ÓmrÁnlN a vrr,ÁccAl, Mentáthigiénés Közhasznú Egyesütet
Alapszabálya

egységes szerkezetű társasági szerződés

A HARMÓNIÁBAN A VILÁGGAL Mentálhigiénés Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési
jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetve aMagyar Köáarsaság póigári Törvénykönyvéről
szóló iqsq, eui
IV. tÖrvénY alaPján, a közhasznű szewezetekről szóló 1997. évi CLU, io*ény rendelkezéseire is
figYelemmel a mai napon az egyesület Alapszabályát azalábbi tartalommal fogadta el:
(A 2008.03.04-iváltozások dőlt betűvel vannak jelezve.)
1. §
Az Egyesület neveo székhelye és jogátlása
(1) Az Egyesület neve: HARMÓNrÁnaN A VIiÁGGAL Mentálhigiénés Közhasznú Egyesület
(2) Az EgllesüIet székhelye: 3I70 Szécsény,Borjúpast út 3.

(3) AzEgyesület működési területe kiterjed Nógrád megye területére.
() Az Egyesület jogi személy, közhasznú szerv ezet
2.

§

Az Egyesület célja ós közhasznú tevékenysége

(1) Az Eg.vesület céljai:

Az

egYesÜlet célja azoknak a szakembereknek, szervezeteknek és felelős állampolgaroknak az
Összefogása, akik a mentálhigiénés prevenciót gyakorolják, illetve érdekébentenni kívánnak.

A mentálhigiéné fejlődésének előmozdítása, azismeretek széles körben történő elterjesáése és
hatékonyságuk fokozása - különös tekintettel a
Krizisintervencióra és szuicid prevencióra
A társadalmi beilleszkedési zavarok megelőzésére,
Az elsődleges közösségek értékteremtő és megőrzó szerepének támogatására
A társadalmi indíttatású mentálhigiénés kezdeményezések, önsegítő Ósoportok
munkáj ának cselekvő támo gatása
Az egyesületi tagok szakmai kompetenciüánaktámogatása
EgY mentalhigiénés központ létrehozása, amely a lakosság mentális egészségét
hivatott elősegíteni.
A lakosság lelki egészségénekmegőrzésére , erősítéséreirányuló közös
programokra, tevókenységekre.
Feladatai:
Fórumot biztosít tagjainak és az e kérdésekiránt érdeklődő szakemberek és laikusoknak előadások,
találko zások é s konferenciák szervezé sével.
KéPzéstkezdeménYez, illetve támogat a rizikócsoportokkal foglalkozó illetve gyakranérintkezésbe
kerÜlő hivatáscsoPortok képviselői szálmána ) az alravállalkozók előkészítésér{'szakfeladataik
támogatására, hogy hatékonyabb és jó iranyba fejthessék ki tevékenységüket.
TevékenYen részt vesz, illetve javaslatokat dolgozki a mentálhigiénés intézmények és szervezetek
hálőzatánakkialakításában és fejlesztésében,a szakirodalom és szakmai információk gyújtésében,
a szakirodalom és szakmai információk gyűjtésébenés terjesáésében a mentálhigiénJs
,
tevékenységpropagálásában .
Támogatj a tagj ainak szakmai képzését.
Támogatja és elősegíti, hogy a közösségek a problémás egyéneket átsegítsék kritikus
ólethelyzeteiken, illetve alkalmasabbá tenni ezeket szocializációs feladátaik ellátására.
KÖzreműkÖdik olYan Öntevékeny önsegítő kapcsolati formák , helyi közösségek kialakításában
,
melYek a résztvevők saját mentálhigiénés ellátását, mentális egészségtikmeg-őrzését segítik, illetve
biztosídák.
Ellád a a mentálhigiénében tevékenykedő tagj ainak érdekképviseletét.
A feladatai ellátása érdekébenegyüttműködlk azérintett áltamiés trársadalmi szervekkel,
gazdálkodó egységekkel,

- kizárással,
-ha az Egyesület megszűnik.

(7) KiléPési szándékát_atag köteles bejelenteni az Elnökséghez. Akilépés
az Elnökség részéretörtént

elentéssel egy ező idöpontban hatályos,
A KÖzgYŰlés minősített többségi határozaítal, a jelenlévő , szavazati joggal rendelk ező tagoklegalább
háromnegYedes szavazat-többségével az EgyesületUOt nzarna6 a azt atagot, aki valamely,
ui"gy"Jtit"ti
tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, igy ftiltinosen: ha
a-három-hónapnál
régebben lejárt esedékességűtagdijat írásbeli felszólításra seá niettűe illetőleg ha azEgyestilet
céljával,
,
szellemiségévelvagY az Alapszabállyal össze nem egyeáethető magatartást tanúsít, auizííastaz
elno'kség
kezdeménYeziKÖzgYŰlés Összehívás ával az arra okot adó körülményről történő tudomásszerzéstől
számitott
30 napon belül.
(9) A tisaeletbeli tagi címet a Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő
, szavazati joggal
rendelkező tagok legalább hráromnegyedes szavazat-többségével jogosult mógvonni u'bbun
u"
hu u
tiszteletbeli tagazEgyesület céljával, szellemiségével,értékrendjeveluugy uáAlap_szabállyal ".ótüá,
össze nem
bej

(8)

e

gy eztethető magatartást tanú s ít.

