ÉRDI LENGYEL-MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA

Az Érdi Lengyel - Magyar Kulturális Egyesület (továbbiakban egyesület) a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az egyesület a mai napon tartott közgyűlése az
alábbiak szerint fogadta el.
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az egyesület neve:

Érdi Lengyel - Magyar Kulturális Egyesület

2. Az egyesület székhelye:

2030 Érd, Hivatalnok u. 14. (Csuka Zoltán Könyvtár)

Levelezési címe:
3. Lengyel neve:

2049 Diósd, Mikszáth u. 8.
Polsko-Węgierskie Stowarzyszenie Kulturalne w mieście Érd

4. Jogállása:
4.1. Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos
megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy.
4.2. Egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára.
4.3. Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági
tevékenység végzésére jogosult.
4.4. Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel
tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.
5. Az egyesület részére teljesítendő vagyoni hozzájárulás a tagok által évente fizetendő
tagdíj, amelyet minden év február hónap 15. napjáig a tagok kötelesek az egyesület
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házipénztárába vagy bankszámlájára megfizetni. A hozzájárulás mértékét a közgyűlés
évente jogosult felülvizsgálni és meghatározni.
6. Az alapítók vagyoni hozzájárulása megegyezik az ezen alapszabályban megállapított
tagdíj mértékével, a rendelkezésre bocsátás módja a befizetéssel valósul meg.
II.
AZ EGYESÜLET CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE, FELADATA
1.

Az egyesület célja

A társadalom és az egyén közös érdekeinek megfelelő, azok összehangolására szolgáló
közhasznú tevékenység folytatása az Érden és Érd környékén élő lengyelek, lengyel
származásúak és magyarok, a két nép történelmének, kultúrájának, kulturális örökségének
ápolása, feltáratlan részének ismertetése, a hagyományok őrzése, a fiatalok hazafias
szellemű nevelése, oktatása és ismereteinek bővítése területén.
2. Az egyesület célja szerinti közhasznú tevékenysége
Tudományos, kulturális kiállítások, konferenciák, előadások, kulturális rendezvények
szervezése és lebonyolítása.
3. Az egyesület feladatai
3.1. A lengyel és magyar nép közös történelmének eddig ismeretlen részeinek feltárása,
ismertetése.

Ismeretterjesztő kiadványok elkészítése, terjesztése az ifjúság és a

felnőtt lakosság körében.
3.2. Érden és Érd környékén élő lengyelek, lengyel származásúak és a lengyel nyelv iránt
érdeklődő magyarok részére lengyel nyelvű kiskönyvtár és adatbázis létrehozása és
működtetése. Kulturális fórumokon, kiállításokon részvételi lehetőség biztosítása,
kiállítási anyagok összeállítása, közreműködés kiállítások szervezésében. Helyi
kulturális fórumokon való részvétel biztosítása. Önálló kulturális előadások
szervezése.
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3.3. Lengyel és magyar hagyományok megőrzésével, kulturális örökség megőrzésével
kapcsolatban szakmai tevékenység végzése, ismeretterjesztő anyagok összeállítása.
Önálló rendezvények megszervezése.
3.4. Érden és Érd környékén élő lengyel és magyar képzőművészek kiállításainak
megszervezése, ezekkel kapcsolatos kulturális kiadványok összeállítása, kiadása és
terjesztése.
3.5. Lengyelországi kulturális egyesületekkel való kapcsolattartás, különös tekintettel Érd
testvérvárosában, Lubaczówban működő kulturális egyesületekkel és művészi
csoportokkal.
3.6. Kapcsolattartás

a

magyarországi

lengyel

kulturális

egyesületekkel,

közös

rendezvények, kiállítások, kulturális események szervezése.
3.7. Kapcsolattartás a Lengyelországon kívüli lengyel kulturális egyesületekkel, a határon
kívüli magyar kulturális egyesületekkel.
3.8. A tervszerű működéshez szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételek
megteremtése.
III.
AZ EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE
1. Az egyesület rendes, pártoló és tiszteletbeli tagokkal működik.
1.1. Az egyesület rendes tagja lehet minden olyan lengyel, magyar és nem magyar
természetes és jogi személy, illetve jogi személyességekkel nem rendelkező szervezete, aki
(amely) az alapszabály rendelkezéseit magára kötelezően elfogadja, belépési szándékát a
belépési nyilatkozat aláírásával kifejezésre juttatja, és kötelezettséget vállal az egyesületi
célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.
1.2. Az egyesületi tagság alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást
követően a belépési kérelemnek a közgyűlés általi elfogadásával keletkezik.
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1.3. A tagságra jelentkezők felvételéről és nyilvántartásukról a közgyűlés dönt. A közgyűlés
azonban átengedi e jogát az elnökségnek. A tagfelvételt elutasító elnökségi határozattal
szemben jogorvoslatnak van helye. Az elnökség által elutasított jelentkező írásban a
közgyűléshez panasszal fordulhat, amely a soron következő ülésén köteles a tagfelvételt
elutasító elnökségi határozatot napirendre tűzni és a panaszt megtárgyalni
1.4.

