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I

Alapszabály

Az Egyesület neve:

Az Egyesület neve: “Helyiérték” Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete
Az Egyesület rövidített neve: Helyiérték Egyesület
Továbbiakban, mint Egyesület.

II

Az Egyesület székhelye:

Lengyel- Magyar Barátság Háza
8630 BALATONBOGLÁR Árpád u. 17.
A befogadó nyilatkozatot az I. számú melléklet tartalmazza.

III

Az Egyesület felügyeleti szerve

Az Egyesület feletti törvényességi felügyeletet a Somogy Megyei Főügyészség gyakorolja.
IV
1)

2)

3)
4)
5)
6)

V

Az Egyesület céljai és feladatai:
Az Egyesület elsődleges célja, hogy az összefogás előnyeit kihasználva, tevékenységével megakadályozza
a fiatalság elköltözését a térségből. E célja megvalósítására az Egyesület az alábbi tevékenységeket végzi:
a) Koordinálja és segíti a regionális ifjúsági szerveződések munkáját.
b) Képviseli az ifjúsági érdekeket.
c) Támogatja a fiatalokat a továbbtanulásban, magasabb végzettség megszerzésében.
d) Támogatja és képviseli a fiatalokat az álláskeresésben, elhelyezkedésben.
e) A technikai lehetőségeit felhasználva informál és segíti az információhoz jutást a tudományok és a
társadalompolitika körében.
f) Segíti a tehetségek felkutatását, új tehetségfeltáró és gondozó formákat teremt.
g) Diákrendezvényeket, képzéseket, ismeretterjesztő előadásokat szervez és támogat
h) Tagjai számára lehetőséget biztosít az önművelésre, az értelmiségi szerep betöltésére, a helyi és regionális
közéletben való részvételre.
i) Részt vesz a művelődési közélet kialakításában, formálásában az értelmiség érdekeinek védelmében.
j) Tudományos tevékenységek, kutatás támogatása, szervezése és nyilvánosságra hozása.
g) Önkéntes programokat szervez és bonyolít le, ezzel kapcsolatban az önkéntesek felkészítését és képzését
szervezi
h) Az önkéntes tevékenységet népszerűsíti, a térségben található szervezetekkel együttműködve
Az Egyesület célja továbbá a régió szellemi és anyagi kultúrájának, néprajzi, természeti és környezeti
értékeinek megóvása, fejlesztése. A térség szellemi kulturális életét képviselő személyek támogatása,
tevékenységük feltételeinek biztosítása. Az Egyesület e céljainak megvalósítására, az alábbi
tevékenységeket folytatja:
a) Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztő táborok, előadások, kiállítások, konferenciák
szervezése
b) Az iskolarendszerű oktatás kiegészítése
c) Az életmód és életminőség javításához nélkülözhetetlen mindennapi kultúra terjesztése
d) Kulturális tevékenység, kulturális csoportok, alkotóközösségek, egyéni alkotók munkájának támogatása,
különös tekintettel a fiatal, pályakezdő művészekre.
g) A népi kézműves mesterségek népszerűsítése, megismertetése.
h) Az egyesület által támogatott és képviselt személyek, csoportok nemzetközi kapcsolatainak elősegítése.
Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítására, azokat nem
veszélyeztetve végez.
Az egyesület szolgáltatásai a nagyközönség számára nyilvánosak, azokat bárki igénybe veheti.
Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét semmilyen formában nem osztja fel, azt a jelen
okiratban meghatározott célra fordítja.
Az Egyesület képviselőjelöltet nem állít, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Közhasznú tevékenységek

Az Egyesület a mellékletben meghatározott jogszabályi rendelkezései alapján az alábbi közhasznú tevékenységeket
folytatja:
Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások
1. Kulturális tevékenység
2. Kulturális örökség megóvása
3. Természet- és környezetvédelem
4. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
5. Emberi és állampolgári jogok védelme
6. Sporttevékenység
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VI
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Rehabilitációs szolgáltatások
Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető –
szolgáltatások
Bűnmegelőzés és áldozatvédelem

Az Egyesület tagsága

Az Egyesület tagsága rendes tagokból, tiszteletbeli tagokból és pártoló tagokból áll.
1) Az Egyesület rendes tagja
Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan 16. Életévét betöltött büntetlen előéletű személy, aki elfogadja az Egyesület
alapszabályát, céljait és azok megvalósításában aktívan részt kíván venni.
2) Az Egyesület tiszteletbeli tagja
Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet olyan magánszemély, akit az Egyesület Közgyűlése ilyen címen a tagok sorába felvett.
3) Az Egyesület pártoló tagja
Az Egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes, vagy jogi személy, aki az Egyesületet céljai elérésében
erkölcsileg vagy anyagilag támogatja, és akit az Egyesület elnöksége felkért, és ilyen címen a tagok sorába felvett.