(10)

A

3.§. (8) és (9) bekezdéseiben megjelölt eljárásokban csak azt követően hozhatőmeg
a kizárásról
tiszteletbeli tagi cím megvonásáról szóló batározat,hogy a határozattalérintett szémélyt a
KÖzgYŰlés meghallgatta, részérelehetőséget biztosítottak védekózésének előterjesaésére
és az- enyhítő vagy
mentő körülmények ismertetésére.

illetve

4.

a

§

(1)

Tagságijogokés kötelezettségek

Az Eg]esület tagiajogosult:

-

résztvenni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását,

-

a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag

-

a természetes személY tagok választhatnak és választhatők, a nem természetes
személy tagok pedig

képúselője űíjan a
atöbbi taggalegyenlő szavazatijoggalrésztvenni, rekzOh]ni, vélemjnyéikifejteni,
határozati javaslatot tenni és szav azni
kÖzgYŰlésen

(2)

tÖrvénYes képviselőik Űtjánválaszthatják megazEgyesület vezetőtisztségviselőit,

Az Egvesület tagia köteles:

-

az EgYesÜlet alaPszabályát és belső szabályzataitvalamint az Egyesület szervei á|talhozott
hatÍtrozatokat megtartani, az Egyesület céljátésszellemisegét, ert!-kendjét tiszteletben
tartani
- az EgYesület közgyűlésének a tagokra nézve kötele ző haiározatok szeiint eljrárni,

- akÖzgYŰlés által évente megltatározott mértékűtagdíjat határidőben megfizltni,
A nem természetes személy tag törvényes képviselője útjan-gyakorolhatja és te"ljesítheti jogait és
kÖtelezettségeit. A természetes személy tag jogait személyeien vágy képviselő útjá gyakoioihaqa,
kéPviseletére meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratbán, vagy közokiratbán
foglaltan adhat.
(3)

(4) AmennYiben a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, azEgyesület
valamennyi tagja egyenlő
jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.

5.§

AzEgyesületszerl,ezete,összeférhetetlenségiszabályok

|l) Az

EgYesÜlet legfobb szerve a Közgyűle: (6 §), amely a tagok összessége. Az Egyesület
ügyintéző és
kéPviseleti teendÖit, illewe a napi ügyviteli fe]adatokat az Égyestiietúgyintéz{képvisel-ő
szerve, áEhokség
(7- §) iránYÍtja és látja el, Az Egyesület vezető tisáségviselől: az elnökégi
'
tagok 6s az Elnok (8. §).
(2) Az EgYesület ügyintézö szervének tagja, illetöleg áz Egyesület képvis-elojJ
lehet, aki a koziigyék
gyakorlásától nincs eltiltva és
. magyar állampolgár,
o a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáről és tartózkodásráról szóló
tÖrvénYben meghatározottak szerint aszabadmozgás és tartózkodás jogával rendelkezik,vdy
o a harmadik országbeli állampolgárokbeutazásárőlés tartózkodásárói.ióló t.i*ényhatályaiiaturtoriu
és bevándorolt, vagy letelepedettjogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendellezik.
(3) Az EgYesÜlet vezető szervének határozathozatalában nem vehel részt az a személy,
aki vagy akinek
hozzátartozőja, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) ahatározat alapján k<itelezeóég
\9z9ti
vagy

felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesüi, illetve u ,n"!Lot"ndő jogii$;etbón

Kapcsolatot tart hasonló rendeltetésű más magyar , külföldi és nemzetközí szewezetekkel.
A térséglakosságának egészséges életmódra nevelése és az el,:hez kapcsolódó egészségtervek
elkészítése.
(2) Az Egyesület aközhasznuszervezetekről
szóló 1997, évi CLVI. törvény 26. § c.) pontjában
megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenyséeeket végzi:
1. egészségmegőrzés,betegségmegelőzés, győgyítő-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
2, szociális tevékenység, c saládse gítés,időskorúak gondozása,
4. nevelés és oktatás, képességfejlesáés, ismeretterj esztés,
10. gyermek- és ifiúságvédelem, gyermek- és ifiúsági érdekképviselet,
lI.hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
l2. emberi és állampolgári jogok védelme,
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a hataron túli magyarsággal
kapcsolatos tevékenység,
1 7. rehabilitációs foglalkoáatás,
23. bűnmeg előzés és az áIdozatvédelem
(3)

Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak

és beszámolóinak nyilvánosságát a szórólapokon

vagy egyéb sajtótermékekben valőközzététel útján biztosítja, valamint az egyesület székhelyén
amely a közösség számtára nyitott - lévő hirdetőtáblán kiíiiggesáik. A szolgáltatások igénybevételérea
kiftiggesztésben megjelölt idópontig az elnökhöz intézett írásbeli kérelemmel nyílik lehetőség.
(4) AzEgyesület mint közhasznú szervezet nem záqakí, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a
közhasznú szo|gáltatás aibó 1.
(5) Az Egyesület mint közhasznú szervezet váIlalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében,azokat nem veszéIyeztetve végez, gazdáIkodása során elért eredményét
nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységérefordítja.
(6) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szewezete pártoktól fiiggetlen és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai
tevékenység,továbbá országgyű|ési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.
{7) Az Egyesület mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül
igénybe veheti.

