
Vesebetegek Szabolcs-Szatmár- Bereg megyei Egyesülete
                                 Módosított Alapszabálya

                                                 1.§

                        ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A VESEBETEGEK Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Egyesületének CÉLJA:
a. a vesebetegség különböző stádiumaiban lévő emberek sajátos
    érdekeinek képviselete.
b. a vesebetegek egymást ismerő, segítő közösségekké szervezése
c. A Szabolcs-Szatmár-Bereg-megye területén a 

nefrológiai ellátás elősegítése, bármilyen erre alkalmas eszközzel.
2. Az Egyesület a fenti célok érdekében tevékenykedő-működő egyesületi tagok
    alkotják.
3. Az Egyesület székhelye:4400. Nyíregyháza, Szent I. u. 68. Működése a
    Nyíregyháza, és Szabolcs-Szatmár- Bereg megye dializált, gondozott és
    Transzplantált vesebetegekre terjed ki.
4. Az Egyesület hivatalos nyelve a magyar.
5. Az Egyesület pecsétje téglalap alakú, „Vesebetegek Szabolcs-Szatmár- Bereg 
    megyei Egyesülete Nyíregyháza” felirattal.
6. Az Egyesület jogi személy.
7. Az Egyesület, tartós, közérdekű, közhasznú egyesület.
8. Az Egyesület az Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységet folytat,
     és nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú
     szolgáltatásiból.
9. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
    érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
10. Az Egyesület tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi
     vagy országos sajtó útján, vagy az egyesület honlapján a www.vebenyh.hu
     is nyilvánosságra hozza.
11. Az Egyesület első elnöke: Zelei Jánosné

                                               2.§

               AZ EGYESÜLET FELADATAI
                                          

1. Az Egyesület az 1.§.1. Bekezdésében meghatározott cél érdekében:
a./  területén folyamatosan figyelemmel kíséri a vesebetegek helyzetét, társadalmi
beilleszkedését szolgáló intézkedéseket.
b./  javaslatokat terjeszt elő a VORSZ- on keresztül, illetve közvetlenül az illetékes
politikai és társadalmi szervekhez és szervezetekhez a vesebetegeket érintő
ügyekben.
c./  részt vesz tagjainak egészségnevelésében, elősegíti munkaképességének
fejlesztését, illetve munkába állását.
d./  előmozdítja tagjai – állapotát figyelembe vevő- pihenési és üdülési lehetőségeinek
kialakítását. Részükre kirándulásokat, szabadidős programokat szervez.

      e./ törekszik a vesebetegek helyzetének társadalmi megismertetésére.
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f./ feladatainak ellátása során együttműködik az egészségügyi hálózattal, valamint
más társadalmi egyéb szervezetekkel.
g./ folyamatosan szponzorok segítségével, anyagi eszközökkel a nephrologiai ellátást 
segíti.
h./ szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak élethelyzetének javítása.
i./ emberi és állampolgári jogok védelme, különös tekintettel a betegekre.
j./ nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

2. Az Egyesület céljai elérése érdekében közhasznú tevékenységet is végez, amely az alábbi 
közfeladatokat közvetlenül vagy közvetve szolgálják, hozzájárulva ezzel a társadalom és az 
egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez:
a./ 1997 évi CLIV.tv. az egészségügyről 144.§ (1) – (2) 
    Az egyesület együttműködik az állami szervekkel, 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.
b./ 1997 évi CLIV.tv. az egészségügyről 35.§ (1) – (2)
    A népegészségügy állami és önkormányzati szervek, gazdasági, civil szervezetek, valamint
    egyének részvételével megvalósított, elsősorban lakossági csoportokat, közösségeket célzó 
    tevékenység, az egészség védelme és fejlesztése, a betegségek, sérülések és a rokkantság
    megelőzése érdekében. A feladatok megoldása érdekében az Egyesület egészségmegőrző,
    betegségmegelőző,gyógyító és rehabilitációs szolgáltatásokat szervez és valósít meg.
c./ 1998. évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
     21.§ a.)-g)
     Az Egyesület segítséget nyújt a rehabilitációs programban jelölt szolgáltatásokhoz, 
     ellátásokhoz való hozzáférés megszervezésében, információkat gyűjt a szolgáltatást
     nyújtó szervezetekről és az általuk nyújtott rehabilitációs szolgáltatásokkal kapcsolatos
     adatokról a fogyatékos személyek, családtagjaik, segítőik tájékoztatása érdekében.
d./ 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 64.§ (2)
     A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer
     működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató,
     intézmény, valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítség
     nyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magán
     személyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatóknak, intézményeknek, ha
     segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.
e./ 1997. évi CLV.tv. a fogyasztóvédelemről 45.§ (1) a)-k)
     Az egyesület a betegek fogyasztóként történő tájékoztatását szolgáló és 
     jogérvényesítésüket elősegítő információs rendszert működtet, a tevékenység során
     tapasztaltak nyilvánosságra hozatalával tájékoztatja a közvéleményt.
f./  2011.évi CXI.tv. az alapvető jogok biztosításáról 2.§ (5) 
     Az Egyesület figyeli az alapvető és betegjogok alakulását, együttműködik a 
     szakemberekkel, -e jogok védelme érdekében. Az érintettek körében társadalmi
     tudatformáló, felvilágosító tevékenységet is végez.
g./ 2011.évi CLXXXIX.tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 6.§ (a-b) 
    A helyi önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő
     közösségeinek tevékenységét, együttműködik –e közösségekkel.
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h./ 2011.évi CLXXXIX.tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23.§ (4) 4. és (5) 11.
    Segítségnyújtás a betegeknek, közreműködés a szociális ellátások biztosításában.