VII

A tagok jogai és kötelezettségei
1)

2)

3)

VIII

Rendes tag
a) Részt vehet az Egyesület tisztségviselőinek megválasztásában. Választható és választó.
b) Részt vehet az Egyesület közgyűlésein és ott, egy szavazattal rendelkezik
c) Az Egyesület eredményességét előremozdító indítványt tehet
d) Az elnökséghez kérdést intézhet
e) A tag az Egyesület részére tagdíjat fizet, melynek összegét a közgyűlés határozza meg.
Tiszteletbeli tag
a) Az egyesület szerveinek ülésein tanácskozási joggal vehet részt.
b) Az elnökség felé kérdést intézhet.
c) Vezető tisztségviselővé nem választható
Pártoló tag
a) Az egyesület szerveinek ülésein tanácskozási joggal vehet részt.
b) Az egyesület tevékenységében vagyoni hozzájárulással vesz részt.
c) Vezető tisztségviselővé nem választható

Az Egyesületi tagság létesítése és megszűnése
1)

Az Egyesületi tagság létesítése
a) Tagfelvételi kérelmet bárki, írásban (adatainak és elérhetőségei megadásával) az elnökségnek nyújthat be.
b)- Az Elnökség a tagfelvételi kérelmet a soron következő közgyűlésen előterjeszti, amely közgyűlés időpontjáról
az érintette az Alapszabályban meghatározottak szerint értesíti.
c) A tagfelvételi kérelem elbírálásáról az Egyesület Közgyűlése dönt, amelyről az érintettet írásban értesíti.
d) A tagfelvételi kérelem elutasításáról szóló határozat közlését követő 15 napon belül jogorvoslattal élhet az
illetékes Törvényszéknél.
e) A mindenkori Egyesületi tagokról az Egyesület nyilvántartást vezet.
2) Az Egyesületi tagság létesítését kizáró okok
a) Büntetett előélet
b) 16 év alatti természetes személy
c) Az a személy, aki cselekvőképességet korlátozó, vagy kizáró gondnokság alatt áll
3) A tagsági jogviszony megszűnése
a) a tag kilépésével; A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor,
indokolás nélkül megszüntetheti.
b) Az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével
c) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával; Ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem
felel meg ezeknek a feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban
felmondhatja. A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt.
d) a tag kizárásával; Kizárással szűnik meg a tagság, ha a tag bűncselekményt követ el, valamint, ha a tagdíját az
Elnökség felszólítására sem fizeti meg. Az Egyesület kizárhatja tagját, ha az Egyesület céljaihoz méltatlan
tevékenységet folytat.

A kizárási eljárást bármely tag jogosult kezdeményezni az Elnöknél az alapul szolgáló ok tudomás
szerzését követő 30 napon belül, aki az Alapszabályban meghatározottak szerint rendkívüli közgyűlés
összehívásáról rendelkezik.

Az érintettet írásban, az átvételt igazolható módon a rendkívüli közgyűlés időpontjáról, az alapszabályban
meghatározottak szerinti időpontban értesíti.
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A kizárás tárgyában tartott rendkívüli közgyűlés az érintett távollétében is megtartható, amennyiben
értesítése szabályszerű volt, távolmaradását előzetesen írásban alapos okkal nem mentette ki, vagy
írásban kérte az eljárás távollétében való megtartását.

Az érintett védekezését kizárás tárgyában tartott rendkívüli közgyűlésen szóban, vagy legkésőbb az ülés
időpontjáig írásban terjesztheti elő.

A kizárás tárgyában hozott valamennyi határozatot az érintettel írásban, az átvételt igazolható módon
közli a közgyűlés.

Az érintett a közgyűlés határozata ellen a határozat közlését követő 15 napon belül jogorvoslattal élhet
az illetékes Törvényszéknél.