3.

§

Az EgyesüIet tagiai

a jelen Alapszabályban foglalt
jőváhagyja.
A
felvételt kérőnek kérelmében
elfogadja
és
kérelmét
az
Elnökség
egyesületi célokat
tagfelvételi
nyilatkozatot kell tennie arta vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület
alapszabályát, céIjait, szellemiségét,értékrendjétés kialakult szokásait magáranézve kötelezőnek fogadja el.
(2) Atag felvételevel kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik, A tag felvételének
kérdésébenaz Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerő szótöbbségi határozattal dönt . A tagsági jogviszony
a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásávaljön létre.

(I) Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy vagy szervezet, aki

(3) Az Egyesület Elnöksége köteles az
() Az Elnökség egyszerű többségi döntéssel

egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.
hozott határozattal tisáeletbeli tagnak kérhet fel olyan
természetes személyeket, akiket arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagság annak a jelölt általi írásbeli
elfogadásával jön létre, A tisáeletbeli tagság az Egyesületben tagsági jogokat és kötelezettségeket nem
keletkeáet azzal a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tag is jogosult a Közgyűlésen részt venni, felszólalni,
véleményétaz adott kérdésselösszefiiggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni, valamint egyben köteles az
Alapszabály rendelkezéseit betartani és az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni.
(5) A jelen Alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a "tag" kifejezés szerepel,
csupán az Egyesület rendes tagjait kell érteni, a tiszteletbeli tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések mindig

a

"tisáeletbeli

pontosan
kifejezést.
tarlalmazzák
tag"
(6) Az egyesületi tagság megszűnik:
- a természetes személy taghalálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód
nélküli megszűnésével,
- a kilépésírásbeli bejelentésével

egYébkéntérdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület

cél szerinti juttatásai keretében a bárki által

megkÖtés nélkÜl igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az dgyestilet álta1 tagjának,
tagsági
jogviszonY alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfeleú cél szerinti ajutiatás.

(4) A kÖzhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezei vezető
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú sr"*erétnél töltött be annak megszűntét megelőző
két
évben legalább egY évig- vezető tisáséget, amely azadőzás rendjéről szóló törvény szerinti köáarbzását
nem egyenlítette ki,
(5) A vezető tisztségviselŐ, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen
tájékoáatni
arról, hogy ilyen tisáséget egyidejűleg más közhasznű szervezetnél is betölt.

6.

§

(1)

A Közgyűlés

Az EgYesÜlet legfőbb szerve

a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az
ElnÖk az ElnÖkség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alipjána Kdzgytilést egyéb alkalmakkor
is
jogosult összehívni, köteles összehívni, hatagkizárást kezdeménye z, továibákotelőaz
összehívni, ha a
tagok legalább ll3-a az ok és cél megjelölésével írásban kéri, illówe ha anaa Bíróság kötelezi.
(2) A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) Az Alapszabály megállapítása, módosítása.
b) Az éves költségvetés meghatározása,
c) Az Elnök éves beszámolójának és a köáasznúsági jelentésnek az elfogadása.
d) Az Egyesület más egyesülettel történő egyesülésénók, feloszlásának kimon-dása.
e) Az Egyesület tagjainak sorából történő kizárás, illetőleg a tisáeletbeli tagi cím

visszavonása
f) Az Elnökség tagjai és az Elnök megválasáása
g) Az Elnökség tagjai és az Elnök visszahívása,

A kÖzgríléstaz ElnÖk hívja össze valamennyi regisztrálttag előzetes írásbeli értesítésével.A meghívót a
tagoknak atewezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirenái
Pontok, valamint ahatáro,zat-képtelenség esetén megtartandóisetleges megiúételt közgyulés helyének és
dátumának pontos megjelölésével. A közgyűlés nyilvános.
(4) A közgYŰlés akkor határozatképes, ha a szavazásrajogosult tagok 50 %o-a * egy
fo jelen van. A
hatátrozatkéPtelenség miatt megismételt közgyűlés azereáei*"ghíuóbun ragzíűnaptrendi pontok
tekintetében a jelenlévők számátől fiiggetlenül határozatkép". ubbun u"
ha a iávolmaradás
jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták.
"r"Ún,
(5) A kÖzgYŰlés hatáskörébe tartoző ügyekben határozataitajelenlévő, szavazati joggal
rendelk ező tagok
egY-szenÍ szótÖbbségévelhozza, kivéve az a), e) és g) pontot, ahol a jelenlévő, siaűati joggal rendeúező
tagok minősített többségének (legalább hrárom-negyedének) igenlő siavazatasztikséges iagÉizárásra
vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag ázavazati jogát nem gyikorofiada.
(6) A kÖzgYŰlés az éves beszámolóról és a közhasznúsági jelentés elfogadásarol siólo
határozatát az
általános szabálYok szerint, azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkeiő tagok egyszení szótöbbségével
hozza.
(7) A levezető elnök személyének megválasztásaról a Közgyűlés az ]iilés megkezdésekor jelenlévő,
a
szav azati j o ggal rende l ke ző tagok e gy szerű szótö bb s é gé v el határ oz.
(8) A kÖzgYŰlés a személyi döntések (e), f) és g) pontok kivételével határozatait nyilt
szavazással, a személyi
döntések tekintetében pedig titkos szav azással llozza.
(9) SzavazategYenlőség esetén nyílt szavazáskor a Közgyűlés levezető elnökének
szavazatadönt, titkos
szav azás esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni
(10) A kÖzgYŰlési határozatot az érintettekkel igazolható módon ( például postai tértivevénnyel)
közölni
kell,. Az ElnÖk kÖteles a Közgyűlés által meghozotthatározatokat a HatárőzatokKönyvébe fiehelyezni.
A
Hatánozatok KÖnYve oly módon tarta|maz.z.a ahatérozatokat, hogy abból a Közgyulés döntésénekiartalma,
időPontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők szúaránya(ha lehétségesszemélye)
megállapítható,
(3)