                                                       3.§

      
                 AZ EGYESÜLET CÉLJÁT ÉS FELADATÁT
ELSŐSORBAN AZ ALÁBBI ESZKÖZÖKKEL VALÓSÍTJA MEG:

a./ anyagi, szellemi és szervezési erőforrások felkutatásával és felhasználásával,
b./ gazdálkodó szervezetek létrehozásával, működtetésével,
c./ előadások, tanfolyamok szervezésével,
d./ külföldi intézményekkel és külföldön élő vesebetegekkel és szervezeteikkel történő
kapcsolatok kialakításával és az együttműködésből eredő lehetőségek kihasználásával,
e./ folyóiratok és más kiadványok közzétételével,
f./ érdekképviseleti feladatkörében az illetékes szervekhez történő javaslatok
előterjesztésével és egyedi kérelmeinek támogatásával,
g./ minden olyan egyéb eszközzel, amely alkalmas célját megvalósítani.

                                                    4.§

                                         AZ EGYESÜLET TAGJAI 

1. Az Egyesület tagja lehet:
   a./ rendes
   b./ pártoló

2. Az EGYESÜLET rendes tagja lehet:
Minden magyar állampolgár, továbbá az Egyesület működési területén letelepedési
vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, aki egyetért az
Egyesület célkitűzéseivel, elfogadja az Egyesület alapszabályát és vállalja a tagdíj
rendszeres fizetését.
3. Az EGYESÜLET pártoló tagja lehet:
Jogi személyisére tekintet nélkül minden olyan állami, társadalmi gazdálkodó
szervezet, intézmény, valamint természetes személy, amely illetőleg, aki az egyesület
tevékenységét anyagi hozzájárulással támogatja és vállalja a pártoló tagsággal járó
kötelezettségek teljesítését.
4. A rendes és pártoló tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. A
jelentkezőket az elnökség veszi fel. A felvételt megtagadó határozat ellen a 
Közgyűléshez fellebbezésnek van helye.
5. Az Egyesület közhasznú szolgáltatásait a nem tagok is igénybe vehetik.
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                                                               5.§

                                 A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1./ A természetes személy rendes tagságából eredő jogai:
a./ a nagykorú természetes személy
        aa/ az Egyesület bármely tisztségére megválasztható,
        ab/ szavazati joggal részt vesz a Közgyűlésen,
        ac/ javaslatokat, indítványokat tehet, továbbá felszólalással, fellebbezéssel
        fordulhat az Egyesület illetékes szerveihez.
        ad./ részt vehet az Egyesület rendezvényein, tanfolyamain.
        ae./ igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásit és kedvezményeit,
        af./ A tudomására jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt
        megtámadhatja az egyesület bármelyik szervének törvénysértő határozatát. A
        határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja.

b. a kiskorú természetes személy
        ba./ javaslatokat, indítványokat tehet, továbbá felszólalással, fellebbezéssel
        fordulhat az Egyesület illetékes szervéhez,
        bb./ részt vehet az Egyesület rendezvényein, tanfolyamain,
        bc./ igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait és kedvezményeit.
2. A rendes tag kötelezettségei:
        a./ tartsa meg az alapszabály előírásait.
        b./ rendszeresen fizesse a tagdíját
3. A pártoló tag jogai:

  a./ javaslatokat, indítványokat tehet az Egyesület illetékes szerveihez,
        b./ a jogi személy pártoló tag teljesítse a vele kötött szerződésben vállalt
        kötelezettségeit.

