
Az SOS-Gyermekfalu Barátainak Egyesülete

Alapszabálya
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.§
Az egyesület

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/1/ Az egyesület neve: SOS-Gyermekfalu Barátainak Egyesülete (a továbbiakban:
egyesület)

Az alapítás időpontja: 1983. október 24.-
Az egyesület minősítése: Közhasznú Társadalmi Szervezet

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/2/ Az egyesület székhelye: 1094 Budapest, Angyal utca 1-3.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/3/ Működési területe: Magyarország
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/4/ Az egyesület társadalmi jellegű szervezet. Párttól támogatást nem kap, és nem

fogad el, országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem
támogat.
Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Együttműködik mindazon szervezetekkel, amelyek előmozdítják céljainak
megvalósítását, s abban közreműködnek.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/5/ Az egyesület jogi személy. Működésében Magyarország törvényei, valamint az

SOS Kinderdorf International Statutumának Preambuluma (továbbiakban:
Preambulum) az irányadók.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.§
A nemzetközi kapcsolatok

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/1/ Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa (a továbbiakban

Alapítvány) az Egyesület anyaszervezete. A magyar egyesület elismeri az
SOS-KDI alapszabályát és a magyar jogszabályokkal összhangban végrehajtja
annak vonatkozó határozatait, illetve együttműködik a nemzetközi szervezettel.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/2/ Az egyesület alapszabályának megváltoztatásához vagy pedig az új alapszabály

megalkotásához az Alapítvány kuratóriumának előzetes véleményezése
szükséges.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/3/ Az egyesület a következők szerint tájékoztatja az Alapítványt:

/1
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- évente elszámolást küld költségvetésének, pénzügyi- és gazdálkodási
tervnek megvalósításáról

- évente egy független pénzügyi szakértő által ellenőrzött mérleget, valamint a
költségvetésének teljesítéséről és egész tevékenységéről szóló beszámolót

nyújt be.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.§
Az egyesület célja és közfeladatai

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Az egyesület célja: a szülők elvesztése vagy egyéb ok miatt vér szerinti
családjukból átmenetileg, vagy tartósan kiemeit, gyermekvédelmi gondoskodás
alatt álló gyermekek családi jellegű gondozását, oktatását, nevelését, önálló
életkezdésre való felkészítését, vérszerinti családba való visszakerülését
elősegítőAlapítvány erkölcsi és anyagi támogatása.

Az ebből fakadó feladatok teljesítése érdekében az egyesület a következő közhasznú
tevékenységeket végzi:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
111 Támogatja a nevelőszülői hálózatokat, gyermekotthonokat

(lakásotthonokat), közoktatási, ambuláns ellátást nyújtó
intézményeket tart fenn. Támogatja a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (3) bekezdésének a) és b)
pontjában foglalt gyermekvédelmi szakellátásokat végző nevelőszülői

hálózatok és lakásotthonok külső férőhelyeketműködtetését.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
121 Hozzájárul a nevelőszülői hálózat és az 111 bekezdés szerinti egyéb

létesítmények működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek
biztosításá hoz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/ Pénzbeni és természetbeni adományokat és támogatásokat gyűjt céljai és

feladatai megvalósításához.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/41 Támogatja az SOS intézmények munkatársainak továbbképzését, lelki és

testi egészségének megőrzését.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/5/ Együttműködik az Alapítvánnyal.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
161 Az Egyesület céljának és feladatának tekinti más, az Egyesület

tevékenységéhez hasonló, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alá tartozó gyermekvédelmi
tevékenységet folytató non-profit szervezetek támogatását. Ennek
megfelelően az Egyesület a rendelkezésére álló, illetve általa megszerzett
anyagi eszközöket akkor is célszerinti, közhasznú tevékenységének
megvalósításához használja fel, ha azokat más hasonló, gyermekvédelmi
tevékenységet folytató non-profit szervezet támogatására fordítja.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

r"
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4.§
Az egyesület tagjai

================================================================
111 Az. egyesület rendes és tiszteletbeli tagokból áll.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
121 Az. egyesület rendes tagja az a nagykorú büntetlen előéletű személy lehet, aki

elfogadja az egyesület céljait és kész rendszeresen és tevékenyen közreműködni

azok elérése érdekében.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
131 Tiszteletbeli tag lehet az elnökség által erre felkért azon magánszemély, aki a

család- és a gyermekvédelem, vagy a gyermeknevelés területén jelentős

eredményeket ért el, továbbá az, aki kiemelkedő közéleti tevékenységet folytat
és értékes szolgálatokat teljesít az egyesület számára.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
141 Az. egyesület rendes tagjai a közgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek s

bármely tisztségre megválaszthatók. A tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal
rendelkeznek.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I 51 Az. egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú

szolgáltatásaiból.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.§
A tagsági viszony keletkezése és megszűnése