7.

§

Az Elnökség

(1) Az EgYesület vezető szerve a Három tagú Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés
egyszeni
szótÖbbséggel, titkos szavazással5 év időtartamraválasztja, Az elnoÉégail egy-Etnirkből _ Bátori

Istvánné

és két elnokségi tagból: Tóthné Majer Valéria és Babcsány Lászlőné.
(2) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább négy alkalommaltartülést. Az Elnökség ülése
hatátozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van, Azülések nyilvánosak,
(3) Az Elnökség határozatait nyilt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. A határozatot az érintettel

igazolhatő módon közölni kell.
Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével.A
meghívót az elnökségi tagoknak atervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell
küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.
(5) Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
a) az éves tagdíj mértékénekmegbatározása az alakulás évébenfizetendő éves tagdíj kivételével,
b ) az E gye sü l et tagj aira köte l ező határ ozatok me gho zatala.
c) az ügyrend elfogadása,
d) az etikai szabályok elfogadása,
e) tagfelvétel jóváhagyása,
f) az Elnök utasítása a közgyűlés összehívására,
g) az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki beszámolókba, a
közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi köz-gyű-lésibatározatokba való betekintés binosiása az
érdeklődők részérea 8§ (5) bekezdésében foglaltak szerint,
h) a közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítéseés jóváhagyás céljából a Közglnilés elé terjesáése
i) döntés minden olyan eryéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
(6) A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi tagság ataghalá|ával és lemondásával
is, amely esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben választott új elnökségi tag
megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól.
(7) Az Elnök köteles az Elnökség által meghozottltatározatokat aHatározatok Könyvébe behelyezni. A
Határozatok Könyve oly módon tarta|mazza ahatározatokat, hogy abből azElnökség döntésének íartalma,
időpontja éshatá|ya, illetve a döntést támogatók és ellenzök számaránya(ha lehetséges személye)
megállapítható.
@)

8.

§

Az Elnök

(1) Az Elnök a Közgyűlés áItal egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazássalS év időtartamraválasrtottvezető
tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletre önállóanjogosult vezetője.
(2)

Az Elnök hatásköre és feladatai:

az Egyesület adminisztrativ szewezetének kialakítása és vezetése,

- a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett,
- a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása,
- az elnökségi ülések előkészítéseés levezetése,
- az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt,
- az Egyesület közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, amelyből

a
vezető szerv döntésének tartalma, időpontja éshatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számarány a és személye megállapítható,
- éves beszámoló tervezetének készítése,és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesaése
- a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel
történő közlése
* amennyiben ez mások vagy az Egyesület jogát vagy jogos érdekétnem sérti
vagy veszélyezteti, a
KÖzgyűlés és az Elnökségá|tal meghozott határozatokat valamint az Egyesület beszámolóit az Egyesület
internetes honlapj án nyilvánossá gr a hozza.
(3) Az elnök munkáját a másik két elnokségi tag segíti az alábbiak szerint: előkészíti az elnökségi üléseket és
kÖzgyűlést, gondoskodik ahatározatok végrehajásáről,közzétételéről, adminisztratív feladatokátÁt et,
() Az egyesület bankszámlája felett azBátori Istvánné elnök és Babcsány Lászlőné elnökségi tag eg;rüttesen
eljárva rendelkezik.
(5) Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintést külső személyek számára
az elnökség biztosítja. A betekintés biáosításával kapcsolatos feladatokért az Egyesület elnöke
távollétében az egyesület elnökségének bármely tagja - felel. Az érdeklődő írásban megkeresi az elnökséget,
az elnök - távollétében bármely elnökségi tag - egy egyezteteít időpontban lehetővé teszi az iratok
megtekintését.

9.

§.