A kizárt tag tagsági jogviszonya a közgyűlési határozat jogerőre emelkedésének napján, illetve
jogorvoslat esetén az illetékes törvényszék helybenhagyó határozatának napján szűnik meg.
e) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.


IX

Az Egyesület vagyona, gazdálkodása
1)

Az Egyesület vagyona a befizetett tagdíjakból, magán és jogi személyek felajánlásaiból, gazdálkodása
során elért eredményeiből, rendezvényeinek bevételeiből áll.
2) A tagdíj befizetése csekken és átutalással az Egyesület számlájára, vagy készpénzben a házipénztárba
történő befizetéssel történik.
3) Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj mértékén felül az Egyesület tartozásaiért
saját vagyonukkal nem felelnek.
4) A működésre rendelt vagyon felhasználása:
a) Ösztöndíj
b) Költségtérítés
c) Saját szervezésű programok költségei
d) Költségviselés másokkal közös programon
e) A szervezeti működés költségei
f) A szervezeti intézmény működési költségei
g) Egyéb, a szervezet működését, feladatai megvalósítását szolgáló tevékenységek költségei
Az Egyesület igazgatója jogosult az Egyesület rendelkezésére álló vagyon felhasználására az elnökség jóváhagyásával, a
pénzügyi ellenőrző szervezet felügyeletében úgy, hogy a szervezet által jelen okiratban kijelölt tevékenység megvalósítását
szolgálja.

X

Az Egyesület szervezeti felépítése
Közgyűlés
Elnökség
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Szakmai műhelyek

X. 1)

A közgyűlés:

Az Egyesület legfelsőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, melyet szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal hív
össze az Egyesület elnöke. A közgyűlés tagjai az Egyesület szavazati joggal rendelkező tagjai.
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) Az alapszabály elfogadása és módosítása. Az alapszabály módosításához a jelenlévő tagok 3/4 arányú
többségi szavazata szükséges.
b) Más társadalmi szervezettel való egyesülés létrehozása. Más társadalmi szervezettel való egyesüléshez a
tagok 2/3 arányú többségi szavazata szükséges.
c) Titkos szavazással az Egyesület vezető tisztségviselőinek (Elnök, Alelnök, Igazgató) megválasztása és
visszahívása.
d) A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása.
e) Értékeli az Egyesület vezetősége, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság jelentését.
f) A rendes tagok által fizetendő tagdíj megállapítása.
g) Az Egyesület éves költségvetésének elfogadása.
h) Megszavazza a tisztségviselők tiszteletdíját
i) Az Elnökség beszámolójának elfogadása
j) Az Egyesület közhasznúsági jelentésének elfogadása
k) Dönt az Egyesületben rendes, tiszteletbeli és pártoló tag felvételéről, kizárásáról
l) Dönt a szakmai műhelyek létrehozásáról, támogatásáról
m) Meghallgatja a szakmai műhelyek beszámolóját és dönt azok elfogadásáról
n) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel
munkaviszonyban áll;
o) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével,
a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
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p) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más
egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
q) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
r) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
s) a végelszámoló kijelölése.
t) Dönthet az Egyesület céljának módosításáról, amelyről a tagok 3/4 arányú többségi szavazata szükséges.
u) Dönthet az Egyesület feloszlatásáról. Az Egyesület feloszlatásához a tagok 3/4 arányú többségi szavazata
szükséges.
X.2.)
Az elnökség
Az elnökség az Egyesület vezető szerve, irányítja és ellenőrzi az Egyesület munkáját.
Az Elnökség tagjainak megbízatása öt évre szól, de azt a közgyűlés bármikor visszavonhatja, vagy meghosszabbíthatja.
Az elnökség az elnökből, az alelnökből és az igazgatóból áll.
A vezető tisztségviselő felelőssége:
A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben.
A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
A jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói a vezető tisztségviselőt
bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.
A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik vezető
tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével
vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik
hatályossá.