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
111 A belépési nyilatkozatot a tagság jellegének megjelölésével az elnökséghez kell

benyújtani. A belépési nyilatkozatban a felajánlott tevékenységet, illetve a
támogatás módját is meg kell jelölni.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
121 A rendes tagsági viszonya közgyűlés döntése alapján keletkezik. A rendes

tag(ok) felvételéhez a közgyűlés egyszerű többségi egyetértő szavazata
szükséges.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
131 A tiszteletbeli tagságra felkért személytől az elnökségnek választ kell kérnie. A

tiszteletbeli tagsági viszonya felkért személyelfogadó válasza esetén a soron
következő közgyűlés határozatával keletkezik.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
141 A tagsági viszony kilépéssel, felmondással, kizárással vagy a tag halálával

szűnik meg.
aj Kilépéssel szűnik meg a tagsági viszonya annak, aki erre irányuló szándékát

az elnökségnek írásban bejelenti.
bJ Felmondással szűnik meg a tagsági viszonya annak, aki tagdíjtartozását 

igazolhatóan - a 6.§ 151 bekezdésében meghatározott fizetési határidő lejártát
követően küldött felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem
fizeti meg, illetve az alapszabályban meghatározott tagsági
kötelezettségeinek nem tesz eleget. A felmondásról az egyesület közgyűlése
dönt. A tagsági viszonyt az egyesület harminc napos határidővel írásban
mondja fel.

ej Kizárással szűnik meg a tagsági viszony a jogszabályt, az egyesület
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alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő

magatartás esetén, a kizárási eljárást követő indokolt határozat
meghozatalával. .

d.l A tag halálával a tagsági viszony megszűnik. Az elnök az erről szóló értesítés
kézhezvételét követő 15 napon belül az elhunyt tagot törli a tagok sorából.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
151 A tag kizárása ügyében a közgyűlés kizárást eljárást folytat le, amelynek során

biztosítják a védekezés lehetőségét az érintett tag számára. Az érintett tag
meghallgatását, és az eset összes körülményének felderítését követően a
közgyűlés dönt akizárásról.
A kizárást kimondó, indokolással ellátott határozat ellen az érdekelt - a határozat
kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban - az elnökséghez fordulhat és
kérheti a határozat megsemmisítését vagy megváltoztatását. Ezt a beadványt az
egyesület elnökének kell megküldeni.

Az elnök előterjesztése alapján az elnökség a jelenlévők egyszerű

szótöbbséggel meghozott határozatával köteles dönteni. .
Az elnökség kizárást megerősítő határozata ellen az érdekelt - a határozat
kézhezvételétől számított 30 napon belül - a Bírósághoz fordulhat.

6.§
Az egyesület tagjainak jogai és kötelezettségei

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Az egyesület rendes tagjának jogai:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
111 Részt vehet az egyesület közgyűlésén, segítséget nyújthat az egyesületi célok

megvalósításában.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
121 Részt vehet az egyesület tisztségviselőinek megválasztásában, illetve bármely

tisztségre választható. Ezen jogait nem gyakorolhatja az a rendes tag, aki
egyidejűleg az egyesülettel munkaviszonyban, vagy egyéb munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
131 Tájékoztatást, adatokat, felvilágosítást kérhet az egyesület tevékenységéről az

ügyintéző személyektől és az elnökségtől.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Az egyesület rendes tagjának kötelességei:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
141 Az egyesületi célok és feladatok megvalósításában legjobb tudása szerint részt

venni.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
151 A részére megállapított tagdíjat rendszeresen befizetni.