A Felügyelő Bizottság

Az EgYesÜlet, mint kÖzhasznú szervezet éves bevétele az ötmillió forintot nem haladja meg, ezért
az !997.
évi CLVI. törvénYben megielölt felügyelő szerv létrehozásanemszüksóges. Amennliiben
az éves bevétel az
Ötmillió forintot meghaladja, a Közgyűlés gondosko dik az alapszabály Úgfelelő mádosításáról
és felügyelő
szerv

me gv

álasztásár ől.

10.§
Az Egyesület működése és gazdálkodása

(l) Az EgYesÜlet mint társadalmi szervezet tevékenységéta nyilvantartásba vételről szóló

haüíro

zat jogerőre

emelkedése napján kezdheti meg.
(2) Az EgYesÜlet tagdíjaiból, részérejuttatott támogató befizetésekből és esetleges
egyéb jövedelmekből

gazdálkodik.
A tagdíj Összegét, befi'etésének módját az Elnökség hatínozza meg az alakulás évébenfizetendő íagdij
kivételével.A tagok tagdíj-befizetéseiről az Elnökség alagnyilvántaftááhozkapcsolódó
nyilvántartást veiet.
(3)

A tagok a tagdij megfizetésén túl az EgyesÚlet tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
(4) Az EgYesÜlet a varyonával önállóan gazdálkodik, tartozisaiért saját vagyonával felel.

(5) Az EgYesÜlet gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt
tevékenységérefordítj a.

az Alapsiabálybaii meghatározott

(6) Az EgYesÜlet befektetési tevékenységetnem végez, így befektetési szabályzat-készítési
kötelezettsége
nincsen. (AmennYiben az Egyesület befektetési tevékenységet kíván végezÁi, űgy az
erre hatáskönel
rendelkező szerye kÖteles befektetési szabályzatot készíteni. A befektetési teiékenyséf
fogalmát az 1997. évi
CLu. törvény értelmező rendelkezéseihatározzákmeg a törvény 26. §-ában. )
(7) Az EgYesÜlet az államháztartás alrendszereitől - u no.*utiv támogatás kivé-telével
- csak írásbeli
szerződés alaPján részesÜlhet támogatásban, A szerződésben meg kell határozni
a támogatással való
elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási leheúségeket,azokmértékét
és feltételeit a
sajtó Útján nYilvánosságra kell hozni. Az Egyesület mint közhasznú -szervezet által
nyújtott cél szerinti
juttatások bárki által megismerhetők,
(8) Az EgYesÜlet a felelős személyt, a támogatőt, valamint e személyek hozzá-tartozőját
- a bárki által
megkÖtés nélkÜl igénYbe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet
által iagsának a tagsági
jogviszonY alaPján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások
kivételével- cél szerinti juttatásbaúeir
részesítheti.

(9) Az EgYesÜlet váltőt, illetve más hitelviszonyt

megtestesítő értékpapírtnem bocsáthat ki,
(l0) Az EgYesület vállalkozásának fejlesztéséhezközhasznú tevékenységetvószt-lyez-tető mértékű
hitelt

nem vehet fel; az államhánartás alrendszereitől kapott támogatást hitei feáezetéül,
ilietve hitel törlesztésére
nem használhatja fel.

(l l) Az EgYesÜletre irányadő beszámolási és nyilvántartási szabályokra az 1997.
évi CLu. törvény l8_20.
§-ai az irányadók.

(12)

Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdaságitevékenységcélláraalapitottéús.,és az Egyesület
vá lalkozás i tevé kenys é g et kizár őlag másodlagos jelleggel, a céljainak
eléré-sételősegítendő és

gazdasági

közhasznú

1

tevékenységét nem
veszélyeztető módon
(|3) Az Egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felüryeletet.
11.§

folytathat.

Az Egyesület képviselete

(l) Az Egyesületet az Elnök önállóan kópviseli, a (2) pontban foglalt kivétellel.
(2) Az EryesÜlet bankszámlája felett az Elnök és egy a 8.§ (4) bJkezdésében
megjelölt elnökségi tag
együttesen jogosult rendelkezni
12.§

Az Egyesület megszűnése

(l) Az EgYesÜlet megszűnik, ha aKözgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szerwel való egyesülését
kimondja.

(2) Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az aírajogosult
szerv feloszlatja,
megszűnését
megállapítja
(3) Az EgYesÜlet megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők
kielégítésére
kell fordítani. A
hitelezők kielégítéseutáni vagyon felhasznáiásának mod3aiol a közgyűlés dönt.
(4) A kÖáasznú szewezet a köáaszrú jogállásának megszűnésekor köteles
esedékes köztartozásait
rendezni, illetőleg kÖzszolgáltatás ellátásrárá inányuló
eredő kötelezettségeit időarányosan

"r"oődéréből

teljesíteni,

13.§

zárő rendelkezések

(l) A jelen AlaPszabálYban nem szabályozottkérdésekben a Magyar Köztársaság polgári
Törvény_könyvéről
szóló l959. évi tV. töry9lyl az egyesülési jogról szóló l989. evifi. t<irvény, valáinti koáasznú
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, illetőleg a további vonatkoió hatályos jogszabályok

rendelkezései megfelelően irányadók.