X.2.) 1. Az elnökség hatásköre és feladatai:

a) Az elnökség ügyrendjét maga állapítja meg, az elnökségi tagok indítványai alapján.
b) Az éves beszámoló, közhasznúsági jelentés elkészítése.
c) Összehangolja a szervezeti egységek tevékenységét, segíti munkáját.
d) Elkészíti az Egyesület éves költségvetését, munkatervét.
e) Dönt az esetleges felajánlások elfogadásáról.
f)
Segíti és ellenőrzi a különböző Szakmai Műhelyek munkáját.
g) Segíti,a szervezeti egységek munkáját.
h) Ellátja az operatív külső képviseleti feladatokat,
i)
Üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként megtartja.
j)
Szükség esetén módosítja a Szervezeti és Működési Szabályzatot.
Az elnökségi ülések időpontjáról és helyszínéről — az ülés előtt legalább tíz nappal — tájékoztatni kell a Pénzügyi Ellenőrző
Bizottságot valamint a Szakmai Műhelyek vezetőit Az üléseken a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjai és a Szakmai
Műhelyek vezetői tanácskozási joggal részt vehetnek.

X.2.2. Elnökség tagjai és főbb feladataik:
Az Egyesület elnöke:
a)
Ellátja az Egyesület képviseletét.
b)
Az Elnökség két ülése közti időszakban az Egyesület felügyeletét látja el,
c)
Összehívja és vezeti a közgyűlést és az elnökség üléseit.
d)
Gondoskodik róla, hogy az ülésekről jegyzőkönyv készüljön,
e)
Két ülés között dönt az igazgató meghallgatásával az elnökség hatáskörébe tartozó sürgős
ügyekben.
f)
Beszámol döntéseiről, illetve a két ülés közötti tevékenységéről az elnökségnek.
Az Egyesület alelnöke
a)
Az elnök. akadályoztatása esetén annak hatáskörét gyakorolja.
Az Egyesület igazgatója:
a)
Ellátja az Egyesület tevékenységének irányítását.
b)
Segíti a szervezeti egységek munkáját.
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Az elnökség ülésein beszámol döntéseiről, a két ülés közötti tevékenységéről.
Biztosítja a működési feltételeket, és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról.
Az Egyesület hivatali szervezetének vezetőjeként gyakorolja a munkáltatói jogokat.
Az Közgyűlés valamint az Elnökség üléseire előkészíti a szükséges napirendhez kapcsolódó –
dokumentumokat.

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (3 fő)

a)

A tagok személyére az Elnök tesz javaslatot, akik nyilatkoznak a tisztség elfogadásával kapcsolatban.
Személyükről a közgyűlés jelenlévő tagjai egyszerű többséggel döntenek
b)
Az Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjainak megbízatása öt évre szól, de azt a közgyűlés bármikor
visszavonhatja, vagy meghosszabbíthatja.
c)
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását.
Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást
vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.
d)
Soraiból megválasztja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökét, aki részt vehet az elnökség ülésein. A
Bizottság elnökének akadályoztatása esetén az elnököt a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságból választott
megbízottja képviseli.
e)
Szükség szerint tájékoztatja az elnökséget fontosabb megállapításairól.
f)
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülései ügyrendjét maga állapítja meg,
g)
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság az egyesület közgyűlésén és az elnökségi üléseken tanácskozási
joggal részt vehet.
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság köteles az intézkedésre jogosult szervet (elnökség, közgyűlés) 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 szerv döntését teszi szükségessé.
b)
a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
Az intézkedésre jogosult szervet a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság indítványára - annak. megtételétől számított harminc
napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a szerv összehívására a Pénzügyi Ellenőrző
Bizottság is jogosult.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

X. 4.)

Szakmai műhelyek

Az Egyesület az alapszabállyal összhangban és céljainak elérése érdekében szakmai műhelyeket hozhat létre, illetve
.,külső" szakmai műhelyeket támogathat.
Szakmai műhely létrehozásának, támogatásának általános feltételei:
a)
A szakmai műhely létrehozásáról/támogatásáról a közgyűlés dönt.
b)
Az Egyesület, a szakmai műhely programjaihoz, pályázataihoz és működéséhez szükséges jogi hátteret,
eszközöket, helyszínt és szakmai segítséget biztosíthat, de közvetlen anyagi támogatásban annak egy tagját
sem részesítheti.
c)
Nem az Egyesület által létrehozott szakmai műhely támogatása csak legalább egy éves aktív működés
után támogatható.
d)
A szakmai műhelyeknek demokratikus úton vezetőt kell választaniuk. A megválasztott vezető az
Egyesület közgyűlésén és az Egyesület elnökségi ülésén tanácskozási joggal részt vehet, az elnökség
felé kérdést intézhet.
e)
A szakmai műhelyeknek évente, az év első Egyesületi közgyűlésére elő kell terjeszteni az előző évről
szóló beszámolóját. A beszámoló elfogadásáról / elutasításáról az Egyesület közgyűlése dönt.

