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INTEGRITÁS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

a páciensek és hozzátartozóik pszichiátriai rehabilitációs, érdekvédelmi, önsegítő szervezete

VII. évfolyam
<< H Í R
Szeged, 6724
Leányszállás köz 2/A. szám

L E V É L>>

2014. év május hó
Telefon:(62) 490-590/460 mell.
Honlap: www.integritaskhe.hu

M E GH Í V Ó
Kedves Tagjaink, Hozzátartozók és Érdeklődők!
Tisztelettel meghívom Önöket az Integritás Közhasznú Egyesület beszámoló és tisztújító
közgyűlésére.
Időpontja: 2014. május 22-n csütörtökön délután 14,00 óra
Helyszíne: Szeged, Leányszállás köz 2/A. szám,
Rehabilitációs Osztály I. emelet.
Megközelíthető: Kálvária sugárút és a Vásárhelyi Pál utca kereszteződésénél a II. Kórház mögött.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló Egyesületünk 2013. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról, valamint a pénzügyi
beszámoló (mérleg, eredménykimutatás valamint kiegészítő és a közhasznúsági
mellékletek) elfogadása.
Előadó: Olajos Árpád elnök
Kiegészítő jelentés
Dr. Krajcsovics Lászlóné Felügyelő Bizottság elnöke
2. Egyesületünk 2014. évi programja és költségvetése
Előadó: Olajos Árpád elnök
3. Egyesületünk Alapszabályának módosítása.
Előadó: Olajos Árpád elnök
4. Egyesületünk tisztújítása
A 7 tagú elnökség és a 3 tagú felügyelő bizottság megválasztása
Ha a fenti helyen és időpontban összehívott közgyűlés nem lesz határozat képes, akkor
az Egyesületünk Alapszabályának 6.6. pontja alapján
ugyanezen helyszínen, és napon délután 14 óra 30 percre
megismételt közgyűlést hívok össze,
mely közgyűlés, már a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
A napirend fontosságára tekintettel kérem minden tagunk szíves megjelenését.
Szeged, 2014. május 8.
Olajos Árpád
elnök
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Integritás Közhasznú Egyesület
Stat.szám: 18469752 9499 529 06
6724 Szeged, Leányszállás köz 2/A.
4. számú melléklet a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez
1/1 oldal

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének előírt tagolása az egyéb szervezetnél
Az üzleti év, mérleg forduló napja 2013. december 31.
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Tétel megnevezése
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Befektetett eszközök
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Tárgyi eszközök
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A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva
Szeged, 2014. május 8.
Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
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Integritás Közhasznú Egyesület
Stat.szám: 18469752 9499 529 06
6724 Szeged, Leányszállás köz 2/A.

5. számú melléklet a 224/2000. (XII. 19.)
Korm. Rendelethez (1/1 old.)

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásának előírt tagolása az
egyéb szervezetnél
2013. év
Sorsz

1.
2.
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4.
5.
A
6.
7.
8.
9.
10.
11.
B
C
12.
D
13.
E

Sorsz
A
B
C
D
E
F

Tétel megnevezése
Értékesítés nettó árbevétele
Aktivált saját teljesítmények értéke
Egyéb bevételek, ebből:
- tagdíj, alapítóktól kapott befizetések
- támogatások
Pénzügyi műveletek bevételei
Rendkívüli bevételek, ebből:
- alapítóktól kapott befizetések
- támogatások
Összes bevétel (1±2+3+4+5)
- ebből: közhasznú tevékenység bevételei
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegü ráfordítások
- ebből: vezető tisztségviselők juttatása
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)
- ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai
Adózás előtti eredmény (A-B)
Adófizetési kötelezettség
Adózott eredmény (C-12)
Jóváhagyott osztalék
Tárgyévi eredmény (D-13)

Tétel megnevezése
Központi költségvetési támogatás
Helyi önkormányzati költségvetési
támogatás
Az Európai Unió strukturális alapjaiból,
illetve a Kohéziós Alapból nyujtott
támogatás
Normatív támogatás
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Közszolgáltatási bevétel
0
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva
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A személyi jövedelenadó meghatározott részének
adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló
1996. évi CXXVI. Törvény alapján kiutalt összeg

Szeged, 2014. május 8.
Az egyéb szervezet vezetője
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Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Közhasznúsági melléklet az egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához
2013. év
1. A szervezet azonosító adatai
név:
Integritás Közhasznú Egyesület
székhely:
6724 Szeged, Leányszállás köz 2/A
bejegyző határozat száma:
1811
nyilvántartási szám:
Pk.60.028/2002
képviselő neve:
Olajos Árpád
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Egészségügyi rehabilitációs tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének
elősegítése, kulturális tevékenység, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása
(tevékenységenként)
közhasznú tevékenység megnevezése:
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

egészségügyi rehabilitációs tevékenység
(1997.évi CLIV tv. 35.§ (1)-(2)

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

pszichiátriai betegek és hozzátartozói

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

2000 fő

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 12 fős Kreativ csoportunk számára hetenként 3 órás rehabilitációs
foglalkozásokat tartunk, mely hasznos elfoglaltságot, sikerélményeket, igény szerinti életvezetési tanácsokat nyújt a
résztvevők számára. Ezen kívül anyagi támogatással segítjük a Leányszállás köz 2/A és a Pulz u. 1.sz. alatt folyó
pszichiátriai rehabilitáció terápiás feltételeinek szinten tartását, mely mintegy 1000 fő ellátására van hatással. NEA
pályázati támogatásból 2013. év elején fejeződött be a jubileumi kiadványunk megjelentetése, valamint Honlapunk
korszerűsítése, mely több ezer látogatóhoz juttatja el a rehabilitációt segítő információkat. NEA pályázati
támogatásból 2013. év elején fejeződött be a jubileumi kiadványunk megjelentetése, valamint honlapunk
korszerűsítése, mely több ezer látogatóhoz juttatja el a rehabilitációt segítő információkat.