                                                       6.§

                           A TAGSÁG MEGSZŰNÉSE

1. A rendes tagság és a természetes személy pártoló tagsága megszűnik:
           a./ kilépés
           b./ törlés
           c./ kizárás
           d./ elhalálozás esetén.

2. A rendes tag és a természetes személy pártoló tag az Egyesületből írásbeli 
bejelentéssel bármikor kiléphet.

3.  A tagnak  jogszabályt,  az  egyesület  alapszabályát  vagy  közgyűlési  határozatát  súlyosan
vagy  ismételten  sértő  magatartása  esetén  a  közgyűlés  –  bármely  egyesületi  tag  vagy
egyesületi szerv kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le.
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 4. A tag kizárását  kimondó határozatot  írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá
a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.

5. A kizáró határozat ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül az Elnökséghez
intézett  fellebbezéssel  élhet  a  kizárt  személy.  A fellebbezést  az  Elnökség  30 napon belül
bírálja el. 

6. A pártoló jogi személy tagsága megszűnik a vele kötött szerződés megszűnése
    vagy felbontása esetén.

                                                   7.§ 

       AZ EGYESÜLET SZERVEZETE VALAMINT MŰKÖDÉSÉNEK
                                          ALAPVETŐ SZABÁLYAI

1. Az Egyesület szervezeti felépítése:
          a./ választott vezető testület /elnökség/

    b./ helyi csoportok
    c./ titkárság

2. Az egyes szervezeti egységek valamint az elnökség egymáshoz való viszonyát az
    alapszabály határozza meg.
3. Az Egyesület a hatóságok és más szervek előtt, valamint a nemzetközi
    kapcsolatokban az elnök képviseli.
4. A választott testületek létrehozására és működésére vonatkozó szabályok:
          a./ a választott testület illetve a jelölő gyűlés akkor határozatképes, ha ülésein a
          szavazásra jogosult tagjainak több mint a fele jelen van. Ha a szabályszerűen
          összehívott ülés nem határozatképes, a testület elnöke azonos tárgykörrel 30
          napon belüli időpontra új ülést hív össze, amely a megjelentek számától
          függetlenül határozatképes.
          b./ a választott testületek határozatukat általában egyszerű szótöbbséggel
          hozzák. Az alapszabályban meghatározott kérdésekben érvényes határozathoz a 
          jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbsége szükséges.
          c./ az egyesület céljainak módisításához a szavazati joggal rendelkező tagok
          háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 
          d./ a szavazás általában nyílt, ha azonban a testület jelenlevő tagjainak
          egyharmada arra irányuló javaslatot terjeszt elő, titkos szavazást kell 
          elrendelni.
          e./ az Egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát bármely tag – a
          tudomására jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja.
          f./ Az elnökség és a felügyelő szerv tagjait titkos szavazással kell
          megválasztani.
          g./ Az egyesület vezető tisztségviselők megválasztásánál tekintettel kell
          lenni a Ptk.3.22. § (4)-(6) bekezdés, illetve az Ectv.38.§-39.§ rendelkezéseire.
          h./ Az elnökség és a felügyelő bizottság tagjait min.2 évre max. 5 évre kell
          megválasztani.
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       i./ Az Egyesület választott testületeinek ülései nyilvánosak, azokon 
      tanácskozási joggal bárki részt vehet, szavazatai joguk azonban csak a
      tagoknak van.
      Az Egyesület Közgyűlését minimum évi egy alkalommal tartja. Az ülésen a levezető 
      elnök, a jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása nyilvános
      szavazással történik.
      j./ A vezető szerveket a Felügyelő Szerv indítványára –annak megtételétől
      számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen
      eltelte esetén a vezetőszerv összehívására a Felügyelő Szerv is jogosult.
      k./ Ha a vezetőszerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges    
      intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő Szerv haladéktalanul köteles
      értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
      l./ A vezetőszerv üléseiről jegyzőkönyv készítendő. A jegyzőkönyvnek
      tartalmaznia kell az ülés időpontját, az ülésen történtekre utalást, az elhangzottak 
      lényegét a megnyilatkozott személy megjelölésével, valamint külön sorszámmal
      ellátva a Testület döntéseit (határozatok), és annak hatályát. Az egyes döntések 
      mellett feltüntetendő a döntést támogatók és ellenzők száma (ha lehetséges személye).
      A vezető szerv ülésén hozott határozatokat a jegyzőkönyvből kiemelten, a Határozatok
      Tárában ülésenként egytől kezdődő sorszámmal ellátva, és az ülés dátumával,illetve a
      döntés időpontjával törve külön is nyílván kell tartani. A határozatokat mind azokkal         
      a döntést követő nyolc napon belül írásban isközölni kell, akikre jogot vagy kötelezettsége
     -ket ró. A határozatok- zárt ülésen hozott határozatok kivételével- nyilvánosságra hozhatók
     (kifüggesztéssel hirdetőtáblán, újságban) a vezetőszerv döntése szerint, egyébként azokba
      bárki betekinthet.
      Az egyesület működésével kapcsolatos iratokba az elnökkel történő előzetes egyeztetést 
      követően lehet betekinteni.
      A szervezet működésének szolgáltatási igénybe vétele a Szervezeti és Működési Szabály
      zatának, illetve a konkrét szolgáltatás igénybe vételi feltételeinek megfelelően történik.