XI. Összeférhetetlenségi szabályok
Az elnökség és a közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója
Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pont,:
a)
valamely Szakmai Műhely vezetője, ha a határozat a Szakmai Műhelyt közvetlenül vagy közvetetten érinti.
b)
a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül.
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül
előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
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c)

Vezető tisztségviselők
 Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
 Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a
vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó
szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
 A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
 Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem
mentesült.
 Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól
jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet
folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
 Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
Titoktartási és felvilágosítási kötelezettség
 A vezető tisztségviselő a jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói
részére köteles a jogi személyre vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra a jogi személyre
vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az
iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez
kötheti.
 A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a jogi
személy üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy
felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás
megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a jogi személy kötelezését
a felvilágosítás megadására.
Nem lehet a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója
a)
az elnökség tagja.
b)
valamely Szakmai Műhely vezetője.
c)
a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik.
a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján
nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

XII. Az Egyesület üléseire vonatkozó szabályok
XII.1.Közgyűlés
Az összehívás módja:
Az ülésen való részvételre jogosult tagokat legalább 10 nappal az ülés előtt személyre szólóan értesíteni kell az ülés
helyét, idejét és napirendjét tartalmazó meghívóban. A meghívók elkészítése és kézbesítése az Egyesület elnökének
feladata.
A helye
Az egyesület mindenkori székhelye, de az egyesület feladatellátásának függvényében ettől eltérő helyszínen is
tartható közgyűlés.
Az összehívásának kezdeményezői:
a)
A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer az Egyesület elnöke köteles összehívni.
b)
Az Egyesületi tagok egyharmadának írásbeli indítványára 14 napon belül rendkívüli közgyűlést kell
összehívni, az általuk javasolt és elfogadott napirendi pontok kötelező tárgyalásával.
c)
A közgyűlés összehívását a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke is kezdeményezheti.
A napirend:
a)
A meghívó tartalmazza
b)
Bármely tag javaslatára a közgyűlés jelenlévő tagjai egyszerű többséggel döntenek az adott téma
napirendre vételéről.
A tisztségviselők (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető/k, szavazat számláló/k) választása
A tisztségviselők személyére az Elnök tesz javaslatot, akik nyilatkoznak a tisztség elfogadásával kapcsolatban.
Személyükről a közgyűlés jelenlévő tagjai egyszerű többséggel döntenek.
Jegyzőkönyvvezetés:
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A jegyzőkönyvvezető az elhangzottak tartalmát rögzíti a jegyzőkönyvben úgy, hogy szükség esetén szó szerinti jegyzőkönyv
készül. Az ülésekről részletes jegyzőkönyv készül, amelyet az elnökség egy tagja, valamint bármely másik jelenlévő tag
ellenjegyez. Az ülésekről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak, azokba bármelyik egyesületi tag betekinthet. A jegyzőkönyv
tartalmi elemei: az ülés helyszíne, időpontja, jelenlévők felsorolása, napirendi pontok felsorolása, javaslatok, döntések,
keltezés, a jegyzőkönyvvezető/k és az ellenjegyzők aláírásai.
A határozatképessége:
a)
A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a részvételre jogosultak több mint fele, jelen van.
b)
Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
c)
Határozatképtelenség esetén, legalább egy óra elteltével, de 8 napon belül újabb ülést kell összehívni. A
megismételt ülés azonos napirend tárgyában a jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes, kivéve az
Egyesület céljának módosítása, illetve az Egyesület megszültetése kérdésekben.
Határozathozatal és kihirdetés:
a)
Az ülésen szavazati joggal résztvevők minden tagja egy szavazattal rendelkezik.
b)
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
c)
Az ülés —amennyiben jelen okirat másképpen nem rendelkezik- határozatait egyszerű szótöbbséggel, és
nyílt szavazással hozza meg.
d)
Az Egyesület elnöke az ülésen résztvevő tagok 1/3-ának kérésére, titkos szavazást rendel el.
e)
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
 akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta
előnyben részesít;
 akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
 akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
 aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
 aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A közgyűlés határozatait a jegyzőkönyvvezető a közgyűlés végén szóban kihirdeti. A jegyzőkönyv elkészítését követően a
határozat a Határozatok Jegyzékébe kerül, amelyet bárki megtekinthet az egyesület székhelyén. A Határozatok Jegyzéke
tartalmazza a jogosult szerv döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számarányát (ha lehetséges, személyét).
Lebonyolítás:
a)
A közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon megfigyelőként bárki részt vehet. Meghatározott kérdésekben az
elnök zárt ülést rendelhet el.
c)
Az ülésekről részletes jegyzőkönyv készül, amelyet az elnökség egy tagja, valamint bármely másik
jelenlévő tag ellenjegyez. Az ülésekről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak, azokba bármelyik egyesületi tag
betekinthet.