hátrányos helyzetű csoportok társadalmi
esélyegyenlőségének elősegítése
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,jogszabályhely: 1998. évi XXVI. tv 21 § a)-g)
a közhasznú tevékenység célcsoportja:
pszichiátriai betegek és hozzátartozói
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
100 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Mit tehetünk a mentális problémával élő hozzátartozónk
érdekében? címmel szerveztük meg tanácskozásunkat a családon belüli konfliktusok csökkentése
érdekében. A Gyámhivatal a gondnokságról, a Napra Forgó Nonprofit Kft.a munkahelyi elhelyezkedés
lehetőségeiről, az Ópusztaszeri Pszichiátriai Otthon a pszichiátriai otthoni lehetőségekről, tartott
tájékoztatót. Dr. Pető Zoltán az igazságügyi szakértő szempontjain keresztül mutatott rá a gondnokság és a
rehabilitáció összefüggéseire. A tanácskozáson a jelenléti ív szerinti 28 fő volt jelen. A tanácskozásról a
Szeged Városi TV rövid tudósítást sugárzott az esti műsorában.. Negyedévente megjelenő Hírlevelünk a
civil és a partner szervezetek valamint internet hozzáféréssel nem rendelkezőknek juttat el az
esélyegyenlőséget segítő fontos információkat.
A Hangot Hallók Világnapján rendezett budapesti
megemlékezés új nemzetközi tapasztalatokon álló információt és megközelítést adott a Hangot Hallók
Szegedi Önsegítő Csoportjának szervezéséhez.
közhasznú tevékenység megnevezése:
kulturális tevékenység
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,jogszabályhely: 1991. évi XX. tv. 121. § a) - b)
a közhasznú tevékenység célcsoportja:
pszichiátriai betegek, fogyatékosok, idősek
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
35 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Helyi pályázati támogatás hiányában a "Barangolás" sorozatba
tervezett budapesti kirándulás elmaradt. Helyette a Családsegítő Központtal együttműködve bekapcsolódtunk a Kiskundorozsma múltját és nevezetességeit bemutató szabadidős programba. Az év végét családias
hangulatú Karácsonyi ünnepség keretében búcsúztattuk partner helyi csoportokkal kooperáció keretében.
Közhasznú tevékenység megnevezése:
képességfejlesztés, ismeretterjesztés
közhasznú tevékenység megnevezése:

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

1998. évi XXVI. tv 21 § a)-g)
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a közhasznú tevékenység célcsoportja:
pszichiátriai betegek és hozzátartozói
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
14 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Helyi pályázati támogatás hiányában a "Haladok az Interneten"
ismeret bővítés elmaradt.Helyette a szerdai csoport foglalkozásokon ismeretbővítö konzultációt tartunk az
idősebb korosztály számítógépes kulturájának fejlesztése érdekében.
4. Hatályon kívül helyezve
5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése
Előző év*
Tárgyév*
Ismeret pótló konferencia
40
22
Terápiás kirándulás
140
0
Ismeretterjesztő foglalkozás
95
121
Csoportos terápiás kézműves foglalkozás
0
22
Közösségi rehabilitáció
47
71
Összesen
322
236
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Előző év (1)*
Tisztség
Tárgyév (2)*
0
0
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:
0
0
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Előző év (1)*
Alapadatok
Tárgyév (2)*
B. Éves összes bevétel
490
470
ebből:
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó
72
31
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján átutalt összeg

D. közszolgáltatási bevétel
E. normatív támogatás

0
0
300

0
0
300

G. Korrigált bevétel [B–(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
I. ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény

118
490
0
490
0

139
410
0
236
60

L.A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevé
kenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló 2005.évi LXXXVIII.törvénynek megfelelőn

3 fő

3 fő

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2–A1–A2)/(H1+H2)>0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő]

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Mutató teljesítése
Nem
Nem
Nem
Mutató teljesítése
Nem
Nem
Nem

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

* Adatok ezer forintban.
Szeged, 2014. május 8.

Az egyéb szervezet vezetője

Kiegészítő melléklet a 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz
I.

Az Integritás Közhasznú Egyesület alapadatai, működési formája

Nyilvántartó:
Nyilvántartásba vétel száma, kelte:
Működési forma:

Csongrád megyei Bíróság
Pk.60.028 / 2002. április 23.
közhasznú jogállású egyesület
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Közhasznúsági bejegyzés száma, kelte: 1811 / 2002. április 23.
Adóigazgatási szám:
18469752-1-06
Statisztikai számjel:
18469752 9499 529 06
Székhely:
6724 Szeged, Leányszállás köz 2/A.
Bankszámlaszám:
Erste Bank 11998006-06320447-10000001
Az Egyesület céljainak középpontjában a Dél-Alföldi régióbeli pszichiátriai rehabilitáció áll, mely
érdekében a hozzátartozók és érintettek számára ismeretterjesztést nyújtunk, a páciensek részére
közösségi rehabilitációs foglalkozásokat szervezünk, támogatjuk a korszerű pszichiátriai
rehabilitáció megvalósítását, konferenciák, fórumok, rendezvények szervezésével járulunk a
közvélemény toleránsabbá formálásához, a társadalmi kirekesztés csökkentéséhez. Támogatjuk a
pszichiátria területén dolgozó egészségügyi szakembereket munkájuk eredményesebb ellátása
érdekében. Hírlevelet jelentetünk meg és weblapot működtetünk. Együttműködünk hasonló
célokért tevékenykedő szervezetekkel. Ellátjuk a páciensek és hozzátartozóik érdekvédelmét,
közösség építését.
Az Egyesület jelenleg vállalkozási tevékenységet nem végez.
Közhasznúság: Egyesületünk a 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) hatályba lépését
megelőzően megszerezte közhasznú jogállását, így alanyi jogon 2014. május 31-ig közhasznú
jogállását fenntarthatja.
Egyesületünk gazdálkodását és tevékenységét úgy szervezzük, hogy a közhasznú jogállás újbóli
nyilvántartásba vételét kezdeményezhessük 2014. május 31-ig. Ha ezt nem tennénk, vagy a
közhasznúsági feltételeknek nem felelnénk meg, akkor 2014. június 1-től törli a bíróság közhasznú
jogállásunkat. A törlés elkerülése érdekében 2012. és 2013. években teljesítettük a közhasznúság
feltételeit és ez stratégiánk egyik sarkalatos célja is.
II.