    
                                                                8.§

                                     AZ EGYESÜLET SZERVEI

1. A közgyűlés
2. Az elnökség
3. A felügyelő Szerv /FSZ/
4. Munka csoportok
                                                            9.§

                                             A KÖZGYŰLÉS

1. Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés, amely a tagok összességének 
      képviselete

    2    A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
               a./ az alapszabály megállapítása, módosítása, kiegészítése,
               b./ az elnökség és a felügyelő szerv megválasztása,
               c./ az Egyesület évi költségvetésének, valamint az éves tagdíjak megállapítása,
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               d./ a közhasznúsági jelentés elfogadása, 
               e./ az egyesület éves beszámolójának jóváhagyása
               f./ az elnökség és a felügyelő szerv beszámoltatása,
               g./ más egyesülettel való egyesülés elhatározása
               h./ az egyesület megszűnésének elhatározása és ilyen esetben döntés az egyesület      
                   vagyonának hova fordításáról.
               i./ az  elnökség tagjai, a helyi csoportok vezetői és a felügyelő szerv tagjai
               részére tiszteltdíjat állapíthat meg.
               j./ egyéb az alapszabályban és a Ptk.3:74.§ foglalt feladatok.
3. A közgyűlést éven ként össze kell hívni. Összehívásáról 20 nappal korábban az elnökség   
    gondoskodik a napirend egyidejű közlésével. A közgyűlés akkor határozatképes, ha ülésein 
    a  szavazati joggal rendelkező tagjainak több mint a fele jelen van. Ha a szabályszerűen
    összehívott ülés nem határozatképes a testület elnöke azonos tárgykörrel 30 napon belüli
    időpontra új ülést hív össze, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
    A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg a tagok egy
    -negyede, az elnökség, a felügyelő szerv az ok és cél megjelölésével- kívánja.
    A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés határozatképességére a tagok 
    figyelmét az eredeti meghívóban fel kell hívni.
   A nem ugyanazon a napon megismételt közgyűlésre a tagok újabb meghívót kapnak.
4. A közgyűlés tagjait egy-egy szavazat illeti meg.
5. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvvezetőt a közgyűlés elnöke   
    jelöli ki. A jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyvvezető, és a közgyűlés által választott 2 
    hitelesítő írja alá.
6. a közgyűlés meghívójának tartalmi elemei: 
                                   - Megjelentek köszöntése
                                   - Elnöki beszámoló az elmúlt évről
                                   - Közhasznúsági jelentés ismertetése
                                   - Az Ellenőrző Bizottság beszámolója
                                   - Előző évi költségvetés szavazása
                                   - Előző évi közhasznúsági jelentés szavazása
                                   - Az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása
                                   - Aktuális év költségvetési tervének ismertetése
                                   - Aktuális év költségvetési tervének elfogadása                                        
                                   - Aktuális év munkatervének ismertetése
                                   - Aktuális év munkatervének elfogadása
                                   - Aktuális dolgok megbeszélése
                                   - Hozzá szólások, vélemények, javaslatok
                                   - Egyebek
7. az egyesületi közgyűlés megtartásának helye: Az egyesület székhelye (B.Braun Aviutum 
Hungary Zrt Nyíregyházi Dializis Centruma 4400.Nyíregyháza, Szent István u.68.)
8. Az egyesület éves beszámolóját a közgyűlés hagyja jóvá.
   