Az EgYesÜlet AlaPszabály át az alapítő tagok a Szécsényben 2007. július 02-án napján
|2)
tartottAlakuló
KÖzgYŰlése egYhangú határozattal jőváhagyta, majd2007. szeptembei 13-án
és 2117."december 4_éntartott
közgyűlés módosította.
EryesÜlet AlaPszabályát és módosítá9lit a Nógrád Megyei Bíróságnak az Elnök
+?
a nyilvrántartásba
vétel iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkeieryütt üónyujtja.
(3.)

rce]":.fud#Á,.t l0..9§.

{i[ 4

^

ed-hrü áfui+,/
elnök

t

Nógrád Megyei Bíróság
Pk. 60.09812007 l 4. szám

Végzés:
A Nógrád M9slei Bíróság

a dr. Harikné dr. Havasi Beáta ügyvéd által képviselt

HARMONIABAN A VILAGGAL Mentálhigiénés Közhasznú Egyesület
nyilvántartásba vétele iránti ügyében elrendeli a társadalmi szervezet

nyilvántartásba vételéta következő adatokkal

:

Nyilvántartási szám : 1,577

A társadalmi szervezet neve:
HARMÓNIÁBAN A VILÁGGAL MentálhigiénésKözhasznú Egyesület
A társadalmi szervezet

széh,helye: 3170 Szécsény,Ady Endre út 4.

A társadalmi

szervezet képviselőjének neve és címe:
Bátori Istvánné
3170 Szécsény, Ady Endre út 4.

A társadalmi

szerv ezet célja:

Az

egyesület célja azoknak a szakembereknek, szervezeteknek és felelős
állampolgároknak az összefogása, akik a mentálhigiénés prevenciót gyakorolják,
illetve érdekébentenni kívánnak. A mentálhigiéné fejlődésének előmozdítása, az
ismeretek széles körben történő elterjesztése és hatékonyságuk fokozása különös tekintettel a krízisintervencióra és szuicid prevenciór\ a társadalmi
beilleszkedési zavarok megelőzésére, az elsődleges közösségek értékteremtő és
megőrző szerepének támogatásátra, a tarsadalmi indíttatásúmentálhigiénés
kezdeményezések, önsegítő csoportok munkájának cselekvö támogatása, az
egyesületi tagok szakmai kompetenciájának támogatása, egy mentálhigiénés
központ létrehozása, amely a lakosság mentális egészségéthivatott elősegíteni, a
lakosság lelki egészségénekmegőrzése, erősítéséreirányuló közös programokra,
tevékenységekre.

A társadalmi

szerv ezet közhasznú.

A cél szerinti besorolás: egészségügyitevékenység

Az alapszabály kelte:

2007. szeptember 13.

Nógrád Megyei Bíróság

2

Pk. 60.098 l2O07 14. szám

A

végzésellen a kézbesítésétőlszámított 15 napon belül fellebbezésnek van
helye a FővárosiÍtebtaalához címzetten, melyet a Nógrád Megyei Bíróságon
lehet írásban, 3 példányban benyújtani.
Az ítélőtábla előtti eljárásban a fellebbezést előterjesztő fél számára a jogi
képviselet kötelező

Indokolás:
A

HARMONIABAN

A VILAGGAL

Mentálhigiénés Közhasznú Egyesület
2007. szeptember 20-án nyilvántartásba vétel iránti kérelmet nyújtott be a

megyei bírósághoz.
A megyei bíróság a benyújtott alapszabá|y és mellékletei alapján megállapította,
hogy a társadalmi szervezet megalakulása megfelel az egyesülési jogról szóló
].989. évi. II. törvény rendelkezéseinek valamint a 1997. évi CLVI. törvény
előírásainak, ezéft elrendelte annak közhasznű szewezetként történő
nyilvántartásba v ételét.

A fellebbezés lehetősége a Pp. 233.

§(1) bekezdésén alapul.

Balassagyarmat, 2007. szeptember hó 20. napján
Dr. Kuti Gábor sk.
bírósági titkár

A kiadgrápylhiteléül:
tlsHtvtsbto

Végzés:
A végzés2007 . október lí-ánjogerőre emelkedett.
Balassagy armat, 2007 . október 16. napján

Dr. Kuti Gábor sk.
bírósági titkár

A kiadrnánv,hitbléül:
ti{h&i.&b

i:

al
,
^,a
",,1 "
L,

Nógrád Megyei Bíróság
Pk.60098/2007
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A társadalmi szenrezet neve: HARMÓNÚBAX
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A VILÁGGAL Mentálhigiénés

Közhasznú Egyesi.rlet

A társadalmi szewezet székllrelye: 3170 Szécsény,Ady Endre űt

4.

A tátsadalmi szenrezet célia: Az egyesirlet

céIja azoknak a szakembereknek,
szefvezeteknek és felelős áJlampo\gároknak az összefogása, akik a mentálhigiénés
prevenciót gyakotolják, illetve étdekébentenni kívánnak. A mentálhigiéné feJLődésének

előmozűtása, az ismeretek széles kötben töténő elterjesztése és hatékonyságuk
f,okozása, küönös tekintettel akÁzisíntetvencióra és szuicid prevencióta, a tátsadalmi
beilleszke désízavarok megelőzésére, az elsődleges közösségek értékteremtő és megőrző
s zerep ének támo gat ására, a tátsadalmi inűttatású mentálhigiéné s kez deményez é s ek,
önsegítő csoportok munkájának cselekvő támogatása, az egyesirleti tagok szakmat
kompeten ctájának támogatásl, e1y mentálhigiénés központ létíehozása, amely a
lakosság mentális egészségéthivatott elősegíteni, a lakosság lelki egészségének
megőrzése, erő sítésére irányuló közös píogíamokra, tevékenységekre.