A könyvvezetés módja, a beszámoló

Egyesületünk könyvelését a közhasznú szervezetekre előírt kettős könyvvitel szabályai szerint a
Vótum Kft. vezeti megállapodás alapján.
2013. évi Beszámolót a számviteli törvény és egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) Korm. rendeletnek
megfelelően készítettük el.
Gazdálkodásunkat a civil szervezetek gazdálkodásának szabályait meghatározó 350/2011.
(XII.30.) Korm. rendelet figyelembevételével végeztük.
Az üzleti (gazdálkodási) év azonos a naptári évvel, ennek megfelelően a mérleg fordulónapja
december 31., a mérlegkészítés határideje: május 31.
III.

A mérleg és az eredmény kimutatás formája

Az Egyesület, mint civil szervezet egyszerűsített éves beszámolóját a hivatkozott (224/2000.)
Kormány rendelet 4. számú melléklete szerinti mérleg, továbbá a rendelet 5. számú melléklete
szerinti eredmény kimutatás előírt tagolásainak megfelelően készítette el.
Az üzleti évről, gazdálkodásról a számviteli törvény szerinti kiegészítő mellékletet, a cél szerinti
tevékenységről pedig közhasznúsági melléklet készült.
IV. Pénzügyi, vagyoni helyzet, kapott támogatások részletezése, a vagyon felhasználásával
kapcsolatos kimutatás
Az Egyesület bevételeit az alábbiak adják.
Cél szerinti pályázatból
40 eFt
Szeged MJV Önkormányzatától
Működési pályázatból
300 eFt
Nemzeti Együttműködési Alaptól
SZJA 1 % felajánlásból
31 eFt
Adományból
55 eFt
Tagdíjból
34 eFt
Kamatból
10 eFt
Ráfordításaink az alábbiakból állnak.
Anyagjellegű ráfordítások
236 eFt
Személyi jellegű ráfordítás
0
Értékcsökkenési leírás
0
Egyéb ráfordítások
162 eFt
Pénzügyi műveletek (bank ktg)
12 eFt
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Rendkívüli ráfordítások

0

Gazdálkodásunk során arra törekedtünk, hogy tárgyévi bevételeinket ne haladják meg a
ráfordításaink, azaz, csak „addig nyújtózkodhatunk, ameddig a takarónk ér”.
Pénzforgalmi szemléletben bankszámlánkon év elején 531 eFt volt. Ezt növelte 470 eFt
bevételünk és csökkentették 410 eFt kiadásaink. Ezek végeredményeként év végén 591 eFt volt
a bankszámlánkon, mely 60 eFt növekedést jelent.
IV.

Kötelezettségek, követelések

Gazdálkodásunk során követelésünk nem volt. Rövid lejáratú kötelezettségünk a 2014. évre
átnyúló felhasználási idejű pályázati támogatás és SZJA 1 % felajánlás 381 eFt volt, mely 33 eFt
növekedést mutat.
Tevékenységünk ellátása során arra törekszünk, hogy adófizetési kötelezettségünk ne
keletkezzen.
Vállalkozási tevékenységet nem végzünk, ezért társasági és iparűzési adófizetési kötelezettségünk
nincs.
V.

Egyéb adatok

Egyesületünkkel munkaviszonyban álló személyt nem foglalkoztatunk.
Az önkéntes tv hatálya szerinti önkéntesek fogadása érdekében az Emberi Erőforrás Minisztérium
1807 sorszám alatt regisztrálta szervezetünket.
2013. év folyamán három fő önkéntes foglalkoztatására került sor, ezen kívül rendezvényeinket
tisztségviselőink, aktív tagjaink közreműködésével szerveztük meg. Tisztségviselőink mindenféle
díjazás nélkül látják el feladataikat. Egyesületünk 2013. december 31-i taglétszáma 50 fő volt.
VI.

Kapott támogatások és azok felhasználása

A kapott támogatások - SZJA 1% - összege 2013. évben 31 eFt, melyet ez évben, tartalékoltunk a
következő évekre a pályázatokhoz szükséges önerő biztosításához.
2013 évben négy pályázatot nyújtottunk be. Két pályázatot Szeged Város Önkormányzatához
kettőt a Nemzeti Együttműködési Alaphoz.
A 2013. évben megtartott - alapcél szerinti - rendezvényekre felhasznált összeget a közhasznúsági
mellékletben részletezzük.
VII.

Partneri és nemzetközi kapcsolatok

Egyesületünk együttműködik hasonló célokért tevékenykedő szervezetekkel. Ez évben a Napra
Forgó Nonprofit Kft-vel jött létre együttműködés a hátrányos helyzetűek munkaerő piacra segítése
érdekében.
Egyesületünk az EUFAMI Lengyelországban megrendezett IV. Kongresszusán szerzett
tapasztalatot a fogyatékosok és mentális problémával élők európai helyzetéről. Folyamatos és
biztos bevételi források hiányában szervezetünk jelenleg nem tudja felvállalni az EUFAMI európai
szervezeti tagsággal járó anyagi kötelezettségeket.
Az EUFAMI rendezvényein való jelenlétünk, kapcsolattartásunk, annak magas költségei miatt
egyelőre csak „internetes megfigyelő” státuszra korlátozódik
VIII.

Cél szerinti tevékenységünk

(Rendezvény, konferencia, foglalkozások, Hírlevél, honlap, szolgáltatásaink)
Ezekről a tevékenységekről a beszámolóhoz csatolt közhasznúsági melléklet tartalmaz további
információkat.