                                                          10.§

                                              AZ ELNÖKSÉG

1. A közgyűlések között az Egyesület ügyvezető szerve az elnökség.



2. Az elnökség 4 tagból áll. Ezek:
                                                           8.
    a./ elnök
    b./ 2 elnökhelyettes
    c./ titkár
3. Az elnökség tagjait feladatkörrel kell megválasztani.
4. Az elnökség:
    a./ gondoskodik a közgyűlés és a saját határozatainak végrehajtásáról,
    b./ munkacsoportokat hoz létre, irányítja és ellenőrzi munkájukat,
    c./ a közgyűlések közötti időben az egyesület munkáját irányítja amelyről ott
     beszámol.
    d./ dönt a tagok felvételéről,
    e./ összehívja a közgyűlést, javaslatot tesz ülésének napirendjére és gondoskodik
    az előkészítésről,
    f./ üléseit kéthavonta tartja, de szükség esetén máskor is össze lehet hívni,
    g./ tevékenységét éves munkaterv alapján végzi,
    h./ dönt az alkalmazotti munkakörök létesítéséről, megszűntetéséről és meghatározza
    az alkalmazottak illetményét,
    i./ az elnökség tagjai, a FSZ, és a munkacsoportok tagjai részére költségtérítést illetve
    költség átalányt állapíthat meg,
    j./ személyre szóló utalványozási jogosultságot állapíthat meg írásban az elnökség tagjai 
számára,
    k./ elkészíti és a közgyűlés elé terjeszti az egyesület éves költségvetését és költségvetési
    beszámolóját.
                                              
                                                  11.§ 

                                 A FELÜGYELŐ SZERV

1. A felügyelő szerv az Egyesület működését és gazdálkodását ellenőrző a
    vezetőszervtől elkülönült felügyeleti szerv, amely:

a.) figyelemmel kíséri az Egyesület jogszabályok és alapszabály szerinti működését,
b.) ellenőrzi az Egyesület pénzügyi gazdálkodását, különösen az Egyesület
költségvetésében jóváhagyott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról,
c.) megvizsgálja az Egyesület költségvetési beszámolóját és álláspontját a közgyűlés elé 
terjeszti,

2. A 3 tagú felügyelő szervet a közgyűlés választja meg,
3. A felügyelő szerv a megválasztását követő első ülésen saját tagjai sorából megvá-
    lasztja elnökét.
4. A FSZ tagjai betekinthetnek az egyesület irataiba, és tájékoztatást kérhetnek,
5. A FSZ tevékenységéről jelentést tesz a közgyűlésnek,
6. A FSZ üléseit szükség szerint tartja, de éven ként legalább két alkalommal össze kell
    ülnie. A bizottság összegívásáról annak elnöke gondoskodik,
7. A FSZ határozatképes, ha három tagból kettő jelen van az ülésen.
8. A FSZ döntéseit írásban hozza meg, és teszi közzé.
9. A FSZ az egyesület minden testületi ülésén tanácskozási joggal vehet részt.
10.A Felügyelő Szerv köteles az intézkedésre jogosult vezetőszervet tájékoztatni
    és annak összehívását kezdeményezni, ha arról tudomást szerez, hogy

a.) az Egyesület működtetése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet értékeit
                                                



                                                    9.

egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelyeknek megszüntetése
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető
szerv döntését teszi szükségessé,

    b.)  a vezető tisztségviselők felelőségét megalapozó tény merült fel.
    A felügyelő szerv tagja nem lehet az a személy, aki

a.) az Egyesület más vezető szervének elnöke vagy tagjai,
b.) az Egyesülettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló

    munkaviszonyban vagy más munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
c.) az Egyesülettől cél szerinti juttatásban részesül- kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást-
illetve
d.) az a.)-c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

                                                 12. § 

              AZ ELNÖK ÉS AZ ELNÖKHELYETTESEK 

1. Az elnök:
          a./ Az elnökség ülései között intézi az egyesület ügyeit,
          b./ előkészíti az elnökség üléseit és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról,
          c./ beszámol az elnökség két ülése közötti elnöki tevékenységről,
          d./ vezeti a közgyűlés és az elnökség üléseit vagy felkéri annak elnökét,
          e./ képviseli az egyesületet
           f./ irányítja az egyesület adminisztratív munkáját,
           g./ biztosítja a közgyűlés, az elnökség határozatainak, az egyesületi tisztségviselők 
           intézkedéseinek végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, ügyviteli, ügykezelési 
           feltételeket,
           h./ gondoskodik az egyesület nyilvántartásának vezetéséről, iratainak kezeléséről.
           i./ irányítja az egyesület és a tagok közötti levelezéseket,

