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 Név 

 
1.  Név: Ifjúsági Unió Szekszárd 

2. Rövidített név: IFU 

3. Székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 10. 

4. Közösségünk Dél-Dunántúl és a Duna-Dráva Nemzeti Park területén működik. 
 

Célok és tevékenységek 
 

1. Küldetésünk: Az Ifjúsági Unió Szekszárd, Dél-Dunántúl meghatározó civil szervezeteként arra törekszik, 

hogy régiónkban értéknek, minőségi életnek számítson a természettel, környezettel való összhangban 

élés, a közösséghez tartozás, a közérdekért való tenni akarás. Egyesületünk küldetésének tekinti a sport, 

az egészséges életmód és a kultúra értékeinek közvetítését és a civil szektor fejlesztését.  

2. Az Ifjúsági Unió Szekszárd pártpolitikailag és felekezetileg független civil közösség. Közvetlen politikai 

tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak, valamint jelöltjeinek anyagi 

támogatást nem nyújt. Közvetlen pártpolitikai tevékenységet nem folytat, választásokon országgyűlési 

képviselő jelöltet, megyei, fővárosi és megyei jogú városi önkormányzati képviselő-jelöltet, valamint 

Európai Parlament tagjának jelöltet nem állít. 

3. Közösségünk tartós céljai: 

� Az egészségtudatos életmód népszerűsítése, a testi, lelki és szociális jólét egyéni és közösségi 

fejlesztése a szabadidősport és a közösségi élet, valamint az egészséges környezet kialakításának 

támogatásával. 

� A környezettudatos szemléletmód és életvitel kialakításának ösztönzése, támogatása az egyéni 

és közösségi környezeti terhelés csökkentése érdekében. 

� A lokalitás erősítése a helyi erőforrások gazdasági és társadalmi jelentőségének terjesztésével, 

valamint a helyi erőforrások hatékony használatához szükséges tudás megőrzésével és 

közvetítésével, a környezet védelme és a kisközösségeken alapuló fenntartható – önfenntartó – 

élet kialakítása érdekében. 

� Az állampolgári részvétel és önkéntesség megerősítése, annak érdekében, hogy a szűkebb és 

tágabb közösség tagjai a közösségért felelősséget vállaló állampolgárrá váljanak. 

� A fiatalok aktivizálása és részükre a tevékeny közösségi élet lehetőségének megteremtése azzal a 

céllal, hogy a jövő nemzedéke hatékony választ tudjon adni a társadalmi, környezeti és 

gazdasági kihívásokra. 

� Civil szervezetek – kisközösségek – megerősítése, hatékony működésük előmozdítása és 

támogatása számukra fejlesztett szolgáltatásokkal, programokkal, egy dinamikus és önfenntartó 

nonprofit szektor kialakulásáért, annak érdekében, hogy az erős kisközösségek növekvő 
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szerepvállalással biztos támaszai legyenek környezetük tagjainak és a demokratikus 

működésnek. 

� Nonprofit menedzsment-szolgáltatásokkal biztos kapaszkodók nyújtása civil szervezetek, 

kisközösségek számára a fenntartható szervezeti működésük érdekében. 

4. Céljaink elérése érdekében végzett tevékenységeink: 

� szabadidősport programok, - rendezvények szervezése; 

� amatőr szabadidősport versenyzés ösztönzése, támogatása; 

� szabadidősportot segítő szolgáltatások fejlesztése és működtetése; 

� turisztikai kiadványok szerkesztése, kiadása és terjesztése; 

� szabadidősport és közösségi infrastruktúra fejlesztése és üzemeltetése; 

� kreatív önmegvalósítás ösztönzése és lehetőségének megteremtése; 

� közösségfejlesztő, közösségépítő programok szervezése; 

� közösségi turisztikai programok szervezése; 

� fiatalok számára vonzó turisztikai és közösségi programok, szakkörök, táborok szervezése; 

� családbarát turisztikai és közösségi programok szervezése; 

� civilizációs betegségek megelőzése érdekében programok, események szervezése; 

� drog prevenciós programok szervezése; 