2014. évi P R O G R A M J A I N K
Kiemelt feladataink
Stratégiai célunk Egyesületünk közhasznúsági besorolásának megőrzése és biztosítása.
Cél szerinti tevékenységeink támogatására szervezett projektjeink:
o Nemzetközi tapasztalatokkal a hanghalló páciensek életének megkönnyítéséért.
o Őrizzük és adjuk tovább Szeged és környéki népszokások jeles napjainak hagyományait

Integritás Közhasznú Egyesület
A projektek megvalósítását csak pályázati támogatásból tudjuk megszervezni.
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Egyesületünk működéséhez pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Együttműködési Alaphoz, melyből fejleszteni
szeretnénk szolgáltatásaink feltételeit.
Folytatjuk szerződésen alapuló együttműködésünket partner szervezeteinkkel, igény és lehetőség szerint készek
vagyunk együttműködésünket bővíteni.
Célunk, hogy Kreatív Csoportunk ismertsége és hasznossága egyesületünkön kívül is terjedjen, mellyel a mentális
problémával élők számára tudunk rehabilitációs segítséget, életviteli kapaszkodót nyújtani.
Szolgáltatásaink
1. Kreatív Koffer Műhely csoportos foglalkozása (alapszolgáltatás, melyre további szolgáltatásaink épülnek)
Időpont:
minden szerdán délután 14 órától 17 óráig
Helyszín:
Szeged, Sás utca 2. szám Családsegítő Központ épületében
Megközelíthető: A Csillag téren megálló 11, 20, 21, 16, 90, 90F autóbuszokkal, 9, 10, 19 trolibuszokkal. Gyalog a
Csillag tér felől a Budapest körúti ABC mellett a (Zöldfa) utcán keresztül (a kazánház után) a körtöltés felől a
Családsegítő udvari bejáratán érhető el.
A foglalkozás keretében alapvetően kreatív kézműves tevékenységet végzünk.
Mellette kötetlen beszélgetésre van lehetőség. A csoport tagjait érintő aktuális, közérdekű információkról, jogszabály
változásokról tartunk tájékoztatókat.
Igény esetén személyes beszélgetésre, életmód tanácsadásra lehetőséget biztosítunk.
A csoport részére fakultatív szabadidős programokat szervezünk, együttműködünk hasonló célokat követő
csoportokkal.
Egyéni igény alapján pszichiátriai, jogi, családsegítő, pénzügyi szakértő igénybevételét biztosítjuk.
2. Szövőszék használat
A foglalkozások alatt a jelentkezők részére a gyakorlatban tanítjuk meg a szövőszék használatát.
3. Varrógép használat
A foglalkozások alatt a jelentkezők részére a gyakorlatban tanítjuk meg a varrógép használatát.
Ezen kívül gépi varrást igénylő háztartási tevékenységhez biztosítunk varrógép használatot. (felhajtás, beszegés,
foltozás, javítás, stb)
4. Internet használat
A foglalkozások alatt ingyenesen számítógép használatot biztosítunk Internet kapcsolattal.
5. Internet Klub Időseknek
Az összejöveteleket minden hónap utolsó szerdáján délután 14 órától 17 óráig tartjuk Szegeden Sás utca 2. szám alatt,
ahol kötetlen beszélgetés keretében oszthatják meg a résztvevők tapasztalataikat.
6. Pénzügyi, gazdálkodási, háztartás vezetési tanácsadás
Igény esetén személyes beszélgetésre, konzultációra, tanácsadásra biztosítunk lehetőséget.
7. Szakkönyvek
Ezekben a mentális problémával élők és hozzátartozóik együttműködéséhez, probléma megelőzéséhez találhatnak
tapasztalati tanácsokat.
A tagdíj befizetése
A tagdíj változatlansága mellett, de a banki költségeink emelkedése miatt 2014. évtől a sárga postautalványon fizetendő
éves összeg dolgozók esetén 2250 Ft nyugdíjban, járadékban részesülők és munkanélküliek esetén 1250 Ft.
Kérem a tagdíj és a tagdíj elmaradás befizetésével támogassák Egyesületünket, hogy segíthessünk Önökön.
A nyugta ellenében készpénzes befizetőknek nem küldünk sárga postautalványt.
A tagdíj vagy a tagdíj elmaradás bank költség mentesen, nyugta ellenében befizethető a Közgyűlés helyszínén, vagy
szerdai napokon a Kreatív Csoport foglalkozásain.
Szeged, 2014. május 8.

Beszámoló a 2013. évi gazdálkodásról és javaslat a 2014. évi költségvetésre

Áthozat
NEA pályázat

2012.
tény
290 546
0

2013.
terv
531 164
211 870

2013.
tény
531 164
211 870

2014.
terv
591 364
200 000
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SZJA 1 % tám.
107771
Adomány
0
Saját
182775
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136 484
12 415
170 395
0
1 048 000
662 000
80 000
0
0
75 000
200 000
25 000
6 000

136 484
12 415
170 395
0
470 058
300 000
31 040
55 000
0
40 000
0
34 400
9 618

131 185
55 110
205 069
0
41 000
0

409 858
311 870
36 339
12 305
9 344
40 000
0

295 110
200 000
30 000
55 110
10 000

Bevétel
NEA pályázat
SZJA 1 % tám.
Adomány
Saját
Fogyatékos pály.
Idősügyi pály
Tagdíj
Kamat

730 544
300 000
72 000
55 000
0
75 000
200 000
20 800
7 744

Kiadás
NEA pályázat
SZJA 1 % tám.
Adomány
Saját ktg
Fogyatékos pály.
Idősügyi pály
Egyéb

489 926
88 130
43 287
42 585
40 924
75 000
200 000

792 000
362 000
80 000
0

Átvitel
NEA pályázat
SZJA 1 % tám.
Adomány
Saját ktg

531 164
211 870
136 484
12 415
170 395

850 294
500 000
136 484
12 415
201 395

591 364
200 000
131 185
55 110
205 069

337 254
0
101 185
0
236 069

Vagyon változás

240 618

319 130

60 200

-254 110

Költségek részletezése
Anyag ktg
Nyomt-irodaszer
Szakirodalom
Szállítás
Nyomda
Idegenvez.-belépő
Előadói díj
Terem bérlet
Vendéglátás
Egyéb szolgáltatás
NEA pály maradvány
Számítógép
Posta ktg
Bank
Könyvelő
Közjegyző
Honlap
Bélyegző
Összesen

50 595
19305
4 500
131 040
0
5 400
66 000
35 890
0
31 400
0
0
18 880
6 916
120 000
0
0
0
489 926

70000
20000
0
0
99785
0
20000
15000
38000
10000

33 225
200
0
0
89 505
0
10 000
0
0
2 000
0
0
15 780
11 583
120 000
1 500
113 700
12 365
409 858

150 000
200 000
0

242000
18000
10000
120000
10000
106850
12365
792 000

0

40 000
1 000

200 000
9 000
6 110
60 000
10 000
10 000
0
295 110

Szeged, 2014. május 8.