A társadalmi szewezet célia szerinti besorolása: egészségugyitevékenység

A

t

árs ad alm

i

sz

ew ezet kő zhasznú s á gi fokoz ataz I{ö zhas znű

A társadalmi szenrezet képviselőiénekneve, lakóhelye:
Báton Iswánné ,31,70 Szécsény,Ady Endre űt

4.

A társadalm i szewezet nyilvánt aftásba vételérőlrendelkező iogerős bítós ági
hatátozat szárna, kelte: Pk.60098/ 2007 /5 /\ 2007 .09.20.

A kivonat a fent meghatározo:t társadalmi szeívezet2007 év október hó
napiáíl hatályos adatafuőL készült.

16.

Kelt: Balassagyatíí|atr2007. év októbet hó 16. napján-

,S4/.,!..Q.,;

U

Belákné Gyewán Margit

Ala]iuló Közgyűlési Jegyzőkönyv
Készrilt 2007, július 02-án, SzécsénYben, az Ady Endre út 4.sz.
alatta
Egyesületnek alakuló közgyűtésén.

HARMóNIA Mentálhigiénés Közérdekű

Jelen vannak a mellékelt jelenléti Íven aláirásával igazoltanaz
egyesületi alapító tagok.: Dr. Balgáné dr. Kovács Eva,
TÓth Szabolcs, Virágné Deak Edit, Dr. F{arikné dr -Havasi
Beata] ro"acs etiitane,t"ímer Vera, Tóthné Mayer

Valéria, Babcsány Lászlóné, Baranyi Viktor és Bátori Istvánné,

Az alakuló kÖzgYÚlést Báthory Istvánné és Babcsány Lászlőnéhívta
össze, azzal aszándékkal, hogy ajelenlevők
megalakítsrák a fent nevezett egyesÜletet, A jelen lévők r9szltik
hogy alapító tagnak tekintik azokat,akik jelen alakuló
kÖzgyűlésen megielenni ugyan nem tudtalq de ebbéli száritlékukat
fórabba n jeÉzték.Neus"e.int, Tóth András, Vinág
Péter, Bátori Blanka, Pintérné Kanyó Judit, Dr. Dudás Claudia, Babcsány
László, és Báránkóné Gonda
Gabriella.

Dr, Harikné dr, Havasi Beáta a közgyűlés levezető elnökévé Báthory
Istvánnét javasoljq jegyzőkönywe
Tóthné Mayer valériát, jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Babcsán
y Lásilanet

A kÖzgYulés résavevői egYhangúan elfogadjak atőrerőaehokri

a

zetőnek

jegyzókonywezetőre és hitelesíóretett javaslatot.

Ezek után Bátori Istvánné levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat:
] Az wesrllet megalakuJásának deklarálása, az alapsiabálv eifogadása.

2. Az Egyesilet képviselójének megválasáása.
3. Tagdíj mértékénekmeghatarozásá

a.Egyéb

Eá

kÖvetóen ismerteti

91

átad.ia az egyesület Írásba

elnök 15 perc szünetet biáosít a jeleníevőknek.

foglalt alapszabályának tervezetét, melynek átolvasására a levezető

A szünet utan az alapitókmegkezdték az alapszabály-tervezet vitálát.
MÓdosítójavaslat nem lévén,a levezető elnók szavazást rendel el
szav azást követően

alapszabály-tervezet egésze vonatkozásában.

az alakuló ktizgyulés az alábbi határ ozatot

houu,'

l/2007. sz. határozat

Az alaPitő

A

Íagok az alaPszabálYt egyhangútag elfogadták és ezzeln
egyesületet mealakultnak nyilvánítják

Ezt követően a2. napirendi pont tárgyalásába kezd a közgyulés
Dr, Harikné dr, Havasi Beáta javaslatára az egyesület ügyvezető
alelnökévé, s ekként képviselőjévéBátori Istvannét
javasolja megválasáani.

A levezető elnÖk kÖzli, hogY az imént elfogadott alapszabály aiapján
a tisztségviselők megválasáása titkos szavazással
tÖrténik, majd egYéb javaslat azigyvezető alelnök siemélyére
nárn teoen

kioJaja u rrurűőcédulakat.

