Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület
alapszabálya
Általános rendelkezések
1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület
(2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE
(3) Az Egyesület önálló jogi személy, az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. /a továbbiakban: Ectv./ rendelkezései szerint közhasznú
tevékenységet folytató szervezet. Az Egyesület részt vállal a kötelező
egészségbiztosítás ellátásáról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény felhatalmazása
alapján kiadott a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető,
betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi
szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról 67/2005.(XII.27.) EüM.
rendelettel módosított 51/1997.(XII.18) NM rendelet III. életkorhoz kötött
szűrővizsgálatok című fejezet 4. pontja szerinti állami feladat végzésében
(szűrővizsgálatok) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény
8. § (1) bekezdésébe foglalt kötelező önkormányzati egészségügyi tevékenység
ellátásában.
(4) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, továbbá
országgyűlési képviselői, megyei önkormányzati jelöltet nem állít.
(5) Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen
közhasznú szolgáltatásaiból.
(6) Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során
elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott
tevékenységére fordítja.
(7) Az Egyesület székhelye 2012. szeptember 1-től: 2800 Tatabánya, Komáromi
u. 57. I/1.
(8) Az Egyesület tevékenységi területe: Komárom-Esztergom Megye.
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Az Egyesület célja, tevékenysége

Létrejöttét Komárom-Esztergom Megye kedvezőtlen daganatos megbetegedési
és halálozási mutatói indokolják. Célunk az elsődleges és a másodlagos
megelőzés területén minél szélesebb társadalmi összefogás létrehozása a
megyében.
A lakosság egészségkultúráltságának fejlesztése, a szűrő vizsgálatokon való
megjelenés fontosságának tudatosítása.
Pályázati programok megvalósításával és önálló pályázatok kiírásával.
Az egészségügyi ellátó rendszer onkológiai vizsgálómódszereinek és
eszközrendszerének fejlesztésében való aktív részvétel.
A gyógyult betegek rehabilitációját szolgáló önszerveződő betegcsoportok
tevékenységének támogatása.
Minden, a daganatos megbetegedésekkel foglalkozó civil szervezettel való
együttműködés.
Ezen felsorolt tevékenységekkel az Egyesület aktívan közfeladat teljesítésére
irányuló közhasznú tevékenységet végez az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak szerint.
Besorolása: közhasznú szervezet.
Megfelel az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 32.
§ (1), (2), (3) bekezdésébe foglalt feltételeknek: miszerint
- tevékenységével hozzájárul a társadalom és az egyén közös
szükségleteinek kielégítéséhez, szolgáltatásai a szervezet testületi tagjain,
munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára is
hozzáférhetőek,
- személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) eléri az összes ráfordítások
(kiadás) egynegyedét,
- a közhasznú tevékenysége érdekében felmerült költségek, ráfordítások
elérik két év átlagában az összes ráfordítások felét.
Az Egyesület az alábbi, a Ectv.-ben meghatározott, cél szerinti közhasznú
tevékenységeket folytatja:
a) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi
rehabilitációs tevékenység (TEÁOR szerint: 86.90 Egyéb humán
egészségügyi ellátás)
b) tudományos tevékenység, kutatás (TEÁOR szerinti 72.20 a kutatás és
kísérleti fejlesztés a humán tudományok területén)
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c) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (TEÁOR szerint:
85.59 Egyéb oktatás
d) kulturális tevékenység (TEÁOR szerint: 94.12 Szakmai érdek-képviselet,
94.99 Egyéb egyéb közösségi, társadalmi tevékenység)

Vezető szervek
1.§ Az Egyesület vezető szervei a Közgyűlés és az Elnökség.
2.§ Közgyűlés
(1) Az Egyesület legfőbb képviseleti szerve a közgyűlés.
(2) A Közgyűlés évente egyszer, az év első felében ülésezik /rendes közgyűlés/.
Az elnökség rendkívüli közgyűlést köteles összehívni, ha azt az ok és a cél
megjelölésével a tagok egyharmada indítványozza, vagy az elnökség összehívja,
vagy ha a bíróság elrendeli.