Javaslat az Alapszabály 2014. évi módosítására
A módosítást az tette szükségessé, hogy az Alapszabálya már nem felel meg a Civil törvény és az új Ptk.
előírásainak, valamint az Egyesület működésében bekövetkezett változásoknak.
A módosításhoz kapcsolt hivatkozásokból egyértelműen kitűnik, hogy mely módosításra adtak okot a Civil
tv. melyikre a Ptk. valamint a hivatkozás nélküliekre az Egyesület működésében bekövetkezett változások.
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1. Az Alapszabály 1.1. pontja módosul, illetve kiegészül az alábbi kövér betűs részekkel.:
Az Egyesület neve: Integritás Közhasznú Egyesület (továbbiakban: Egyesület) rövid neve Integritás
KHE, angol nyelvű neve Integritas Association of Public Utility
Indoklás: Honlapunkat korszerűsítettük, melyen a nevünk a jelenleg javasolt formában szerepel, ezen
kívül angolul is szeretnénk megjelentetni. Ehhez szükséges az Egyesület angol nyelvű nevének
alapszabályban meghatározása.
2. Az Alapszabály 1. fejezete kiegészül az alábbi kövér betűs résszel.: (Ptk 3:5.§ f) alapján)
1.5. Az Egyesület első vezető tisztségviselője: Olajos Árpád György
Indoklás: Jogszabályi előírás
3. Az Alapszabály 2.2. pontja kiegészül az alábbi kövér betűs résszel.:
2.2. A cél érdekében az Egyesület felvállalja a szakmai képzést és továbbképzést, lakossági felvilágosítást, a szakmai érdekek érvényesítését, azokkal kapcsolatos fórumok, viták és nézetek megbeszélésének
szervezését, konferenciák és kiállítások létrehozását. Vállalja továbbá a betegjogi és érdekvédelmi tevékenységet, pszichiátriai betegek és egészségügyi ellátók érdekképviseletét, a korszerű rehabilitáció
megvalósulásáért, a tájékoztatási és adatbiztonsági kötelezettségek betartásának figyelemmel kisérését.
Indoklás: A kiegészítés az Alapszabály 14.1.(10) pontjából került ide át változatlan tartalommal.
4. Az Alapszabály 4.2. pontja kiegészül az alábbi résszel.: (Ptk 3:67.§ alapján)
A belépési kérelem elfogadását a közgyűlés az elnökség döntési hatáskörébe utalja. A kérelem
elfogadását akadályozó bármely ok felmerülése esetén az elutasításról a közgyűlésnek kell határoznia.
Indoklás: Jogszabályi lehetőséggel kívánunk élni.
5. Az Alapszabály 4. fejezete kiegészül az alábbi résszel.: (A Ptk 3:70 § alapján)
4.5.1. A kizárás előterjesztése előtt a tisztességes eljárás érdekében a tagot az Egyesület vezető
tisztségviselőjének meg kell hallgatnia.
A tag kérelmére a közgyűlés a kizáró előterjesztésről szóló döntést legfeljebb egy év próba időre fel
függesztheti. Ez esetben a kizárásról a próbaidőt követően annak tapasztalatai alapján lehet dön- teni.
4.5.2. A kizáró határozat ellen az Egyesület felügyelő bizottságához lehet fordulni írásban. A fel- ügyelő
bizottság a fellebbezést kivizsgálja és határoz a kizárásról, mely döntés ellen fellebbezni nem lehet.
4.5.3. A tag kizárásáról írásban, indoklással ellátott határozatban kell a tagot értesíteni.
Indoklás: Jogszabályi kötelezettség a kizárást eljárás szabályozáshoz köti.
6. Az Alapszabály 4. fejezete kiegészül az alábbi résszel.: (A Civil tv. 4.§ (5) alapján)
4.6. Különleges jogállású tagok
4.6.1. Az egyesületnek azt a tagját, aki a tagdíj fizetési kötelezettségét kettő éven át nem teljesíti, az
Elnökség a megfigyelő státuszú tagok közé sorolja.
4.6.2. Ha a megfigyelő státuszú tag legalább egy évi tagdíjat, vagy annak megfelelő összegű adományt
fizet az Egyesület részére, akkor az összeg beérkezését követően automatikusan a teljes jogú tagok közé
kell visszasorolni.
4.6.3. Az Egyesület megfigyelő státuszú tagja a közgyűlésen csak tanácskozási joggal vehet részt,
egyebekben a teljes jogú tag jogai és kötelezettségei illetik meg.
Indoklás: Jogszabályi lehetőség. Ezen tagok kizárása helyett a javaslat rugalmas megoldást jelent.
7. Az Alapszabály 4. fejezete kiegészül az alábbi kövér betűs résszel.: (A Ptk 3:9.§ alapján)
4.7. Az Egyesület tagja a tagsági jogok keletkezésekor köteles az Egyesület részére egy évi tagdíjának
megfelelő vagyoni hozzájárulást teljesíteni, melyet vagy annak értékét nem lehet visszakövetelni.
Indoklás: Jogszabályi kötelezettség.
8. Az Alapszabály 5. fejezete kiegészül az alábbi 5.3. ponttal.
5.3. A teljes éves tagdíj fizetés alól mentesülnek
• a választott tisztségviselők a tisztségük betöltésének évében (beleértve a megválasztás és a tisztség
lejáratának évét is),
• akik az egyesület részére legalább az éves tagdíjat elérő összegű pénzbeli adományt fizettek be. A
mentesség a befizetés naptári évére vonatkozik.
Indoklás: A tisztségviselők személyes tevékenységükkel, az adományozók pedig adományaikkal
járulnak az Egyesület működéséhez, ezért méltányos a tagdíj fizetés alóli mentesítésük.
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9. Az Alapszabály 6.2. pontja kiegészül az alábbi pontokkal.: (Ptk 3:75. § alapján)
6.2.1. A közgyűlési meghívó közzétételétől számított három napon belül a tagok és az egyesület szervei
a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés
indokolásával
6.2.2. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult
dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem
dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően
külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
Indoklás: Jogszabályi kötelezettség
10. Az Alapszabály 6.6. pontja helyébe az alábbiak lépnek.: (Ptk 3:73. §, 3:76. § alapján)
6.6.1. A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az elnökségen és a felügyelő bizottságon kívül a
közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata
alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.
6.6.2. Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel
hozott határozata szükséges.
6.6.3. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a
szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Indoklás: Jogszabályi kötelezettség
11. Az Alapszabály 6.7. pontja módosul az alábbi kövér betűs résszel.: (Ptk 3:74. § alapján)
6.7. Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik
• a közhasznúsági melléklet jóváhagyása,
• a tisztségviselők megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása,
• az éves költségvetés elfogadása,
• a végelszámoló kijelölése,
• az Egyesület más szervezettel való egyesülésének, szétválásának, vagy megszűnésének
elhatározása,
• jogszabály által döntési körébe utalt ügyekben határozni.
Indoklás: Jogszabályi kötelezettség
12. Az Alapszabály 6. fejezete az alábbi kövér betűs résszel egészül ki.
6.12. Az Egyesület tisztségviselőinek megválasztását a közgyűlés által elfogadott választási
szabályzat szerint kell lebonyolítani.
Indoklás: A választás szabályairól az Egyesületre vonatkozó törvények nem rendelkeznek.
13. Az Alapszabály 7.1. pontja módosul az alábbi kövér betűs résszel valamint második (áthúzott betűs)
mondata törlésre kerül. (Ptk 3:79.§ (3) alapján)
7.1. A közgyűlés minimum 5, maximum 9 főből álló elnökséget választ 5 évre az alábbiak szerint:
1 főt
egyesület elnöke,
1 – 2 főt egyesület elnökhelyettese,
1 főt
egyesület titkára,
2 – 5 főt elnökségi tag,
tisztségekre.
A vezető tisztségviselők legfeljebb egyharmada választható az egyesület tagjain kívüli
személyekből.
Az elnökség tagjainak névsorát az Alapító Okirat 1. számú melléklete tartalmazza.
Indoklás: Jogszabály nem kötelezi a tisztségviselők névsorának közzétételét az Alapszabályban. A
módosítással egyrészt egyszerűsíthető az Alapszabály változások bejelentése a Bírósághoz, másrészt
honlapunkon a tisztségviselőink aktuális névsora megtalálható.
14. Az Alapszabály 7.2. fejezete kiegészül az alábbi kövér betűs francia bekezdéssel.
7.2. Az elnökség jogosult
• Az Egyesület arculati megjelenését (logó, bélyegző, rendezvény, stb.) és használatát
meghatározni vagy módosítani, kiegészíteni.
Indoklás: Ezeket marketing szempontok határozzák meg és marketing események következtében
merülhet fel módosításuk, kiegészítésük, mely hatékonyabban az Elnökség hatáskörében gyakorolható
15. Az Alapszabály 7.5.pontja első mondata az alábbi kövér betűs résszel módosul.
7.5. Az elnökség szükség szerint, de évente legalább egyszer tart ülést.
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Indoklás: Az alapszabály lehetőséget biztosít ülés nélküli határozat hozatalra.
16. Az Alapszabály 7.7.pontjának második (áthúzott betűs) mondata törlésre kerül. (Ptk 3:78.§ (3) alapján)
Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök dönt.
Indoklás: Jogszabályi kötelezettség
17. Az Alapszabály 7. fejezete az alábbi résszel egészül ki.(Ptk. 3:77.§, 3:80.§ alapján)
7.13. Az Egyesület ügyvezetését az elnökség látja el.
Az ügyvezetés feladatkörébe tartozik
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés
hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők
megválasztatásának előkészítése;
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte
esetén a Polgári törvénykönyvben előírt intézkedések megtétele; és
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.
Indoklás: Jogszabályi változás Alapszabályba beépítése
18. Az Alapszabály 7. fejezete az alábbiakkal egészül ki.(Civil tv. 4.§ (6), Ptk. 3:20.§, alapján)
7.14. Az ügyvezetés feladatait ellátó elnökség ülés tartása nélkül is a határozhat.
7.14.1. Ehhez felhasználható elektronikus hírközlő eszköz az Internet. Ezen történő információ továbbítás
eszköze az Email és a testületi tagok személyes postafiókja valamint azok között egyidejűleg mindenkinek
továbbított üzenetek és válasz üzenetek. Ily módon a tagok közötti kommunikáció korlátozás mentes.
7.14.2. Az ilyen határozathozatal a határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdődik.
A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra,
hogy szavazatukat válasz üzenetben mindenkinek megküldjék.
A tagnak lehetőség van a szavazatának véglegesítése előtt, hogy kérdése, véleménye mindenkinek
megküldésével formálja az együtt gondolkodást.
7.14.3. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során az alapszabálynak a határozatképességre és szavazásra
vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor
eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek a testület elnöke részére, amennyi szavazati jogot
képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.
7.14.4. Ha bármely tag vagy alapító az ülés megtartását kívánja, a testület ülését a levezető elnöknek össze
kell hívnia.
7.14.5. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag
szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három
napon belül – a levezető elnök megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli
a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban
beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
7.14.6. Az ülés tartása nélküli határozat hozatal alkalmazásáról az elnökség dönt a választást követő
alakuló ülésén. Ugyancsak az elnökség határoz az elektronikus üzenetváltás feltételeinek, módjának, a
tagok azonosításának szabályairól.
Indoklás: Jogszabályi lehetőség Alapszabályba beépítése