� környezeti tudatosság elmélyítése érdekében programok, események és kampányok szervezése; 

� környezettudatos szemléletmód elterjesztésére fiatalokat aktivizáló programok megvalósítása, 

működtetése; 

� helyi erőforrásokat, helyi termékeket népszerűsítő programok, események szervezése, 
szolgáltatások fejlesztése és működtetése; 

� helyi erőforrások elérését, használatát elősegítő kiadványok szerkesztése, kiadása és terjesztése; 

� lokalitást erősítő figyelemfelhívó akciók, kampányok szervezése és támogatása; 

� lokális erőforrások használatához szükséges tudás megszerzése, megőrzése és megosztása 

érdekében programok szervezése és klubprogramok működtetése; 

� önkéntesség elterjedését és fejlődését segítő programok, szolgáltatások kialakítása és 

működtetése; 

� vállalati önkéntesség elterjedését segítő kampányok szervezése, szolgáltatások fejlesztése és 

működtetése; 

� önkéntes programok szervezése, támogatása helyi problémák megoldására; 

� fiatalok közösségi kompetenciáját fejlesztő programok szervezése és szolgáltatások fejlesztése, 

működtetése; 

� aktív állampolgári részvételt ösztönző és támogató programok szervezése; 

� a jövő nemzedéke érdekeit szem előtt tartva részvétel érdekképviseleti, érdekérvényesítési 

folyamatokban; 
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� fiatalok számára globális nevelés programok szervezése, szolgáltatások fejlesztése és 

működtetése; 

� civil szervezetek törvényi megfelelését segítő szolgáltatások – számviteli, pénzügyi és ügyviteli 

területen – fejlesztése és működtetése; 

� civil szervezetek számára menedzsment szolgáltatások fejlesztése és működtetése; 

� civil szervezetek, kisközösségek humánerőforrás kapacitásának bővítése érdekében képzések, 

tréningek fejlesztése és működtetése; 

� civil szervezetek működését segítő tanácsadó programok fejlesztése és működtetése; 

� civil szervezetek számára szervezetfejlesztési szolgáltatások nyújtása; 

� civil szervezeti minőségirányítási szolgáltatások fejlesztése és működtetése; 

� céljaink szolgálatában klubhelyiség működtetése és klubprogramok szervezése; 

� ismeretterjesztő programok szervezése; 

� ismereterjesztő kiadványok, elektronikus tartalmak szerkesztése, kiadása és terjesztése; 

� céljaink megvalósítását segítő humánerőforrás fejlesztésére, kapacitásaink bővítésére képzések, 

tréningek, tudásmegosztó műhely-programok szervezése; 

� céljaink elérését segítő kutatások folytatása és módszertanok fejlesztése; 

� kapcsolatok kiépítése a velünk közös értékeket valló közösségekkel, szervezetekkel; 

� a térség társadalmi és kulturális életében való aktív részvétel; 

5. Egyesületünk a következő közhasznú tevékenységeket folytatja (közhasznú tevékenység megnevezése – 

kapcsolódó közfeladat megnevezése – közfeladatot előíró jogszabályi hely): 

� Szabadidősport – Sport és ifjúsági ügyek – 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi 

önkormányzatairól 13.§ (1) 15. 

� Testi egészség fejlesztése - Egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások - 2011. évi CLXXXIX. 

törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) 4. 

� Lelki és Szociális egészség fejlesztése – Egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások - 2011. 

évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) 4. 

� Közösségépítés - Egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások - 2011. évi CLXXXIX. törvény 

Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) 4. 

� Kulturális tevékenység - Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának - 2011. évi 

CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 7 

� Betegségmegelőzés - Egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés - 

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 144. § (1)-(2) 

� Szabadidősport infrastruktúra fejlesztése, működtetése - Sport és ifjúsági ügyek – 2011. évi 

CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) 15. 

� Lokalitás népszerűsítése, erősítése – Kisközösségek önfenntartó képességének erősítése - 2011. 

évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 6.§ b) 

� Környezettudatos szemlélet formálása – A jövő nemzedékek érdekének védelme – 2011. évi CXI. 

törvény az alapvető jogok biztosáról 2.§ b) 
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� Környezet- és természetvédelmi tevékenység - Helyi környezet- és természetvédelem - 2011. évi 

CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 11. 19.  

� Önkéntesség fejlesztése – Önszerveződő közösségek támogatása - 2011. évi CLXXXIX. törvény 

Magyarország helyi önkormányzatairól 6.§ a) 

� Közösségi felelősségvállalás fejlesztése - Önszerveződő közösségek támogatása - 2011. évi 

CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 6.§ a) 

� Fiatalok közösségi kompetenciájának fejlesztése - Sport és ifjúsági ügyek – 2011. évi CLXXXIX. 

törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) 15. 

� Közösségi infrastruktúra fejlesztése és működtetése - Önszerveződő közösségek támogatása - 

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 6.§ a) 

� Civil menedzsment-szolgáltatások – Szolgáltatások civil szervezetek számára – 2011. évi CLXXV. 

törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról 52.§ a)-c) 

� Kisközösségek fejlesztése - Önszerveződő közösségek támogatása - 2011. évi CLXXXIX. törvény 

Magyarország helyi önkormányzatairól 6.§ a) 

 
 

Tagság 
 
1. Az Ifjúsági Unió Szekszárd tevékenységébe bárki bekapcsolódhat, aki kész a közösség céljainak 

megvalósításában tevékenyen közreműködni, elfogadja az Alapszabályt és programunkat, vállalja a tagsággal 

járó kötelezettségeket és az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

2. A tagok választhatók és választhatnak. 

3. A tagság belépési nyilatkozat alapján, az elnökség felvételi határozatával keletkezik és kilépési 

nyilatkozattal, törléssel vagy kizárással szűnik meg. 

4. A tag kizárásáról az elnökség dönt az érintettek meghallgatása után. 
5. Kizárással szűnik meg a tagsági jogviszony, ha a tag: 

- alapszabályt, jogszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő vagy az Egyesület céljával, értékrendjével    
  összeegyeztethetetlen tagi magatartás tanúsít. 
- tagdíjhátralékát a tagdíj megfizetésének határidejétől számított egy éven belül nem rendezi.  

6. A tag kizárása esetén a jelölt fellebbezhet a Felügyelő Bizottságnál, mely a fellebbezés elfogadása esetén 
újratárgyalást kérhet az elnökségtől, vagy előterjesztheti felülbírálatra a Taggyűlésen.  
 

 
Pártoló tagság 

 
1. Az Ifjúsági Unió Szekszárdnak, céljainak elérését támogató, de munkájában részt nem vevő pártoló tagjai 

lehetnek. 

2. Pártoló tag lehet az a magánszemély, vállalkozás, civil szervezet, aki megfizeti az éves pártolói tagdíjat. 

3. A pártolói tagság a pártolói tagdíj befizetésével keletkezik, és a következő év január 31-én szűnik meg.  

4. A pártoló tag, vagy annak képviselője tanácskozási joggal vehet részt az Egyesület taggyűlésén, 

rendszeres tájékoztatást kap közösségünk tevékenységéről. 

5. A pártoló tag meghatározhatja, hogy pártolói tagdíját milyen közhasznú célra lehet felhasználni, és arról 

az éves beszámoló és közhasznúsági melléklet jóváhagyása után önálló beszámolót kérhet. 

6. A pártoló tagok, ebbéli minőségükben nem jogosultak a tagsággal járó kedvezményekre. 
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Tiszteletbeli tagság 
 
1. Az Egyesület munkáját, céljait jelentősen segítő, támogató magánszemélyt, a Taggyűlés, határozatával 

tiszteletbeli taggá választhatja. 

2. A tiszteletbeli tagság nem örökös, azt a Taggyűlés visszavonhatja. 

3. A tiszteletbeli tagnak tagdíjat nem kell fizetnie, de jogosult a tagsággal járó kedvezmények 

igénybevételére. 