A szavaző cédulák Összeszámolása után a levezetó elnök ismerte ti a szavazásvégeredményét:
2/2007. sz. határozat
Az EgyesÜlet alapító tagjai egyhangúan, titkos szavazással 5 évi időtartamra
az egyesületet teljes jogkönel képviselő
Ügyvezető alelnÖkké választottákBátori Istvánné 3170 Szécsény,
Borjúpást út 3. szám alatti lakost,
Bátori Istvánné

megkÖszÖnte a tagság bizalmát, majd javasolja a közgyulésnek,
hogy az egyébtisaségviselóket
válasszák meg.
Javaslatot tesz két elnÖksegi tag.- Tóthné Majer Valéria és Babcsány
Lászlóné-személyekre.
Javasolja, hogY a bankszámla felett rendelkezésre jogosurt
elnök és nabúány Lászlóné elnökségi tag

legyen.
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Miutan a kÖzgyúlésegyhangulag elfogadta

a fenti javaslatot, így egyhangú döntéssel titkos szavazással
,
meghoaák a
/2007 . számú határozatot:
Az elnÖkség tagjai: TÓthné Majer Valéria (2660 Balassagyarmat, Móra
Ferenc űt 27.)és Babcsány
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Szécsény,Rimóci út 48.)

Lászlóné (3 l70
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Javaso§a továbbá a levezető elnök, hogy döntsenek
tagdíj mertékéról.

A jelenlévő tagok megvit atták a3 naPirendi pontot
és meghozták egyhangu szavazattal
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412007.számú határozatot

Az éves tagdíj magrinszemély esetén 10.000 Ft, még gazdálkodó
szeryezetesetén l5.00o Ft. A tagok atagdíjatká
részletben fizethetik meg. Első részletet janulr'$-Íg,'aÁaroait.eJ"t"tl1iÜli_i*
EgYéb indítvánY hiányában át aközgyűlés levezető
elnöke a közgyíilést berekesáette.
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Nógrád Megyei Bíróság
Pk. 60.09812007 14. szám

Végzész
A Nógrád Mgsvei Bíróság

a dr. Harikné dr. Havasi Beáta ügyvéd által képviselt

HARMONIABAN A VILAGGAL Mentálhigiénés Közhasznú Egyesület
nyilvántartásba vétele iránti ügyében elrendeli a társadalmi szervezet
nyilvántartásba vételéta következő adatokkal

:

Nyilvántartási szám : 1,577

A társadalmi szervezet neve:
HARMÓNIÁBAN A VILÁGGAL MentálhigiénésKözhasznú Egyesület
A társadalmi szervezet

A társadalmi

széh,helye: 3170 Szécsény,Ady Endre út 4.

szervezet képviselőjének neve és címe:
Bátori Istvánné
3170 Szécsóny, Ady Endre út 4.

A társadalmi szervezet célja:

Az

a

szakembereknek, szewezeteknek és felelős
állampolgároknak az összefogása, akik a mentálhigiénés prevenciót gyakorolják,
illetve érdekébentenni kívannak. A mentálhigiéné fejlődésének előmozdítása, az
ismeretek széles körben történő elterjesztése és hatékonyságuk fokozása különös tekintettel a krízisintervencióra és szuicid prevencióíL a társadalmi
beilleszkedési zavarok megelőzésére, az elsődleges közösségek értékteremtő és
megőrző szerepének támogatására, a társadalmi indíttatású mentálhigiénés
kezdeményezések, önsegítő csoportok munkájának cselekvő támogatása, az
egyesületi tagok szakmai kompetenciájának támogatása, egy mentálhigiénés
központ létrehozása, amely a lakosság mentális egészségéthivatott elősegíteni, a
lakosság lelki egészségénekmegőrzése, erősítéséreirányuló közös programokra,
tevékenységekre.

egyesület célja azoknak

A társadalmi

szerv ezet közhasznú.

A cél szerinti besorolás:

egészségügyi tevékenység

Az a|apszabály kelte: 2007. szeptember
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Nógrád Megyei Bíróság

Pk. 60.098

12007 l 4.

2

szám

A

végzésellen a kézbesítésétőlszámított 15 napon belül fellebbezésnek van
helye a Fövárosi kéIőtáb\ához címzetten, melyet a Nógrád Megyei Bíróságon
lehet írásban, 3 példányban benyújtani.
Az íté|őtábla előtti eljárásban a fellebbezést előterjesáő féI számára a jogi
képviselet kötelező.

Indokolás:
HARMÓNIÁBAN A VILÁGGAL Mentálhigiénés Közhasznú Egyesület
2007 . szeptemb er 20-án nyilvántartásba vétel iránti kérelmet nyújtott be a

A

megyei bírósághoz.
A megyei bíróság a benyújtott alapszabály és mellékletei alapján megállapította,
hogy a társadalmi szervezet megalakulása megfelel az egyesülési jogról szóló
tgóq. évi. II. törvény rendelkezéseinek valamint a 1997. évi CLVI. törvény
előírásainak, ezért elrendelte annak köáasznú szervezetként történő
nyilvántartásba v ételét.

A fellebbezés lehetösége

a Pp. 233. §(1) bekezdésén alapul.

Balassagy armat, 200'l . szeptember hó 20 - napján

Dr. Kuti Gábor sk.
bírósági titkár

A kiadmánvhiteléül:
*.lrvirbro

Végzés:
A,végzés2007. október 16-án jogerőre emelkedett.
Balassagy atmat, 2007 . október 16. napján

Dr. Kuti Gábor sk.
bírósági titkár

A kiadrnánv,hitbléül:
tidkffi;&b

