűlés jelen formában
módosította és véglegesítette.

Kelt: Rum, 2011. október 24. napján
Módosítva: Rum, 2011. december 30. napján, valamint 2012. május 30. napján az újra
összehívott Alakuló közgyűlésen

Az Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzésének megfellebbezett rendelkezését akként változtatta
meg, hogy az

alapszabály kelte 2012. május 30. napja.

................................................................
elnök
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