A tagdíj befizetésének határideje a tárgyév utolsó napja.
A befizetett tagdíj nem követelhető vissza.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
161 Az egyesület jó hírnevét védeni.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
171 Az egyesületet lakcímének, illetve értesítési címének megváltozásáról értesíteni.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
181 Az egyesület érdekében kifejtett tevékenységét térítésmentesen, társadalmi
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munkában végezni.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az egyesület tiszteletbeli tagjának jogai:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
191 Az egyesület tiszteletbeli tagja a rendes taggal azonos jogokat élvez, a

közgyűlésen azonban csak tanácskozási joggal vesz részt, nem választhat és
nem választható .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.§
Az egyesület szervei és vezető tisztségviselői

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
111 Az egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
121 Az egyesület ügyvezető, illetve ellenőrző szervei:

aj a közgyűlés

bJ az elnökség

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
131 Az egyesület vezető tisztségviselői :

aj az elnökség tagjai.
Az egyesület vezető tisztségviselőjévé csak olyan rendes egyesületi tag
választható meg, aki egyidejűleg nem áll az egyesülettel munkaviszonyban, vagy
egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
141 A vezető tisztségviselők munkáját állandó és ideiglenes testületek segíthetik.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
151 Az egyesület vezető tisztségviselőit a közgyűlés titkos szavazással választja meg

3 éves időtartamra és hívhatja vissza megbízatásuk időtartama alatt is. Ebben az
esetben a visszahívásról döntő közgyűlésnek kell a visszahívott vezető

tisztségviselő helyett új személyt választania.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.§
A közgyűlés

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
111 Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés , amely az egyesületet érintő minden

kérdésben dönthet. A közgyűlés nyilvános.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
121 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

aj az egyesület alapszabályának megállapítása, módosítása, kiegészítése,
bJ az egyesület elnökségének 3 évi időtartamra történő megválasztása,

visszahívása, díjazásuk megállapítása
dJ döntés a tag kizárása ügyében,
ej az elnökség munkájáról előterjesztett beszámolók megvitatása, elfogadása,
f.I döntés az egyesületnek más szervezetekkel való egyesüléséről vagy

szétválásáról az SOS-KDI előzetes egyetértése esetén,
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g.l döntés az egyesület feloszlásáról, megszunese esetén - a hitelezők

kielégítése után - arról, hogy vagyona milyen hasonló céllal működő

szervezet tulajdonába kerüljön. Ennek kijelöléséhez az SOS-KOI előzetes

egyetértése szükséges,
h.l az egyesületi tagdíjak összegének megállapítása
i.I az egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó
szabályzat elfogadása,
j.l az éves költségvetés, a beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása,
k.l létesítményalapításának elhatározása
1.1 olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját

tagjával, vezető tisztségviselőjével, vagy ezek hozzátartozójával köt
m.l a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, vezető tisztségviselők és ellenőrző

bizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés

n.l a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazása
megállapítása; és

0.1végelszámoló kijelölése.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
131 A közgyűlést évente egyszer össze kell hívni az egyesület székhelyére.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
141 A közgyűlést az elnök - a kitűzött idő előtt legalább 15 nappal - írásban hívja

össze, a napirend közlésével. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell a
közgyűlés helyét, idejét, napirendi pontjait, valamint a megismételt közgyűlés

helyét és idejét, illetve napirendi pontjait. A közgyűlési meghívó
kézbesítésétől, vagy közzétételétől számított 5 napon belül a tagok és az
egyesület szervei az elnöktől kérhetik a napirend kiegészítését, annak
indokolásával. A napirend kiegészítéséről 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.
A közgyűlés tisztségviselőit, a levezető elnököt, a szavazatszámlálókat és a
jegyzőkönyvvezetőt a közgyűlés kezdetén kell megválasztani.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
151 Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha azt az elnökség vagy a rendes tagok

1/3-a az ok és a cél megjelölésével írásban kéri, vagy az összehívást a Bíróság
elrendeli. A rendkívüli közgyűlés összehívására a 131 és 141 bekezdésben
foglaltak az irányadók.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
161 A közgyűlésre az SOS-KDI és az Alapítvány képviselőit is meg kell hívni.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
171 A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint a felét

képviselő szavazásra jogosult jelen van. A közgyűlésen a tagok képviselő útján is
részt vehetnek és szavazhatnak.
A határozatképességet a jelenlévő szavazásra jogosult személyek számának
alapján minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Határozatképtelenség esetén
a közgyűlést újra össze kell hívni. Az elnök ezt az újabb közgyűlést az eredeti
helyszínre és ugyan arra a napra is összehívhatja. Erre a lehetőségre a
közgyűlés meghívójában utalni kell.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
181 A közgyűlés határozatait a jelenlévő szavazásra jogosult személyek egyszerű
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szótöbbségével hozza. Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen
lévö tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az
egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló
közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Szavazategyenlőség esetén a
közgyűlés a határozathozatalt megismétli. A 8. § /2.1 bekezdés f. és g. pontjában
meghatározott döntéshez 2/3-os többség szükséges.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/9/ A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, akivel

szemben a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV 38.§-ában meghatározott kizáró ok áll
fenn.
A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki egyidejűleg
az egyesülettel munkaviszonyban, vagy egyéb munkavégzésre irányuló
jogviszonyban áll.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/10/ A közgyűlésen hozott határozatokat az elnök a közgyűlés napját követő 20

napon belül postán vagy elektronikus úton elküldi a tagoknak.