Az egyesület pártoló tagja lehet az a lengyel, magyar és nem magyar természetes és

jogi személy, ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, aki az egyesület erkölcsi
és anyagi támogatását vállalja és abban pártoló tagként vesz részt. A pártoló tagként való
felvételről az elnökség dönt. Az elnökség által elutasított jelentkező írásban a közgyűléshez
panasszal fordulhat, amely a soron következő ülésén köteles a tagfelvételt elutasító
elnökségi határozatot napirendre tűzni és a panaszt megtárgyalni.
1.5. Az egyesület tiszteletbeli tagja az a személy (magyar vagy külföldi állampolgár) lehet,
akit az egyesület céljaival kapcsolatos kiemelkedő kulturális, kutatói, oktatói, fejlesztési
vagy alkalmazási tevékenységéért, az elnökség javaslatára a közgyűlés tiszteletbeli tagjává
fogad.
2.

A rendes tag éves tagdíjat fizet, melynek összegét a közgyűlés határozza meg évente.

2.1. A pártoló tagok vállalt anyagi és erkölcsi támogatási kötelezettségüket kötelesek
teljesíteni, míg a tiszteletbeli tagok erkölcsileg kötelesek az egyesületet támogatni.

3. Az egyesületi tagság megszűnik:
3.1.

A tag halálával, a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

megszűnésével.
3.2.

Az egyesületből való kilépéssel.

Az egyesület tagja az egyesület elnökéhez címzett írásbeli bejelentéssel az egyesületből
bármikor kiléphet. Az elnökség a kilépést tudomásul veszi és erről a legközelebbi
alakalommal a közgyűlést tájékoztatja.
3.3. Törléssel szűnik meg a tagsága annak a tagnak, aki lakcíme, levelezési címe
megváltoztatását nem jelentette be és emiatt az értesítés részére egy éven túl nem
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kézbesíthető. A törlésről az egyesület elnöksége jogosult dönteni, és erről a legközelebbi
alkalommal a közgyűlést tájékoztatja.
Az elnökségi határozattal szemben jogorvoslatnak van helye. A törölt tag írásban a
közgyűléshez fordulhat panasszal és kérheti az elnökségi határozat megváltoztatását. A
közgyűlés legközelebbi ülésén köteles az elnökség törlési határozatát napirendre tűzni és a
panaszt megtárgyalni.
3.4. A tagsági jogviszony egyesület által történő felmondásával.
- Ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a
feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt 30 napos határidővel írásban
felmondhatja.
- A felmondásról az egyesület elnöksége dönt, amely ellen a közgyűléshez lehet
panasszal fordulni.
3.5. A tag kizárásával
-

A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát

súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén az elnökség – bármely egyesületi tag
vagy egyesületi szerv kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat
le.
-

A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni;

az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat,
továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal
közölni kell.
-

Kizárási okok lehetnek különösen:
 a tag 3 hónapnál hosszabb ideig a tagsági díjat az egyesületnek nem fizeti be,
és