(3) A közgyűlést az Elnökség hívja össze. A közgyűlésre minden tagot a
napirend közlésével, írásos meghívóval kell meghívni úgy, hogy a meghívók
elküldése és a közgyűlés napja között legalább 10 napos időköz legyen. A
Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon az Egyesület tagjainak 50%-a + 1 fő
megjelent. A Közgyűlésre szóló írásos meghívóban fel kell tüntetni a
határozatképtelenség miatt az eredeti napirendi pontok megtárgyalására
ismételten összehívott közgyűlés idejét és helyét. A határozatképtelenség miatt
megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.
(4) A közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. Az alapszabály
módosításához és az Egyesület feloszlásának kimondásához a tagok összessége
kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges, minden egyéb esetben
a közgyűlés határozatát egyszerű többséggel hozza. A közgyűlésen a szavazás
nyílt, kivéve a tisztségviselők megválasztását, amely esetben a szavazás titkos.
A közgyűlés jegyzőkönyvét a jegyzőkönyvezetőn kívül az elnöknek és két
hitelesítő tagnak is alá kell írni.
(5) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az Elnökség beszámoltatása az egyesület közhasznú tevékenységéről, éves
működéséről és anyagi helyzetéről,

3

b) a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása, döntés az adózott
eredmény felhasználásáról és felosztásáról,
c) a közhasznúsági melléklet elfogadása,
d) más társadalmi szervezetekkel egyesülés kimondása is a feladata,
e) az alapszabály és annak esetenkénti módosításainak jóváhagyása,
f) az elnökség (elnök, alelnök és 9 tag), valamint a 3 tagú felügyelő bizottság
tagjainak 3 évre történő megválasztása.
g) az éves költségvetés elfogadása,
h) az elnökség és felügyelő bizottság éves beszámolójának elfogadása,
i) a tagsági díj megállapítása,
j) az elnökség tagfelvételi kérelmet elutasító döntése elleni fellebbezés
elbírálása,
k) az egyesület feloszlásának kimondása.
(6) A közgyűlés tagjai:
a) a tagok egy szavazati joggal,
b) az elnökség tagjai,
c) a felügyelő bizottsági tagok.
3.§ Elnökség
(1) Az Egyesület tagjai közül választott Elnökség, az Egyesület rendes
közgyűlései közötti időszakban (az alapító okirat módosításán kívül) az
egyesület irányítását, vezetését és ügyei intézését ellátja, és ezekről
gondoskodik.
- elkészíti az egyesület éves munkatervét, költségvetését, ellenőrzi annak
végrehajtását.
- Elkészíti az egyesület éves közhasznúsági mellékletét és a beszámolót,
amit a közgyűlés hagy jóvá. Amennyiben a közgyűlés elfogadta a
közhasznúsági mellékletet, akkor azt a tevékenység legfontosabb adataira
is kiterjedően a megyei lapban nyilvánosságra kell hoznia.
- Gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról.
- Előkészíti a következő közgyűlést.
- A munka eredményesebb végzésére aktuális ad hoc bizottságokat hoz
létre (pl.: pályázati programok végrehajtására).
- Elbírálja a tagfelvételi kérelmeket.
- Elkészíti az egyesület SZMSZ –ét.
- Az egyesület elnöke munkáltatói jogokat gyakorol.
- Pályázatokat ír ki.
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(2) Az elnökség tagjai: a megválasztott elnök, alelnök és a tagok 9 képviselője,
egy-egy szavazati joggal.
(3) Az Elnökség minden negyedévben egyszer, legalább egy alkalommal
ülésezik.
(4) Az Elnökséget az elnök hívja össze. Az elnökség tagjait a napirend
közlésével, írásos meghívóval kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és
az elnökségi ülés napja között legalább 7 napos időköz legyen. Az Elnökség
akkor határozatképes, ha azon az Elnökség tagjainak 50%-a + 1 fő megjelent. Az
elnökségi ülésre szóló írásos meghívóban fel kell tüntetni a határozatképtelenség
miatt az eredeti napirendi pontok megtárgyalására ismételten összehívott
elnökségi ülés idejét és helyét. Az ismételten összehívott elnökségi ülés
határozatképességéhez az eredetileg megválasztott legalább 5 tag jelenléte
szükséges.
(5) Az elnökség ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. Az elnökség kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő határozatát egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. Egyenlő szavazati
arány esetén az elnök szavazata dönt.