4. Az egyesület rendes tagja legalább 15 éves folyamatos tagság után választható tiszteletbeli taggá. 

5. A tiszteletbeli tag tanácskozási joggal vehet részt az Ifjúsági Unió Szekszárd Taggyűlésén. 

 

 

Tiszteletbeli elnök 
 

1. Az egyesület életében kiemelkedő szerepet játszó rendes tagját a Taggyűlés határozatával tiszteletbeli 

elnökké választhatja. 

2. A tiszteletbeli elnöknek tagdíjat nem kell fizetnie, de jogosult a tagsággal járó kedvezmények 

igénybevételére. 

3. A tiszteletbeli elnök tanácskozási joggal vehet részt az egyesület elnökségi ülésein, és az Ifjúsági Unió 

Szekszárd Taggyűlésén. 

 
Tagok jogai és kötelezettségei 

 
1. Minden tagnak joga van az Egyesület taggyűlésén részt venni, véleményt nyilvánítani, felszólalni, szavazni, 

valamint az Egyesület tisztségére választható és választhat.  

2. Minden tagnak joga van az Elnökség által meghatározott feltételek mellett az Ifjúsági Unió Szekszárd 

programjain részt venni, és felszereléseit használni. 

3. A tagok kötelesek az Ifjúsági Unió Szekszárd érdekeit lehetőség szerint előmozdítani, és mind azt kikerülni, 

ami által a szervezet hitelén és céljain csorba eshetne. Köteles az Ifjúsági Unió Szekszárd szerveinek 

szabályait és határozatait betartani, a tagdíjat az érvényes szabályozók szerint megfizetni. 
4. Az Ifjúsági Unió Szekszárd valamennyi tagja tagdíjat köteles fizetni. 

� A tagdíj mértéke 2500 Ft, 18 éven aluliaknak és nappali iskolai tanulmányokat folytatóknak (25 éves 
korig) 1000 Ft, 14 éven aluliaknak 200 Ft félévre. A tagdíjfizetési határideje: az I. félévi tárgyév február 
15-ig, a II. félévi tárgyév augusztus 15-ig esedékes. 

� A pártolói tagdíjat évente legalább egyszer kell fizetni, amely közhasznú támogatásnak minősül, érte 
semmilyen címen ellenszolgáltatás nem jár. 

� A pártolói tagdíj éves díja minimálisan 1000 Ft magánszemélyeknek, 10000 Ft civilszervezeteknek, és 
30000 Ft vállalkozóknak. 

 

 

Szervezeti felépítés 
 
1. Az Ifjúsági Unió Szekszárd szervezete: 

� a Taggyűlés, 

� az Elnökség, 
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� a Felügyelő Bizottság, 

 

 

1.1. Taggyűlés 

� A Taggyűlés az Ifjúsági Unió Szekszárd legfelsőbb szerve. A Taggyűlést évente egyszer, általában tavasszal 

kell összehívni. Az időpontról a tagokat három héttel a gyűlés előtt értesíteni kell, ami a napirendi pontok 

pontos megjelölésével, írásban (nyomtatott, vagy elektronikus formában) történik.  

� A Taggyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. A tagok képviseleti jogaikat 

kizárólag személyesen gyakorolhatják. Amennyiben a gyűlés határozatképtelen, 15 napon belül 

változatlan napirendi pontokkal ismételt Taggyűlést kell összehívni. Az ismételt gyűlés határozatképes, 

ha a tagok legalább 20%-a jelen van. A meghívónak tartalmaznia kell, hogy az ismételt Taggyűlés a 

csökkent létszám mellett is érvényes. 

� A Taggyűlés a közösséget érintő valamennyi kérdésben dönt, és kizárólagos hatáskörrel: 

- meghatározza és módosítja az alapszabályt és a Szervezeti Működési Szabályzatot (továbbiakban: 

SZMSZ), 

- dönt az Ifjúsági Unió Szekszárd feloszlatásáról, vagy más szervezettel való egyesüléséről, 

- meghatározza a gazdálkodás irányelveit, 

- az éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet a Taggyűlés az általános szabályok szerint 

legkésőbb május 20-ig elfogadja el, melynek tartalmát az SZMSZ határozza meg 

- elfogadja az elnökség által előterjesztett éves költségvetést, 

- elfogadja az elnökség éves szakmai és pénzügyi beszámolóját, 

- tiszteletbeli tagságot adományoz és visszavon. 