19. Az Alapszabály 8.1. pontjának második (áthúzott betűs) mondata törlésre kerül.
8.1. Az Egyesület közgyűlése az éves bevétel értékétől függetlenül minimum 3, maximum 5 főből álló
felügyelő bizottságot választ 5 évre.
A felügyelő bizottság tagjainak névsorát az Alapító Okirat 2. számú melléklete tartalmazza.
Indoklás: Jogszabály nem kötelezi a tisztségviselők névsorának közzétételét az Alapszabályban. A
módosítással egyrészt egyszerűsíthető az Alapszabály változások bejelentése a Törvényszékhez, másrészt
honlapunkon a tisztségviselőink névsora megtalálható.
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20. Az Alapszabály 8.3. pontja az alábbi kövér betűs résszel kiegészítésre kerül. (Ptk 3:82.§ (2) alapján
Ellenőrzi a jogszabályok, egyesületi határozatok végrehajtását.
Kivizsgálja a hozzá küldött írásbeli fellebbezést és határoz a tag kizárásáról.
Indoklás: Jogszabályi kötelezettség
21. Az Alapszabály 11.1. pontjának negyedik és ötödik (áthúzott betűs) francia bekezdése törlésre kerül.
a. a felügyelő bizottság elnöke,
b. a felügyelő bizottsági tagok,
Indoklás: Jogszabályi változás miatti törlés
22. Az Alapszabály 11.4. pont kiegészül az alábbi kövér betűs részekkel. (Ptk. 3:25.§ alapján)
11.4. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás:
• az Egyesület feloszlásával, szétválásával vagy más szervezettel történő egyesüléssel.
• az új tisztségviselő megválasztásával, illetve az új testület megalakulásával,
• a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével
Indoklás: A jelenlegi szabályozás pontosító kiegészítése.
23. Az Alapszabály 11.6. pontja az alábbiak szerint módosul:
A szövegből törlésre kerül a „(Ptk. 474-483.§)” rész.
A szöveg kiegészül az alábbiakkal.
Az elnökség és a felügyelő bizottság valamennyi választott tisztségviselője e megbízatását díjazás nélkül
látja el.
Indoklás: A jelenleg hatályos Ptk-ra a korábbi Ptk hivatkozásai nem érvényesek. Az Egyesület elveihez
a választott tisztségek díjazás nélküli ellátása tartozik.
24. Az Alapszabály 13. fejezete kiegészül az alábbi 13.3. ponttal.
13.3. Az Egyesület képviseleti, rendelkezési jogának gyakorlásához kör bélyegző lenyomat alkalmazása
szükséges.
Indoklás: A Rehabilitációs Osztály jelenlegi helyére költözéssel megváltozott az Egyesület székhelye is.
2012. évben készített 2 db bélyegző lenyomata használatát szükséges meghatározni.
25. Alapszabály 14. fejezete elnevezése és a 14.1., 14.2. pontok az alábbiak szerint módosulnak (Civil tv. 34.
§) Az áthúzott betűs részek helyébe azt követő kövér betűs részek lépnek.
14. Közhasznúsági nyilatkozatok tevékenységek
14.1. Az Egyesület az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységeket végzi (1997. évi CLVI. törvény 26. §
c) szerint)
- 14.1.1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
(TEÁOR szerint: 85.14 Egyéb humán-egészségügyi ellátás) (1997.évi CLIV tv. az egészségügyről 35.§
(1)-(2)
- 14.1.2. tudományos tevékenység, kutatás, (TEÁOR szerint: 73.20 Társadalomtudományi, humán kutatás,
fejlesztés) (2004. évi CXXXIX tv. a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 5.§ (3)
- 14.1.3. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, (TEÁOR szerint: 80.42 Felnőtt- és
egyéb oktatás) 2011.évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 4. § (1) a) – u)
- 14.1.4 kulturális tevékenység, (TEÁOR szerint: 91.12 Szakmai érdek-képviselet, 91.33 Máshova nem
sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység) 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik,
a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről
121. § a) - b)
- 14.1.5. környezetvédelem, (TEÁOR szerint: 91.33 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi
tevékenység) 2011. évi CLXXXIX tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 11.19
- . pszichiátriai betegek és egészségügyi ellátók érdekképviselete (TEÁOR szerint 91.12 Szakmai
érdekképviselet 91.33 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység)
- 14.1.6. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, (TEÁOR szerint: 91.33
Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység) 1998. évi XXVI. tv a fogyatékos
személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 21 § a)-g)
14.2. Az Egyesület rögzíti, hogy a törvényben jogszabályokban és jelen Alapszabályban rögzített
közhasznú tevékenységet folytat stratégiai tevékenységként végzi, továbbá biztosítja, hogy tagjain kívül
bárki részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból.
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Indoklás: A korábbi jogszabályi és TEOR szám hivatkozások hatályukat vesztették. A jelenleg
beszámolók során jogszabályi hivatkozást írnak elő a közhasznúsági tevékenység ellátásához. Az új
hivatkozásokkal a megváltozott jogszabályi elvárásoknak kívánunk megfelelni.
26. Az Alapszabály 15.4. pontja kiegészül az alábbiakkal. (Civil tv. 19.§, alapján)
15.4.1. Egyesület bevételei:
• Tagdíj
• Gazdasági – vállalkozási tevékenység bevételei
• Költségvetési támogatás
• Pályázat alapján kapott támogatás
• SZJA 1% támogatás
• Adomány
• Befektetési tevékenység bevételei (kamat)
• Egyéb bevétel
15.4.1. Egyesület költségei:
• Alapcél szerinti költségek
• Gazdasági – vállalkozási tevékenység költségei
• Szervezet működésének (adminisztratív és közvetett) költségei
• Egyéb költség
Indoklás: Jogszabályi változás miatti pontosítás
27. Az Alapszabály 15. fejezete kiegészül az alábbi 15.6. ponttal. (Civil tv. 24.§, 25.§, 26.§ alapján)