9.§
Az elnökség

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/1/ Az elnökség a két közgyűlés között az egyesület legfőbb irányító és képviselő

szerve. Intézi mindazokat az ügyeket, melyeket a közgyűlés és az alapszabály
számára meghatározott.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/2/ Az elnökség tagjává és tisztségviselőjévé csak az a teljesen cselekvőképes

személy választható meg, aki nem áll a közügyek gyakorlásától eltiltó büntetés
hatálya alatt, és akivel szemben jogszabályban - különösen a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, valamint az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény 38. és 39. §-ában - meghatározott
kizáró ok nem áll fenn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/3/ Az elnökség felelőssége általános, feladatai különösen:

a.l az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó
ügyekben a döntések meghozatala;

b.l a beszámolók elkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c.l az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d.l az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére

vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatala és
végrehajtása;

e.l az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának
és a tisztségviselők megválasztásának előkészítése;

f.I a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
g.l az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak

meghatározása;
h.l részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos

kérdésekre;
i.I a tagság nyilvántartása;
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jJ az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek
vezetése;

kj az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

1.1 az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és
annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;
valamint

nj az egyesület szervezeti és működési szabályzata, valamint egyéb belső

szabályzatok kidolgozása és jóváhagyása.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/41 Az. elnökség szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. Az. elnökség

ülését az egyesület elnöke - a kitűzött időpont előtt legalább 15 nappal - hívja
össze - írásban, a napirend közlésével. Az elnökség írásban rögzített ügyrendet
fogad el.
Az. elnökség ülései nyilvánosak, de az elnökség - szükség szerint 
meghatározott napirend megtárgyalására zárt ülés elrendeléséről dönthet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/5/ Az. elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint a fele jelen

van. Határozatképtelenség esetén az elnökség ülését ismételten össze kell hívni.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
161 Az. elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség

esetén az elnökség a határozathozatalt megismétli.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
171 Az. elnökség ülése csak a napirendre tűzött kérdésekben tárgyalhat és

határozhat, kivéve, ha valamennyi elnökségi tag jelen van és a közölt
napirendben nem szereplő kérdés megtárgyalásához hozzájárulnak.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/8/ Az. ülés napirendjétől függően további személyek is meghívhatók.
----------------------------------------- - - - - - - - - - - - ------ - - - ---------------------------------------------- -----------------
/9/ Az. elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, akivel

szemben a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény 38. §-ában meghatározott kizáró
ok áll fenn.

-------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - ------------------------------------------ - - - - -------- ----- - - - -
/10/ Az. elnökség a munkájáért nem részesül díjazásban.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/111 Az. elnökség tagjai:

Gosztonyi Gábor (lakcíme: Budapest, Baranyai u. 12. fszt. 1.1117)
Molnár Ildikó (lakcíme: Győr, Mohács u. 31b 9028)
Szilágyi Imre (lakcíme: Kőszeg, Sigray Jakab u. 3. 9730)

10.§
Az elnök

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/ Az. egyesület elnöke a két közgyűlés , valamint az elnökségi ülések közötti

időszakban a vonatkozó jogszabályok, az alapszabály, a közgyűlés és az
elnökség határozatai alapján irányítja és felügyeli az egyesület tevékenységét és
működését.

Az. egyesület elnökségének elnökévé csak az a teljesen cselekvőképes személy
választható meg, aki nem áll a közügyek gyakorlásától eltiltó büntetés hatálya
alatt, és akivel szemben jogszabályban - különösen a Polgári Törvénykönyvről
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szóló 2013. évi V. törvényben, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV törvény 38. és 39. §-ában - meghatározott kizáró ok nem áll
fenn. Az elnökség az elnökét maga választja tagjai közül.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
121 Az elnök a közgyülésnek felelős az egyesület törvényes és demokratikus

működéséért, a működéshez szükséges feltételek biztosításáért.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
131 Közreműködik a közgyűlés és az elnökségi ülések előkészítésében, elnököl az

elnökségi üléseken.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
141 Képviseli az egyesületet az állami és más szervek, intézmények előtt,

kapcsolatot tart más szervezetekkel.
E jogkörében eljárva az elnöknek egyeztetnie kell azzal az egyesületi szervvel
vagy tisztségviselővel, akinek az adott ügy feladatkörébe tartozik.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
151 Az elnök gyakorolja az egyesület alkalmazottai feletti munkáltatói jogokat
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.§
Az egyesület gazdálkodása