2. Az elnököt akadályoztatása esetén- annak időtartamára- az általa felkért elnökhelyettes
    helyettesítheti. Az elnökhelyetteseket önálló feladattal is megbízzák.
                                                               
          
                                                                                                          

                                                     13 §

                                              A TITKÁR

         a./ gondoskodik arról, hogy az elnökség határozatai összhangban legyenek a
              közgyűlés határozataival,
         b./ utalványozási joggal rendelkezik,  
         c./ az elnökség felhatalmazása alapján szerződéseket köt.



                                                           10.
         
                                                          14. §

                                          A MUNKACSOPORTOK

1. A közgyűlés és az elnökség egyes feladatok előkészítésére, kidolgozására ideiglenes,
    ideiglenes, vagy állandó munkacsoportokat hozhat létre. Az egyes munkacsoportok
    létszámát a feladatától függően határozhatja meg.
2. Az egyes munkacsoportok tevékenységükről kötelesek az őket létrehozó testület 
    határozatának megfelelően szóban, vagy írásban jelentést tenni.
3. Az ideiglenes munkabizottságok összefoglaló jelentésük elfogadásával megszűnnek.  

                                                                 15.§

                                       AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

1. Az egyesület vagyoni-pénzügyi forrásai:
     a./ a tagdíjak,
     b./ a pártoló tagok juttatásai,
     c./ állami, civil szervektől származó juttatások,
     d./ az egyesület által folytatott vállalkozási tevékenységből származó bevétel,
     e./ egyéb közérdekű célra történő kötelezettség vállalásból származó bevétel,
     f./ az Egyesület eszközeinek befektetéséből származó bevétel,
     g./ az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt a létesítő
          okiratában meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja.  
2. Az egyesület vagyonával a pénzügyi jogszabályok és az éves költségvetés alapján
    gazdálkodik, és gazdálkodásáról költségvetési beszámolót készít.
3. Az Egyesület-céljai megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében-    
    vállalkozási- gazdasági tevékenységet is folytathat. A gazdálkodási tevékenységét az 
    2011.évi CLXXXI. Törvény 17-26.§-ai-nak előírásai szerint végzi. Az Egyesület az e
    tevékenységből származó nyereségét teljes egészében az Egyesület céljainak megvalósi-
    tására fordítja.
4. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok saját vagyonukkal- a tagdíj
    megfizetésén túl- nem felelnek az egyesület tartozásaiért.

                                                             16.§

                                     VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Az egyesület megszűnik, ha:
a./ feloszlatását az egyesületi tagok kétharmados szótöbbséggel kimondják,
b./ az egyesület céljainak megvalósítása lehetetlenné válik.

            c./ a bíróság az egyesületet feloszlatja, vagy megszűnését megállapítja,
            d./ az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
2. Megszűnése esetén- a hitelezők kielégítése után- vagyonáról a közgyűlés rendelkezik. Az
   ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámolók feladata. Ha a felügyelő szerv másként 
    nem rendelkezik, felszámolóként az egyesület volt elnöksége és az FSZ jár el.



3. Ha az egyesület tagjai kimondták az egyesület megszűnését, és a vagyon
                                                          11.

    hova fordításáról nem történt intézkedés, vagyona a hitelezők kielégítése után a 
    Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetség tulajdonába kerül és azt közérdekű célra
    kell felhasználni. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.
4. Az Egyesület politikai pártoktól független. Politikai pártok anyagi támogatását nem veheti
    igénybe, országgyűlési képviselő jelöltet nem állíthat, illetve országgyűlési  választáson
    induló képviselő jelöltet nem támogathat.
5.A Vesebetegek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete működése megfelel a 2013.     
V.törvény (Ptk.), és a 2011 évi CLXXV. törvény (Ectv.) hatályos rendelkezéseinek.
6.Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 2011 
évi CLXXV.(Ectv.) törvény rendelkezései az irányadóak.

A jelen alapszabályt a közgyűlés 2014.december 8.fogadta el és e naptól lép hatályba.

Nyíregyháza, 2014.December 8.

                                                                                            Kutasi Irén
                                                                                      Egyesület elnöke
      

    