(6) Az elnökség hatáskörébe tartozik:
a)
b)
c)
d)

a közgyűlés előkészítése és összehívása,
a tagfelvétel,
az Egyesület célja szerinti véleményezési jogok gyakorlása,
két rendes közgyűlés közötti időszakban minden, a közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe nem tartozó egyesületi feladat ellátása.
e) A munkáltatói jogok gyakorlása.
(7) Az elnök akadályoztatása esetén az alelnök képviseli az egyesületet.
(8) Az elnök ellátja az Egyesület képviseletét, vezeti a közgyűlést és az
elnökségi üléseket.
(9) Az Egyesület nevében aláírásra az elnök, illetve akadályoztatása esetén az
alelnök és egy elnökségi tag együttesen jogosult.
A bankszámla feletti rendelkezés tekintetében az elnök és/vagy az alelnökkel
közösen a pénztáros is aláírási joggal bír.
(10) Az egyesület képviselője, elnöke: Beer Jánosné
Helyettese, alelnöke: Dr. Boros József
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A bankszámla feletti rendelkezés tekintetében az elnök és/vagy az alelnökkel
közösen a pénztáros képviseleti joggal bír.
Összeférhetetlenségi szabályok
4. § (1) A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki,
vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a
továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem
pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
(2) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a
személy, aki
a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a
társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott,
létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
5.§ (1) A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet más
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy,
-aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két
évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló
törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
(2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi
érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget
egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
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Bizottságok
6.§ Felügyelő bizottság
(1) A felügyelő bizottság az Egyesület ellenőrző szerve. A felügyelő szerv a
közgyűlésnek évente egy alkalommal beszámol. A felügyelő szerv határozatát
egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza.
(2) A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és
gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet
munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a
közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
(3) A felügyelő szerv tagja az elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehet,
illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.
(4) A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet
tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást,
hogy
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az
intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
(5) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő
eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is
jogosult.
(6) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében
szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles
haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
(7) A Felügyelő Bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi,
ügyrendjét maga állapítja meg. A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre
különösen:
- Összehívja az Egyesület legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz
annak napirendjére, ha megítélése szerint a tisztségviselők (vezetés)
tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve a legfőbb szervének
határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti az Egyesület vagy a tagok érdekeit.
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- Ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását.
- Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket.
- Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy
felvilágosítást az Egyesület munkavállalóitól.
- Megvizsgálhatja ill. betekinthet az Egyesület könyveibe és irataiba.
(8) A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely
tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai
között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag
felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság
ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze. A felügyelő
bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt
(szükség esetén elnökhelyettest) választ. A felügyelő bizottság határozatképes,
ha minden tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelő
bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A
felügyelő bizottság tagját e minőségében az Egyesület tagjai, illetve
munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze
és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a felügyelő
bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem
kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő
bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az
elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a
közgyűlés hagy jóvá. Tanácskozási joggal részt vesznek a legfőbb szervek
ülésein.
(9) Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott
létszám alá csökken, vagy, nincs aki az ülését, összehívja, az Egyesület elnöke a
felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében
köteles összehívni a legfőbb szervet. Ha a felügyelő bizottság a közhasznú
tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli,
köteles haladéktalanul összehívni a közgyűlést.
7.§ A közgyűlés további bizottságok létrehozásáról is rendelkezhet.
Tagsági viszony
8.§ Az Egyesület tagja lehet minden 18 életévét betöltött magyar állampolgár,
aki a KORE célkitűzéseit magáévá teszi, és aktív tevékenységével támogatja,
kötelezi magát az egyesület alapszabályainak megtartására, felvételét belépési
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nyilatkozatban kéri és az egyesület elnöksége által elfogadott belépési
nyilatkozatot, aláírja,
a) az egyesületi tagdíjat megfizeti,
b) az Alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
9.§ (1) A tag az elnökségnél kérheti felvételét. Az elnökség a kérelem
benyújtását követő ülésén dönt a felvételről.
(2) A tagfelvételt elutasító döntést írásbeli, indokolt határozatba kell foglalni és
a határozat meghozatalától számított 8 napon belül a kérelmező részére meg
kell, küldeni. A kérelmező az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított
15 napon belül fellebbezhet a közgyűléshez, amely azt a soron következő rendes
vagy rendkívüli közgyűlésén elbírálja.