� Az elfogadott költségvetéstől az elnökség szűkség esetén eltérhet. 20%-nál nagyobb eltérés esetén az 

Elnökség a következő Taggyűlésen beszámol, melynek elfogadásáról a Taggyűlés határoz. 

� A Taggyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az egyesület 
alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata 
szükséges. Az egyesület céljainak módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló döntéshez a 
szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Más 
szervezettel való egyesüléshez minősített szótöbbség szükséges (a jelenlévők 2/3-ának szavazata). 

Személyi kérdésekben a Taggyűlés titkos szavazással hozza meg döntését. 

� A Taggyűlés választja, leváltja le és menti fel az Elnökség, a Felügyelő Bizottság tagjait, tisztségviselőit. A 

Taggyűlés dönt az Elnökség, a Felügyelő bizottság és a tisztségviselők díjazásáról. A megválasztáshoz a 

szavazatok több mint 50%-a szükséges. Amennyiben a jelöltek az első fordulóban nem érik el a szükséges 

többséget, pótválasztás következik, melyben az első fordulóban legtöbb szavazatot kapott két jelölt vesz 

részt. 

� Rendkívüli Taggyűlést kell összehívni, ha azt a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban 

kéri. 

� A Taggyűlésen, az Elnökség által meghívott vendégek tanácskozási joggal vehetnek részt. 

� A Taggyűlést az alelnök vezeti le. Akadályoztatása esetén helyettesítésére az elnök nevez ki levezetőt. 

� A Taggyűlés nyilvános, de lehetőség van zártkörű megtartására is, amennyiben azt a jelenlevő szavazatra 

jogosultak 1/3-a kéri. A zárt ülésen csak az Egyesület tagjai vehetnek részt. 

� A Taggyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv és annak mellékletei nem selejtezhetők. 

 

1.2. Elnökség 

� Közösségünk elnöksége öt választott tagból áll. Az elnökség öt évre kerül megválasztásra. Az elnökség 

tagjai éves váltásban, sorban töltik be az egyesület elnöki tisztjét.  

� Az elnöklés sorrendjét, az újonnan megválasztott elnökség javaslatára, a taggyűlés hagyja jóvá, a 

megválasztás napján. Egy öt éves ciklus alatt egy elnökségi tag, egyszer töltheti be az elnöki tisztséget.  
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� Az alelnöki tisztséget a sorban következő elnökjelölt tölti be. Az ötödik évben ezt a tisztséget az első 

évben elnöki tisztet betöltő tag látja el. 

� Az elnök és az alelnök beiktatása, az éves rendes taggyűlésen történik, a taggyűlés megerősítő 

jóváhagyásával. 

� A taggyűlés az elnökség működőképességének megőrzésre érdekében, póttagokat jelöl ki. A póttagok 

tanácskozási joggal részt vehetnek az elnökség ülésein. A póttagok kijelölése az elnökség mandátumának 

lejáratával együtt megszűnik. 

� Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához 

szükséges körben nem korlátozták.  

� Nem lehet az egyesület vezető tisztségviselője valamely párt tisztségviselője, illetve párttal megbízási 

jogviszonyban, munkaviszonyban álló személy. 

� Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés 

büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.  

� Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit 

eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.  

� Nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője a közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig az a 

személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt annak megszűnését 

megelőző két évben legalább egy évig 

� amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami és vámhatóságnál nyilvántartott adó és 

vámtartozását nem egyenlítette ki, 

� amellyel szemben az állami adó és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

� amellyel szemben az adós és vámhatóság üzletbezárás intézkedést alkalmazott, vagy 

üzletzárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

� amelynek adószámát az állami adós 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. 

� Az elnökség legalább havonta ülésezik. Üléseit az elnök hívja össze írásban (postai, vagy elektronikus 

úton), a napirendi pontok meghatározásával az ülés előtt legalább öt nappal korábban. 

� Az Elnökség ülései nyilvánosak. 