a

hátralékot

az

egyesületnek,

az

elnökségnek

a

mulasztás

következményeire utaló írásbeli felhívására a kikötött határidőre sem fizeti
be,
 a tag az egyesületnek anyagi vagy erkölcsi kárt okoz, az egyesület jó hírnevét
sérti,
 a tag az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét, azt vétkesen megszegi,
 a tagsági jogait és kötelezettségeit igazolatlanul, egy éven túl nem gyakorolja,
 a tagot a közügyektől jogerősen eltiltják.
A kizárási eljárást két elnökségi tag együttesen kezdeményezheti azzal a feltétellel, hogy
a kizárás okát írásban pontosan megadják és azt írásban az elnökségnek előterjesztik. Az
elnökség a kizárási indítványt a tag részére olyan módon megküldi, hogy a postára adás
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időpontja és a kizárással foglalkozó elnökségi ülés között legalább 15 naptári napnak kell
eltelnie. A kizárással érintett tagot a kizárási javaslatot tárgyaló elnökségi ülésre meg kell
hívni és részére érdemi nyilatkozat megtételére lehetőséget kell biztosítani. Az érintett tag
távolmaradása a kizárási javaslat elbírálását nem akadályozza meg.
A kizárási határozatot az elnökség az érintett tagnak írásban köteles megküldeni. A
határozat kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül a tag az egyesület
közgyűléséhez panasszal fordulhat, melyet a közgyűlésnek kell címezni. A 15 napos
határidő elmulasztása esetén a határozat végrehajtható. A kizárással szemben benyújtott
panaszt a soron következő vagy az elnökség által összehívott rendkívüli közgyűlésen kell
elbírálni.
IV.
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1.

A tagokat – azonos kategórián belül - egyenlő jogok illetik meg és egyenlő
kötelezettségek terhelik.

2. A tagok jogai:
a.) a tagok jogosultak az egyesület tevékenységében, valamint a közgyűlésen részt venni,
a közgyűlésen a rendes tagok szavazati, a pártoló

tagok tanácskozási, javaslattételi

jogaikat gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni,
javaslatokat és észrevételeket tenni.
b.) A tagok részt vehetnek a határozatok, ajánlások, és más döntések meghozatalában.
c.)

A természetes személy tagok tagsági jogaikat személyesen, a jogi személy tagok
képviselőik útján gyakorolhatják.

3. A tagok kötelezettségei:
a.) Az egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek
teljesítésére.
b.) Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az
egyesület tevékenységét.
1.

A rendes tag jogai

- tanácskozási és szavazati joggal részt vehet az egyesület közgyűlésén és egyéb
rendezvényein,
- közvetlenül választhatja meg az egyesület elnökségét, felügyelő bizottságát,
- tisztségre megválasztható,
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- javaslatokat, előterjesztéseket tehet az egyesültet érintő bármely kérdésben, és kifogást
emelhet az egyesület alapszabályát vagy jogszabályt sértő határozata ellen,
- javaslatot tehet az elnökségnek a közgyűlés összehívására és napirendjére, legalább 10 tag
javaslatára az elnökség köteles a közgyűlést összehívni,
- véleményt nyilváníthat, kérdést intézhet az egyesület tisztségviselőihez és szerveihez,
- betekinthet az egyesület működésével kapcsolatos iratokba (erre vonatkozó igényét az
elnökségnek be kell jelentenie, az indok megjelölésével),
- felvilágosítást kérhet az egyesület tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon belül
kötelesek válaszolni,
- minden tagnak joga van a Budapest Környéki Törvényszék előtt megtámadni az egyesület
bármely szervének törvénysértő határozatát, a tudomásra jutástól számított 30 napon
belül,
- az egyesület minden rendes tagja azonos szavazati joggal rendelkezik,
- szavazati jogát minden tag személyesen - a jogi személyiséggel bíró, illetve jogi
személyiség nélküli szervezet, képviselője útján – gyakorolhatja.
2. A rendes tag kötelezettségei
- az alapszabályban foglaltaknak megfelelően részt venni az egyesület céljainak elérését
szolgáló tevékenységben,
- az alapszabálynak, valamint az egyesület szervei által hozott határozatoknak betartása,
illetőleg betartatásának biztosítása,
- az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése,
- a vezető szervek határozatainak végrehajtása,
- a tagsági díj befizetése minden év február 15. napjáig,
- az egyesületi tagsághoz, illetve a választott tisztséghez méltó magatartást tanúsítani.
3. A pártoló tag jogai
- tanácskozási, hozzászólási joggal részt vehet az egyesület közgyűlésén (szavazati jog
nélkül)
- javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület működésével kapcsolatban a közgyűlésnek,
az elnökségnek,
- jogosult részt venni az egyesület rendezvényein,
- az egyesület információit, szokásait igénybe veheti.
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4. A pártoló tag kötelezettségei
- az alapszabály előírásainak betartása,
- az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása, a vállalt pártolótagsági
adomány megfizetése,
- a közgyűlés határozatainak betartása, az önként vállalt kötelezettségek maradéktalan
végrehajtása,
-

jogi személyiségű tagok és a jogi személyiségű pártoló tagok jogaikat és
kötelezettségeiket bejegyzett képviselők útján gyakorolhatják, illetve teljesíthetik,