15.6. Adomány gyűjtő tevékenység az Egyesület javára
15.6.1. Az Egyesület az alábbi adományokat gyűjti:
A térítési díj fizetés mentesen végzett önkéntes tevékenység nem minősül adománynak.
Az adomány gyűjtésben közreműködő önkéntesek e tevékenységet az Egyesület írásbeli
meghatalmazásával végezhetik.
15.6.2. Pénzbeli adományt
o folyószámlára befizetés készpénz átutalási postautalványon,
o Egyesület bankszámlájára átutalással,
o rendezvényeken anonim módon adománygyűjtő perselyben vagy azon kívül nyugta ellenében.
15.6.3. A perselyes adomány gyűjtéshez olyan eszköz használható, melyen olvasható, hogy az adomány
az Integritás Közhasznú Egyesület javára történik. Az eszköz szilárd anyagból készült és a pénz
adomány perselybe hullását az adományozó láthatja. Az eszközt az Egyesület bélyegzője lenyomatával
és képviselője aláírásával ellátott zárpecséttel kell lezárni úgy, hogy annak felnyitása csak a zárpecsét
megsértésével legyen lehetséges.
Az adomány gyűjtő perselyt a gyűjtési akció vagy a tárgyév végén, az egyesület részéről jelen levő kettő
személy jelenlétében kell felbontani és a tartalmáról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a jelen levők
aláírásukkal hitelesítenek.
Perselyen kívüli készpénz adományokról az előírásoknak megfelelő nyugtát kell adni.
15.6.4. Nem pénzeli adományt
o térítésmentesen nyújtott természetbeni szolgáltatás,
o a rehabilitációt segítő anyagok, eszközök térítésmentes átadásával.
A nem pénzbeli adományokat az Egyesület átvételi elismervény ellenében veszi át.
Az egyesület a céljai érdekében nem hasznosítható adományokat nem fogadhatja el.
Indoklás: Jogszabályi lehetőség szabályozása
28. Az Alapszabály 15. fejezete kiegészül az alábbi 15.7. ponttal. (Civil tv. 11.§ (5), Ptk 3:81.§ alapján)
15.7. Az Egyesület megszűnése
15.7.1. Az elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület pénzügyi helyzete a működését ellehetetleníti,
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
d) a tagok létszáma a 10 fő alá csökkent.
15.7. (2) Az előzőek alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.
15.7.3. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezői követelés kiegyenlítése után
fennmaradó vagyonát azon közhasznú szervezeteknek kell felajánlani, majd átadni, akikkel az Egyesület
szerződés keretében együttműködött a pszichiátriai páciensek rehabilitációjában.
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Indoklás: Eddig erre a helyzetre nem készült szabályozás, melyet a Ptk előírt számunkra.
29. Az Alapszabály 16.3. pontjának második (áthúzott betűs) mondata törlésre kerül.
16.3. Az Egyesület működésével, szolgáltatási igénybevétele módjával, beszámolói közlésével
kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közzétételi
kötelezettség), másrészt az Alapszabályban szabályozott irat betekintési és felvilágosítás adási jog
rögzítésével. Amennyiben ezen szabályokkal sem valósulna meg a nyilvánosság biztosítása, úgy az
Egyesület vállalja, hogy a jogszabályban rögzített körben országos sajtó útján megjelentett
közleményben teszi közzé ezen adatokat.
Indoklás: Civil tv. 30.§ szerinti közzé tételi kötelezettségének az Egyesület eleget tesz, ezért további
(nem jogszabályi) kötelezettséget nem vállal.
30. Az Alapszabály 16.4. pontja helyébe az alábbiak lépnek.: (Civil tv. 29. §, 30.§ alapján)
16.4. Az Egyesület a közgyűlés által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét a
tárgyévet követő május 31-ig köteles bírósági letétbe helyezni.
A beszámoló az alábbiakat tartalmazza:
• mérleg,
• eredmény kimutatás
• kiegészítő melléklet,
• közhasznúsági melléklet
A civil szervezet beszámolójára egyebekben a számvitelről szóló törvény, valamint az annak
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.
Indoklás: Jogszabály változás miatti pontosítás.
31. Az Alapszabály 17.4. pontja helyébe az alábbiak lépnek.:
Az Egyesület döntéshozó szerve: a közgyűlés
Az Egyesület ügyvezető szerve: az elnökség
Az Egyesület felügyelő (ellenőrző) szerve: a felügyelő bizottság
Hozzátartozó: A 2014. március 15-én hatályba lépő új Polgári törvénykönyv értelmező
rendelkezései szerint (2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) 8:1. § (1) bek. 1. és 2. pontjai)
• közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt
gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér;
• hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a házastárs
egyenes ágbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.
32. Az Alapszabály 1. és 2. mellékletei a fenti 5. és 6. módosítási pontokkal összhangban törlésre kerülnek.
Indoklás: Lásd a hivatkozott fenti 13. és 19. módosítási pontoknál.
33. Az Alapszabály záradéka az alábbiakkal egészül ki.
Az Alapszabály 2014. májusi módosítását az Integritás Közhasznú Egyesület 2014. május hó -i közgyűlése
…/2014. sz. határozatával fogadta el. A Törvényszéknek a módosításra vonatkozó Pk.60.028/2002/ …
.számú végzése 2014. 06. -án jogerőre emelkedett.
Szeged, 2014. május 8.
KÖSZÖNETÜNKET FEJEZZÜK KI
Partnereinknek a sikeres együttműködésért, adományozóinknak, szponzorainknak a nagylelkű támogatásért,
mellyel Egyesületünk közhasznú tevékenységét az elmúlt évben segítették.
Mindazoknak a támogatását, akik éves tagdíjukat vagy tagdíj elmaradásukat 2013. évben befizették, vagy a
személyi adójuk 1 %-át Egyesületünk javára felajánlották.
A Hírlevelet szerkesztette: Olajos Árpád elnök
Telefon: (30) 495 – 0345, Email cím: integritaskhe@gmail.com