� Az elnökség határozatképes, ha tagjainak legalább 4/5-e jelen van. 

� Az elnökség határozatait szótöbbséggel hozza meg. 

� Az elnökség ülésein tanácskozási joggal vehet részt a Felügyelő Bizottság elnöke, valamint az elnök által 

meghívott személyek. 

� A lemondási nyilatkozatot írásban, az elnökséghez kell benyújtani.  

- Amennyiben van kijelölt póttag, a lemondás az elnökség elfogadó határozatával lép életbe, és a 

távozó elnökségi tag helyét átveszi a kijelölt póttag, aki az elnöklési sor végére kerül. A soron 

következő éves rendes taggyűlés új póttagot jelöl ki. 

- Amennyiben nincs kijelölt póttag, vagy a soros elnök mond le, a lemondás az utód megválasztásával 

lép életbe. Az utód megválasztására 60 napon belül rendkívüli Taggyűlést kell összehívni. A rendkívüli 

taggyűlés megválasztja az utódot, aki az elnöklési sor végére kerül, és beiktatja a sorrendben 

következő elnököt, valamint póttagot is kijelöl. Az újonnan megválasztottak megbízatása az elnökség 

mandátumával együtt lejár. 

� Amennyiben az egész elnökség lemond, a lemondási nyilatkozatot a Felügyelő Bizottsághoz kell 

benyújtani, mely az új elnökség megválasztására 60 napon belül rendkívüli taggyűlést hív össze. Az 

elnökség lemondása, az új elnökség megválasztásával lép hatályba. 

� Az elnökség feladata: 

- a Taggyűlés határozatainak végrehajtása, 
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- az egyesület napi ügyeinek vitele, az elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések 

meghozatala;  

- az éves költségvetés és a beszámolók elkészítése és a Taggyűlés elé terjesztése; 

- szükség esetén az elfogadott költségvetéstől való eltérések engedélyezése, 

- kapcsolat fenntartás más civil szervezetekkel, a helyi állami szervekkel, az Ifjúsági Unió 

szervezeteivel, szerveivel, 

- a Taggyűlés előkészítése és összehívása, napirendi pontjainak meghatározása, 

- az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők 

megválasztatásának előkészítése, 

- részvétel a Taggyűlésen és válaszadási kötelezettség az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre,  

- a tagság nyilvántartása, 

- az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése,  

- az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése, 

- az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte 

esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele, 

- az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés, 

- az elérhető anyagi források felkutatása, megszerzése, 

- az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés 

hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása, 

- a szervezet propagálása, a közvélemény alakítása, 

- kinevezi és felmenti a menedzsment tagjait. 

� Az elnökségi tagok különleges feladatai: 

- Az elnökség tagjai az Ifjúsági Unió Szekszárd törvényes képviseletét a hatóságok és más szervek 

előtt önállóan látják el. Akadályoztatásukkor eseti megbízást adhatnak az Egyesület törvényes 

képviseletére. 

- Az elnök irányítja és koordinálja az elnökség munkáját, ellenőrzi a feladatok végrehajtását. 
� Az elnökség munkájának segítésére bizottságokat hozhat létre. A bizottságok saját ügyrendjük 

szerint működnek, a bizottság vezetőjét, tagjait az elnökség nevezi ki, határozott időre. 
 

1.3. Felügyelő Bizottság 

� A Felügyelő Bizottság a Taggyűlés által választott 3 fős testület, tagjai újraválaszthatók. 

� A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása öt évre szól.  

� A Felügyelő Bizottság tagjai: 

- a törvényes működést felügyelő bizottsági tag, 

- a pénzügyi és számviteli feladatokat felügyelő bizottsági tag, 

- a minőségügyet felügyelő bizottsági tag. 

� A megválasztott felügyelő bizottsági tagok, első ülésükön – legfeljebb 30 napon belül - tagjai közül 

elnököt választ. 

� Feladata: 

- ellenőrzi a vezető szervek határozatainak, és a törvényesség betartását, 

- ellenőrzi a gazdálkodást, a pénzügyi és számviteli bizonylatokat, kimutatásokat, 

- véleményezi az éves beszámolót, segíti a költségvetés összeállítását 

- felügyeli a bevezetett minőségügyi rendszer működését, és fejlesztését. 