- a természetes személy tagok személyesen gyakorolhatják jogaikat,
- pártoló tag vezető tisztségviselőnek nem választható.
5. A tiszteletbeli tagok jogai és kötelezettségei
-

tanácskozási, hozzászólási joggal részt vehetnek az egyesület közgyűlésén (szavazati
joggal nem rendelkeznek,

- javaslatokat, észrevételeket tehetnek az egyesület működésével kapcsolatban a
közgyűlésnek, az elnökségnek,
- jogosultak részt venni az egyesület rendezvényein,
- az egyesület információit, szokásait igénybe vehetik,
- kötelesek az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi támogatására,
- a tiszteletbeli tagok csak személyesen gyakorolhatják jogaikat,
- tiszteletbeli tagok vezető tisztségviselőnek nem választhatók, az egyesület szerveibe nem
választhatnak tisztségviselőt (választási és választhatósági joggal nem rendelkeznek).
V.
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA
Az egyesület a társadalmi szervezetekre vonatkozó gazdálkodási és vagyonkezelési
jogszabályok előírásainak megfelelő rend szerint, a közgyűlés által megállapított éves
költségvetés alapján gazdálkodik.
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Az egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az
egyesület tagjai az egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjon felül – saját vagyonukkal
nem felelnek.
Az egyesület működéséhez szükséges költségek fedezésére az egyesület bevételei
szolgálnak.
1. Az egyesület bevételi forrásai: a rendes tagok által befizetett tagdíjak, a pártoló tagok
anyagi

hozzájárulása,

hozzájárulásai,

felajánlások,

egyéb

bevételek

magán

és

jogi

személyek

támogatásai,

(gazdálkodásból

származó

bevételek,

rendezvénybevételek, pályázati támogatások, állami támogatás)
2. Az egyesület kiadásai: működési költségek, rendezvények költségei, tiszteletdíjak, egyéb
költségek.
VI.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE
Az egyesület szervei:
1. a közgyűlés
2. az elnökség
Az egyesület vezető tisztségviselői: az elnök, elnökhelyettes, a titkár és 2 fő elnökségi tag.
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült, továbbá akit közügyektől eltiltottak.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

-9-

VI/1. Közgyűlés
Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll.
1. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik
a) az alapszabály módosítása,
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása,
c) a vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
d) az éves költségvetés elfogadása,
e) az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről
szóló jelentésének - elfogadása,
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
egyesülettel munkaviszonyban áll,
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével,

létrehozása

esetén

a

felügyelőbizottság

tagjával

vagy

ezek

hozzátartozójával köt,
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági
tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való
döntés,
i) létrehozása esetén a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és
díjazásuk megállapítása,
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása
k) a végelszámoló kijelölése,
l) a tagdíj mértékének megállapítása, továbbá befizetési rendjének meghatározása,
m) döntés a kizárás ügyében,
o) az egyesület megszüntetése esetén a vagyon felhasználásával kapcsolatos döntéshozatal.
2. A közgyűlés működése
2.1. A közgyűlés lehet rendes vagy rendkívüli.
- a rendes közgyűlést évente egy alkalommal kell összehívni,
- rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha legalább a tagok 1/3 - a azt írásban az ok és a
cél megjelölésével kéri, ha a törvényességi ellenőrzést gyakorló ügyészség írásban
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indítványozza, a bíróság elrendeli, továbbá ha a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben
sürgősen dönteni kell,
- a rendkívüli közgyűlés összehívására a rendes közgyűlésre vonatkozó szabályok az
irányadók.
2.2. A közgyűlést az elnökség hívja össze. A közgyűlésre minden tagot a napirend
közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés között legalább 15
nap időköznek kell lennie. A közgyűlés helye az egyesület székhelye.
A meghívónak tartalmaznia kell a jogi személy nevét és székhelyét, az ülés idejének és
helyszínének megjelölését, az ülés napirendjét, olyan részletességgel, hogy a szavazásra
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. Ha a döntéshozó
szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen
valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésekben
hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem
szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 8 napon belül a tagok és
az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend
kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
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.
2.3. A közgyűlés kötelező összehívása:
Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy,
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Az így összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.
2.4. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok legalább 50 % - a + 1 fő
jelen van. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. A tagok a határozatukat a
határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok egyszerű szótöbbségével, nyílt