(3) Az Egyesület első- és másodfokú tagfelvételi eljárásában nem vehet részt az,
akitől az ügy elfogulatlan megítélése nem várható el. A másodfokú tagfelvételi
eljárásban nem vehet részt az sem, aki az elsőfokú döntés meghozatalában részt
vett.
10.§ Tagsági formák
A Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület tagjai lehetnek
- rendes tagok
- pártoló tagok
- tiszteletbeli tagok.
Az egyesület tagjairól nyilvántartást kell vezetni.
A rendes tag jogait és kötelezettségeit személyesen gyakorolja:
- részt vehet a taggyűléseken,
- részt vehet a KORE szerveinek megválasztásában és tisztségviselőnek
választható, bármely magyar állampolgár, továbbá letelepedési,
bevándorlási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár,
amennyiben a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva,
- javaslatokat és indítványokat tehet, véleményét kifejtheti a vezető szervek
működéséről,
- viselheti a KORE jelvényt,
- elismeri és megtartja a KORE alapszabályait és működési szabályzatát,
- tevékenyen támogatja a KORE-t feladatainak, célkitűzéseinek
megvalósításában.
A rendes tag kötelezettségei
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- a tagdíj rendszeres fizetése,
- lakcímváltozásának bejelentése.
Nem lehet tag, akit a bíróság jogerős ítélettel a közügyek gyakorlásától eltiltott.
11.§ (1) Megszűnik a tagsági viszonya annak, aki
a) a tagsági viszonyáról lemondott,
b) nem felel meg a 10.§-ban meghatározott tagsági feltételeknek,
c) ha egy éven túl – ismételt felszólításra – nem rendezi tagdíjhátralékát.
(2) A tagsági viszonyát lemondással, vagy egyéb módon megszüntető tagnak
szándékát az egyesület elnökségének kell írásban bejelentenie. A lemondás,
illetve a tagsági viszony egyéb módon való elfogadásáról az elnökség dönt.
12.§ Az egyesület pártoló tagja lehet az a természetes személy, illetve jogi
személyiségű, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a KORE
célkitűzéseit és tevékenységét elsősorban azzal támogatja, hogy lehetővé teszi a
működési területén dolgozók között a rákellenes ismeretek terjesztését,
felvilágosító, megelőző és gyógyító munkát, a daganatos betegek
rehabilitációját.
Anyagilag az egyesület részére rendszeres tagdíjfizetéssel vagy egy összegű
befizetéssel támogatja a KORE célkitűzéseinek megvalósítását.
A pártoló tagok képviseltetik magukat a vezetőségválasztó közgyűléseken.
Tiszteletbeli tag lehet az a külföldi vagy hazai személy, aki a rákellenes
küzdelemben kimagasló jelentőségű tevékenységet fejtett ki, a rákkutatás terén
vagy a rákgyógyításban nagy gyakorlati értékű eredményeket ért el.
A tiszteletbeli tagok a KORE vezetősége javaslatára választja a közgyűlés.
Határozatok és nyilvánosság
13.§ Mind a Közgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését
jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja a jegyzőkönyvvezető, az
egyesület elnöke és a hitelesítő két tag, a közgyűlés jegyzőkönyvét is a
jegyzőkönyvvezetőn kívül az elnöknek és 2 hitelesítő tagnak is alá kell írni.
14.§ (1) Az Egyesület közgyűlésének és elnökségének, mint az Egyesület vezető
szerveinek döntéseit az Egyesület ügyintézője gyűjti össze a Határozatok
Tárában.
Itt kell nyilvántartani
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a) a döntések tartalmát;
b) a döntés meghozatalának időpontját, személyi és időbeli hatályát;
c) a döntés meghozatala során a támogatók és ellenzők, valamint a tartózkodók
számarányát, nyílt szavazás esetén személyük megnevezését.
(2) A testületi szervek döntéseit az Elnökség a székhelyén elhelyezett
hirdetőtáblán hozza nyilvánosságra, az érintettekkel írásban, igazolható módon
való közléséről az Egyesület ügyintézője gondoskodik.
(3) Az Egyesület beszámolóiba és közhasznúsági melléklete, valamint az
Egyesület
működésével
kapcsolatos
dokumentációs
anyagokba
összességükben a Ectv. előírásai szerint nyilvánosnak tekintendő iratokba - az
Egyesület székhelyén, előre egyeztetett időpontban bárki korlátozás nélkül
betekinthet, azokról saját költségére másolatot készíthet.