� A Felügyelő Bizottság saját ügyrendje szerint tevékenykedik. 

� Nem lehet az Ifjúsági Unió Szekszárd Felügyelő Bizottságának tagja: 

- A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben 

a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a 

jogi személy vezető tisztségviselője.  

- elnökségi tag, 
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- az Ifjúsági Unió Szekszárddal megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére szóló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, 

- aki az Egyesület célszerinti juttatásaiból részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe 

vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Ifjúsági Unió Szekszárd által tagjának a tagsági 

jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást, 

- valamint az előbb felsorolt személyek hozzátartozója. 
 

Megszűnés 
 
1. A szervezet megszűnik, ha: 

1.1. 
� a tagok kimondják megszűnését; vagy  
� az arra jogosult szerv megszünteti   
� feltéve mindegyik esetben, hogy a szervezet vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő 

eljárás lefolytatását követően a bíróság a szervezetet a nyilvántartásból törli.  
1.2. 
� az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 

 

Egyéb rendelkezések 
 
1. Az alapszabályban nem érintett működési és adminisztratív kérdéseket - határozatok vezetése és 
nyilvánosságra hozatala, iratokba való betekintés rendje, tevékenység nyilvánossága - a Szervezeti és 
Működési Szabályzat szabályozza. 
2. Az Ifjúsági Unió Szekszárd anyagi fedezetét a tagdíjak, állami és civil szervezetek támogatásai, adományok 

és egyéb saját bevételek biztosítják. 
3. Gazdasági vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél 
szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem 
osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 
4. Az Egyesület szolgáltatásainak igénybevételéről a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezik. 
5. Minden egyéb, az alapszabályban nem rendezett kérdésben a Magyarország Polgári Törvénykönyve, és az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. számú törvény rendelkezései az irányadók. 

 
Az Alapszabályt 

 
� az Ifjúsági Unió Szekszárd alakuló Taggyűlése 1996. szeptember 7-én fogadta el Szekszárdon, a Szent István 

Házban 
� az Ifjúsági Unió Szekszárd Küldöttgyűlése 1998. október 3-án módosította Sötétvölgyben 
� az Ifjúsági Unió Szekszárd Küldöttgyűlése 2000. november 4-én módosította Szekszárdon 
� az Ifjúsági Unió Szekszárd Küldöttgyűlése 2002. július 7-én módosította Szekszárdon 
� az Ifjúsági Unió Szekszárd Küldöttgyűlése 2004. október 6-án módosította Szekszárdon 
� az Ifjúsági Unió Szekszárd Taggyűlése 2005. április 1-én módosította Szekszárdon 
� az Ifjúsági Unió Szekszárd Taggyűlése 2006. március 11-én módosította Szekszárdon 
� az Ifjúsági Unió Szekszárd Taggyűlése 2007. március 3-án módosította Szekszárdon 
� az Ifjúsági Unió Szekszárd taggyűlése 2008. március 8-án módosította Szekszárdon. 
� az Ifjúsági Unió Szekszárd taggyűlése 2009. március 14-én módosította Szekszárdon. 
� az Ifjúsági Unió Szekszárd taggyűlése 2010. április 16-án módosította Szekszárdon. 
� az Ifjúsági Unió Szekszárd taggyűlése 2014. január 24-én módosította Szekszárdon. 
� az Ifjúsági Unió Szekszárd taggyűlése 2014. május 9-én módosította Szekszárdon. 
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� az Ifjúsági Unió Szekszárd taggyűlése 2014. július 19-én módosította Szekszárdon. 
� az Ifjúsági Unió Szekszárd taggyűlése 2016. szeptember 11-én módosította Szekszárdon. 
� az Ifjúsági Unió Szekszárd taggyűlése 2016. november 12-én módosította Szekszárdon. 
� az Ifjúsági Unió Szekszárd taggyűlése 2017. április 29-én módosította Szekszárdon. 
 
 
 
         Berlinger Anita 
                 elnök  