szavazással hozzák meg.
Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
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Az egyesület céljainak módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.
Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, az emiatti megismételt közgyűlés az eredeti
napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, ha erről a
meghívóban a tagokat már előre tájékoztatták. A megismételt közgyűlés az eredeti,
határozatképtelenség miatt elmaradt közgyűlés időpontját követő 1 óra múlva is
összehívható, amit az eredeti közgyűlés meghívójában kell megjelölni. Az így megismételt
közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.
A közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. Valamennyi tag, kivéve a pártoló
tagot, egy szavazattal rendelkezik.
2.5. A közgyűlés a határozatait általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza,
kivétel az elnökség és (létrehozása esetén) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása,
ami titkos szavazással történik. Szavazategyenlőség esetén a közgyűlés elnökének szavazata
dönt.
2.6. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a közgyűlésen
elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A
közgyűlésen jelenléti ívet kell felvenni. A jegyzőkönyvet legalább a levezető elnök és a
közgyűlés által kijelölt két hitelesítő tag írja alá.
2.7.

A közgyűlés tisztségviselőinek,

a

levezető

elnöknek,

a szavazatszámlálók

megválasztásának, a határozatképességnek, a szavazásnak, a jegyzőkönyv vezetésének,
valamint a határozatok kihirdetésének szabályai: a közgyűlési tisztségviselő, a levezető
elnök, a szavazatszámlálók, illetve más személy megválasztására bármelyik egyesületi tag
javaslatot tehet. A közgyűlési tisztségviselők, a levezető elnök, a szavazatszámlálók
megválasztásáról a közgyűlés a szavazati joggal rendelkező tagok szótöbbségével határoz. A
testületi szervek határozatait meghozataluk után a jelenlevők előtt ki kell hirdetni, a
távollévők részére a határozatok megismerésének lehetőségét biztosítani kell (az egyesület
honlapján vagy a székhelyen). Személyes érintettség esetén (így különösen tagkizárás,
tagsági jogviszony felmondása) a határozatot írásban kell közölni.
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VI/2. Elnökség
1. Az egyesület ügyvezetését a közgyűlés által titkos szavazással választott, 5 tagú elnökség
látja el.
Az elnökség tagjai között van az ugyancsak a közgyűlés által megválasztott elnök, valamint
az elnökhelyettes és a titkár.
A közgyűlés az elnököt, és az elnökség tagját 4 évre választja. A választás olyan módon
történik, hogy először az egyesület elnökét, majd az elnökség többi tagját kell
megválasztani. Az elnökhelyettest és a titkárt a közgyűlés által megválasztott elnökség tagjai
maguk közül választják meg.
1.1. Az elnökségnek csak olyan nagykorú személy lehet tagja, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták, a vezető tisztségviselővé
választás jogszabályi feltételeinek megfelel, és személyével szemben nem állnak fenn kizáró
okok. (A közgyűléstől nincs eltiltva.)
Az Egyesület tisztségviselője és közeli hozzátartozója ugyanannál a szervezetnél az
elnökség tagjává és a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.
1.2. A vezető tisztségviselői státusz a megválasztással jön létre.
1.3. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával,
b) visszahívással (amennyiben a megválasztás feltételeinek nem felel meg),
c) lemondással,
d) a vezető tisztségviselő halálával,
e) a

vezető

tisztségviselővel

szembeni

kizáró

ok

vagy

összeférhetetlenség

bekövetkeztével, cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával.
A vezető tisztségviselőt az őt megválasztó közgyűlés bármikor, indokolás nélkül
visszahívhatja.
A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető
tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
Ha az egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő
megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. napon válik
hatályossá.
Amennyiben az elnökség tagjainak száma bármely ok miatt csökken, 30 napon belül új tagot
kell választani, az elnökségbe való bevonás nem lehetséges.
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1.4. Az elnökség 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 megválasztásának előkészítése,

f)

a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése,

g)

az

ügyvezető

szerv

által

összehívott

közgyűlés

napirendi

pontjainak

meghatározására,
h)

részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre,

i)

a tagság nyilvántartása,

j)

az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak megőrzése,

k)

az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése,

l)

az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele, és

m)

az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntések.

n) a közgyűlés előkészítése, az egyesület éves programjának kidolgozása, közgyűlés elé
terjesztése, a munka- és ütemterv, valamint a rendezvény program megállapítása,
jóváhagyása,
o) két közgyűlés közötti időben az elnökség dönt minden olyan kérdésben, ami nem
tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről az elnökség
a következő közgyűlésen beszámolni köteles.
p) tagdíjak befizettetése, vagy egyéb hozzájárulások, felajánlások elfogadása,
q) az egyesületi munka szervezése, irányítása.