XII.2.Elnökségi ülés
Az összehívás módja:
a)
Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente egy alkalommal ülésezik.
b)
Az Elnökségi ülés összehívásáért az Egyesület elnöke a felelős.
c)
Az Elnökségi ülés összehívását a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke is kezdeményezheti.
d)
Az ülésen való részvételre jogosult tagokat legalább 10 nappal az ülés előtt személyre szólóan értesíteni
kell az ülés helyét, idejét és napirendjét tartalmazó meghívóban. A meghívók elkészítése és kézbesítése az
Egyesület elnökének feladata.
Az elnökségi ülés határozatképessége:
a)
Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon az Elnökség tagjai közül legalább ketten jelen vannak.
b)
Határozatképtelenség esetén az Elnökségi ülést el kell halasztani, 30 napon belül újabb időpontot kell
kitűzni.
Határozathozatal:
a)
Az ülésen az elnök, az alelnök és az igazgató egy-egy szavazati joggal rendelkezik.
b)
Szavazategyenlőség esetén az elnök (távolléte esetén az alelnök) szavazata dönt.
e)
Az ülés –amennyiben jelen okirat másképpen nem rendelkezik- határozatait egyszerű szótöbbséggel, és
nyílt szavazással hozza meg.
d)
Az Egyesület elnöke az ülésen titkos szavazást rendelhet el.
Nyilvánosság:
a)
Az Egyesület ülései nyilvánosak, azokon megfigyelőként bárki részt vehet.
b)
Meghatározott kérdésekben az elnök zárt ülést rendelhet el.
c)
Az ülésekről részletes jegyzőkönyv készül, amelyet az Egyesület Elnökségének egy tagja ellenjegyez. Az
ülésekről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak, azokba bármelyik egyesületi tag betekinthet.

8

“Helyiérték” Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete

Alapszabály

XIII. Szervezeti és működési szabályzat
Az Egyesület napi működésével kapcsolatos szabályokat a Szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban SZMSZ)
tartalmazza.

XIV. Közhasznúsági megfelelés a 2011. évi CLXXV. törvény alábbi rendelkezései szerint
A közhasznúsági nyilvántartásba vételhez a szervezet létesítő okiratának tartalmaznia kell, hogy a szervezet
a)
milyen közhasznú tevékenység(ek)et folytat, e közhasznú tevékenység(ek)et mely közfeladat(ok)hoz
kapcsolódóan végzi, továbbá hogy e közfeladat(ok) teljesítését mely jogszabályhely(ek) írja (írják) elő,
valamint – ha tagsággal rendelkezik – nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú
szolgáltatásaiból;
b)
gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél
szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez;
c)
gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú
tevékenységére fordítja;
d)
közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást
nem nyújt.
A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója a határozat alapján
a)
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b)
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
c)
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján
nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a)
a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó
szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b)
a közhasznú szervezettel e 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 az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő
okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást –, illetve
d)
az a)–c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a
személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben
legalább egy évig –,
a)
amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és
vámtartozását nem egyenlítette ki,
b)
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c)
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást
helyettesítő bírságot szabott ki,
d)
amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette vagy törölte.
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.
A közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő okiratában meghatározott
közhasznú tevékenységére kell fordítania.
A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját – a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján
nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
A közhasznú szervezet, valamint közhasznú szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége köteles a
beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles
jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni.
A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot
készíthet.
Az egyesület működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának rendjéről SZMSZ-e rendelkezik
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Az egyesület beszámolói közlésének nyilvánosságát a www.helyiertek.hu oldalon történő közzététellel, valamint az
Országos Bírósági Hivatalhoz való megküldéssel biztosítja. A beszámolókat az egyesület székhelyén bárki megtekintheti,
saját költségére másolatot kérhet róla.