(4) Az Egyesület működésének és szolgáltatásai igénybevételének módjáról,
valamint beszámolóiról internetes honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.
Az iratokba előzetes telefonos egyeztetés után bármikor megtekinthető a
székhelyen, továbbá a másolatot lehet kérni a hivatalos egyesületi papírokból. A
másolás költségeit a kérelmező téríti meg.
Gazdálkodási szabályok
15. § Az Egyesület rögzíti, hogy a törvényben és jelen alapszabályban rögzített
közhasznú tevékenységet folytat, továbbá biztosítja, hogy tagjain kívül más is
részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból.
16.§ Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti
könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév
végével a képviselő az egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget,
a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.
17.§ Az Egyesület köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási
tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten
nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell
alkalmazni.
18.§ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a
keletkezett nyereséget, illetve annak mely részét hogyan használja fel
figyelemmel arra, hogy az Egyesület tevékenységéből származó nyereség nem
osztható fel, az csak a jelen alapszabályban rögzített tevékenységre fordítható.
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19.§ Az egyesület jelen szerződés szerinti tevékenységének és gazdálkodásának
legfontosabb adatait a 24 Óra napilap és a Civil Figyelő nonprofit információs
havi lapja hozza nyilvánosságra. Az Egyesület általa végzett szolgáltatás
igénybevételének módját is a 24 Óra napilap és a Civil Figyelő nonprofit
információs havi lapja hozza nyilvánosságra.
20.§ Évente május 30-ig elkészíti, és június 30-ig közzéteszi a 24 Óra
napilapban és a Civil Figyelő nonprofit információs havi lapjában az éves
beszámolója közhasznúsági mellékletét. Ezen kívül az egyesület biztosítja
annak nyilvánosságát, a bárki általi hozzáférhetőséget (betekintését és saját
költségére másolat készítését).
21.§ Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat.
22.§ Könyvvezetési nyilvántartását kettős könyvvitellel teljesíti.
23. § A közgyűlés által jóváhagyott beszámolóját, valamint közhasznúsági
mellékletét az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó
napjáig letétbe helyezi és közzéteszi.
24. Az anyagi alapok felhasználásának feltételei
Az egyesület anyagi alapjából kizárólagosan a hazai rákellenes küzdelmet
szolgáló célokra utalhatók ki pénzösszegek.
A bankszámla feletti rendelkezés tekintetében az elnök és/vagy az alelnökkel
közösen a pénztáros képviseleti joggal bír.
Az egyesület számlájáról kiutalhatók:
a) működési költségek,
b) pályázatok önrésze,
c) vissza nem térítendő támogatások, amelyekre betegszervezetek, egyének
nyújthatnak be pályázatot.

Záró rendelkezések
25.§ Az Egyesület a működésének költségeit a tagjai által fizetett tagdíjból,
egyéb díjbevételekből, támogatásokból, és egyes – az Egyesület célkitűzéseitől
nem eltérő, azt nem veszélyeztető – gazdasági-vállalkozási tevékenységből
származó bevételekből fedezi.
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26.§ Az Egyesület tevékenysége felett a törvényességi felügyeletet az ügyészség
gyakorolja.
27.§ Az Egyesületre – az alapszabály által nem szabályozott kérdések
tekintetében – a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV., a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 2011. évi
CLXXXI. törvények szabályai az irányadóak.
28.§ A KORE-t a Tatabánya Városi Tanács VB. Közigazgatási Osztálya az
I-3750/5/1987. iktatószámon 18. sorszám alatt az egyesületi nyilvántartásba
vette fel, majd 1989-ben a KEM. Bíróság Pk.60.122 iktatószámon 122. sorszám
alatt a Társadalmi Szervezetek nyilvántartásba vette.
29.§ A jelen, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt módosított
alapszabályt az Egyesület közgyűlése 2012. május 21. napján fogadta el. Az
alapszabálynak a módosításokkal nem érintett szakaszai továbbra hatályban
maradnak.
Tatabánya, 2012. május 21.

Beer Jánosné
az egyesület elnöke
Alulírott, Beer Jánosné, a KEM Rákellenes Egyesület elnöke igazolom, hogy a
2012. május 21-én módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabály
szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.
Beer Jánosné
az egyesület elnöke
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