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
111 Az egyesület bevételei a következőkből származnak:

a.l tagdíjakból,
b.l adományozóktól és a tiszteletbeli tagoktól kapott pénzbeli és egyéb

támogatásokból,
c.l egyéb önkéntes felajánlásokból,
d.l az egyesület cél szerinti tevékenységéből.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
121 Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, azért a tagok - a tagdíj

megfizetésén túl - saját vagyonukkal nem felelnek. Az egyesület pénz- és
vagyonkezelésének szabályszerűségéért, az elnök a közgyűlésnek tartozik
felelősséggel.

Az egyesület pénzeszközeinek felhasználását, gazdálkodásának takarékos voltát
és szabályszerűségét évente független könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni, az
erről szóló jelentést az egyesület közgyűlésének és az Alapítvány
kuratóriumának bemutatni.
Ennek a megvalósulásáért az elnök felel.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
131 Az egyesület nem haszonelvű szervezet. Bevételeit csak közvetlenül az

egyesület céljainak megvalósításához használhatja fel. Gazdálkodása során elért
eredménye a tagok között nem osztható fel, és a tagok céljaira nem használható
fel, azt az egyesület a jelen alapszabályban meghatározott közhasznú
tevékenységre fordítja.
Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy a jelen
alapszabályban meghatározott céljainak megvalósítása érdekében, a céljai
szerinti tevékenységei megvalósítását nem veszélyeztetve végez.
A pénzügyi év január 1-től december 31-ig terjed.
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===============================================================
141 Az egyesület évente köteles az éves beszámolója jóváhagyásával egyidejűleg

közhasznúsági jelentést készíteni. A beszámoló jóváhagyása és a
közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.
A beszámolónak és a közhasznúsági jelentésnek az erre vonatkozó
jogszabályokban előírtakat kell tartalmaznia. A beszámolót és a közhasznúsági
jelentést az egyesület elnöke terjeszti a közgyűlés elé.
Az egyesület a jelen alapszabály szerinti tevékenységének és gazdálkodásának
legfontosabb adatait, valamint éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését a
www.sos.hu címü honlapon hozza nyilvánosságra.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
151 Az egyesület befektetési tevékenységet nem folytat.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.§
Záró rendelkezések

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
111 Az alapszabály által nem érintett kérdésekben az egyesületekre, illetve a

közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabályok rendelkezései, az egyesület,
valamint létesítményei szervezeti és működési szabályzatai az irányadók.
Ahol az alapszabály hozzátartozókról rendelkezik, azon a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott hozzátartozókat
kell érteni.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
121 Az egyesület szervezeti és működési szabályzatának rendelkeznie kell:

aj a közgyűlés és az elnökség döntéseinek tartalmát, időpontját és hatályát, a
döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét)
tartalmazó nyilvántartás vezetéséről,

bJ a közgyűlés és az elnökség döntései érintettekkel való közlésének, illetve
nyilvánosságra hozatalának módjáról,

ej az egyesület működésével kapesolatosan keletkezett iratokba való betekintés
rendjéről, valamint

dJ az egyesület működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának,
beszámolói közlésének nyilvánosságáról, és a működés alapszabályban
nem szabályozott kérdéseiről.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
131 Az alapszabálya közgyűlés elfogadó határozata meghozatalának napján lép

hatályba.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Budapest, 2014. november 20.

Az alapszabály a 2014. november 20. napján tartott egyesületi közgyűlésen

elfogadott szöveget tartalmazza.

Alulírott az SOS-Gyermekfalu Barátainak Egyesülete képviseletében igazolom, hogy az
alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály
módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű alapszabály
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elkészítésére az alapszabály aláhúzással jelölt rendelkezéseinek változása adott okot.
A törölt részek áthúzással vannak je lölve.

Budapest, 2014. november 20.

(-) )
~SZkY~Ván

elnök
s.k.

Előttünk, mint tanúk előtt :

1. CJo VÍu Z,d
Név: CS o J./{~ <=;"7' '"'í

Cím: ;f ff / 0 6f( e.p/.L!/f,. '1J..