XV

Az Egyesület megszűnése

Az Egyesület megszűnik, ha megszűnését, vagy más szervezettel történő egyesülését a legfelsőbb döntéshozó szerve
kimondja.
A Bíróság az Egyesület megszüntetését elrendeli.
Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
 határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
 megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
 a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
 az arra jogosult szerv megszünteti
feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását
követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.
Továbbá ha
 az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem
határoztak meg; vagy
 az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
A jogutód nélkül megszűnt jogi személynek a hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyona a jogi személy tagjait, tagság
nélküli jogi személy esetén az alapítói jogok gyakorlóit illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ők vagy jogelődjük a jogi
személy javára vagyoni hozzájárulást teljesítettek.
A jogutód nélkül megszűnt jogi személy tagjai és alapítója a felosztott vagyonból való részesedésük mértékéig kötelesek
helytállni a megszűnt jogi személy ki nem elégített tartozásaiért.
Rendelkezés a fennmaradó vagyonról
 Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó
vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására
létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek
juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az
alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.
 A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a
vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az
egyesület törlésével száll át az új jogosultra.
A vezető tisztségviselők felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén
 Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben az
egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt – a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül – az
egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a
megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.
 Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt
érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való
felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet
beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés
esetén nem alkalmazható.

XVI

Záró rendelkezések
1)

2)

Azokban a kérdésekben, melyekben jelen alapszabály nem rendelkezett, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény jogi személyekre vonatkozó általános rendelkezéseit, az egyesületekre vonatkozó speciális
szabályait, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.
Az Egyesület megszűnése esetén, az esetleges hitelezők kielégítése után maradt vagyonáról a közgyűlés határoz.
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A „Helyérték” Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete
Alapszabályának melléklete
az Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységeket meghatározó jogszabályi háttérről
Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások
1997. évi CLIV. törvény
144. § (1)398 Az állam a rendelkezésére álló eszközökkel támogatja és elősegíti az egészségügy területén működő szakmai
kamaráknak és más köztestületeknek, valamint szakmai érdekképviseleti szerveknek, szakmai egyesületeknek és más civil
szervezeteknek az e törvényben foglaltakkal összhangban levő tevékenységét.
(2) Az állam az (1) bekezdés szerinti szervekkel együttműködik abból a célból, hogy a lakosság egészségi állapotának
javítása, illetőleg a jobb életminőség érdekében elősegítse az e törvényben meghatározott célok és alapelvek
érvényesülését, valamint az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni eredményes fellépést.
2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1)2 A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok
különösen:
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
Kulturális tevékenység
1991. évi XX. törvény
121. § A települési önkormányzat és a megye önkormányzatának önként vállalt feladata lehet különösen
a) a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társaséletre szerveződő közösségek
tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása;
b) a művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek támogatása, a
művészi alkotó munka feltételeinek javítása és a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése
2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1)2 A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok
különösen:
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet
támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
2008. évi XCIX. törvény
3. §7 (1)8 Az Alaptörvényben biztosított művelődéshez való jog érvényre juttatásának elősegítése érdekében az állam a
központi költségvetésből előadó-művészeti szervezeteket tart fenn és – az e törvényben foglalt feltételek szerint – hozzájárul
ahhoz, hogy a helyi, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok (a továbbiakban együtt: önkormányzat) az
önként vállalt helyi közszolgáltatási feladatellátás, illetve a nemzetiségi közszolgáltatási feladatellátás körében
megteremthessék az előadó-művészeti tevékenység feltételeit, továbbá pályázat útján támogatja és közszolgáltatási
szerződés szerint elősegíti az egyéb, az előadó-művészeti tevékenység megújítását és sokszínűségét szolgáló előadóművészeti szervezetek törekvéseit.
Kulturális örökség megóvása
2001. évi LXIV. törvény
5. § (1)7 A kulturális örökség védelme közérdek, megvalósítása közreműködési jogosultságot és együttműködési
kötelezettséget jelent az állami és önkormányzati szervek, a nemzetiségi szervezetek, az egyházi jogi személyek, a civil és
gazdálkodó szervezetek, valamint az állampolgárok számára.
61/B. § (3)156 A nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhetővé tétele közérdek, amelynek megvalósításában
közreműködnek az állami és az önkormányzati szervek, valamint az egyházi jogi személyek, a társadalmi és egyéb
szervezetek, illetve a természetes személyek.
1997. évi LXXVIII. törvény
57/A. §359 (2) Az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos feladatok ellátása során az állami és a helyi
önkormányzati szervek együttműködnek az érintett szakmai kamarákkal és a társadalom más szervezeteivel.
Természet- és környezetvédelem
1996. évi LIII. törvény
64. § (1) A Kt. 54–55. §-ában foglaltakon túl, a természet védelmével kapcsolatos ismereteket valamennyi oktatási
intézményben oktatni kell, azok a Nemzeti Alaptanterv részét képezik. Ezeknek az ismereteknek az oktatásával – az állami,
önkormányzati intézmények és más szervezetek bevonásával – elő kell segíteni, hogy a társadalom természetvédelmi
kultúrája növekedjen.
2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1)2 A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok
különösen:
1. településfejlesztés, településrendezés;
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2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari
szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek
kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
1997. évi XXXI. törvény
17. § (1) Az e törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el – a gyermek családban
történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében – a
törvényben meghatározott alaptevékenység keretében
a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,
b) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ,
c)103 a köznevelési intézmények,
d) a rendőrség,
e) az ügyészség,
f) a bíróság,
g)104 a pártfogó felügyelői szolgálat,
h)105 az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
i)106 a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
j)107 az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,
k)108 a munkaügyi hatóság.
Emberi és állampolgári jogok védelme
2011. évi CXI. törvény
1. § (2) Az alapvető jogok biztosa tevékenysége során – különösen hivatalból indított eljárások lefolytatásával –
megkülönböztetett figyelmet fordít
a) a gyermekek jogainak,
b) az Alaptörvény P) cikkében meghatározott értékeknek (a továbbiakban: a jövő nemzedékek érdekei),
c) az Alaptörvény XXIX. cikkében meghatározott jogoknak (a továbbiakban: a Magyarországon élő nemzetiségek jogai),
valamint
d) a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogainak
a védelmére.
Sporttevékenység
2004. évi I. törvény
49. § A sport társadalmilag hasznos céljainak megvalósítása érdekében az állam:
c) elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtését,
e) az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok sportját, a hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportját,
Rehabilitációs szolgáltatások
1998. évi XXVI. törvény
21. §33 A 20. § szerinti szervezet a fogyatékos személyek rehabilitációjának megvalósulása érdekében az alábbi
szolgáltatásokat nyújtja:
b) a rehabilitációs programban megjelölt szolgáltatásokhoz, ellátásokhoz való hozzáférés megszervezése;
c) a rehabilitáció folyamatában közreműködő szervezetekkel, személyekkel való együttműködés, a rehabilitációs
tevékenységük figyelemmel kísérése;
e) a segítő szolgálatok, illetve azok hálózatának kialakításánál figyelembe veendő szempontok kidolgozása;
g) a szolgáltatást nyújtó szervezetekkel és az általuk nyújtott rehabilitációs szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok, információk
gyűjtése a fogyatékos személyek, családtagjaik, segítőik tájékoztatása érdekében.
Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások
2011. évi CLXXXIX. törvény
6. § A helyi önkormányzat feladatai ellátása során:
a) támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való
széles körű állampolgári részvételt;
b) erősíti a település önfenntartó képességét, feltárja lehetőségeit és hasznosítja saját erőforrásait;
Bűnmegelőzés és áldozatvédelem
1994. évi XXXIV. törvény
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2. § (2)13 A rendőrség a feladatának ellátása során
c) támogatja a helyi önkormányzatoknak és az állampolgárok közösségeinek a közbiztonság javítására irányuló önkéntes
tevékenységét.
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