1.5. Az elnökség működése
Az elnökség szükség szerint – de évente legalább négyszer – tart ülést, amelyet az elnök a
napirend írásos közlésével az ülést megelőzően 8 nappal hív össze. Az elnökség akkor
határozatképes, ha az elnökség tagjainak 50 %- a + 1 fő van jelen, amely 3 főt jelent.
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Az elnökség a határozatát egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség
esetén a szavazást meg kell ismételni.
Az elnökségi tagok díjazás nélkül végzik tevékenységüket, de az elnökség határozata
alapján igazolt költségeiket elszámolhatják.
1.6. Összeférhetetlenségi rendelkezések a határozathozatallal kapcsolatban:
A közgyűlésen és az elnökség ülésein a határozat meghozatalakor nem szavazhat az:
a.) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít,
b.) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
c.) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
d.) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy
alapítója,
e.) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll,
f.)

vagy aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

1.7. Az egyesület egyes feladatok végrehajtásához állandó, vagy eseti jelleggel alkalmazottat
foglalkoztathat, könyvelési feladatok ellátásához szakértő közreműködését veheti
igénybe. Az alkalmazottak foglalkoztatására a Munka törvénykönyve és a vonatkozó
jogszabályok az irányadók. Az alkalmazottak feletti munkáltató jogok gyakorlása az
elnököt illeti meg.
VI/3. Vezető tisztségviselők és feladatkörük
Elnök az egyesület legfőbb vezető tisztségviselője. Az elnököt a közgyűlés választja meg 4
évre a rendes tagok közül.
Az elnök feladata:
- vezeti a közgyűlés üléseit, vezeti és irányítja az elnökség munkáját,
- képviseli az egyesületet más szervek, hatóságok előtt,
- irányítja az egyesület gazdálkodását, aláírási és utalványozás jogot gyakorol,
- munkáltatói jogköröket gyakorol,
- intézkedik és dönt a közgyűlés vagy az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben,
- az elnökség munkarendjét és munkamegosztását megszervezi,
- az egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait kezeli.
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Az elnök dönt mindazokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, az
elnökség kizárólagos hatáskörébe.
Az Elnökhelyettest a közgyűlés által megválasztott elnökségi tagok maguk közül 4 évre
választják meg.
Az elnökhelyettes feladata: Az elnök akadályoztatása esetén ellátja az elnök feladatait.
A Titkárt a közgyűlés által megválasztott elnökségi tagok maguk közül választják meg 4
évre.
A titkár feladata: vezeti az egyesületi közgyűlések és az elnökség üléseinek jegyzőkönyvét,
végzi az egyesület levelezését, intézi a közgyűlés összehívásával kapcsolatos teendőket, a
könyvelési, nyilvántartási és adminisztrációs feladatok teljesítését irányítja és ellenőrzi,
vezeti a közgyűlés határozatainak és az elnökség határozatainak nyilvántartását.
Az egyesület képviselete
Az Egyesület képviseletére az elnök jogosult, önálló aláírással. Az elnök akadályoztatása
esetén az elnökhelyettes vagy a titkár jogosult az egyesület képviseletére ugyancsak önálló
aláírással. Esetenként az elnök megbízása alapján más elnökségi tag is képviselheti a
szervezetet az elnökkel azonos módon.
Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot az elnök, és – az elnök
akadályoztatása, továbbá az elnök megbízása esetén - az elnökségi tagok a képviselet
szabályai szerint, önálló aláírással gyakorolják.
VI/4.
Felügyelő Bizottság
A tagok több mint fele természetes személy, illetve a tagság létszáma a száz főt nem haladja
meg, így felügyelő bizottság létrehozása nem kötelező.
Ezért az egyesület Felügyelő Bizottság létrehozásáról nem határozott. (Ptk.3:82. § (1)
bekezdés.)
VII.
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AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
1. Jogutódlással történő megszűnés
Az egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak
egyesületekre válhat szét.
2. A jogutód nélküli megszűnés okai
Az egyesület jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód
nélkül megszűnik, ha
a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné
vált, és új célt nem határoztak meg, vagy
b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
3. Rendelkezés a fennmaradó vagyonról
(1) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése
után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával
megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött szervezetnek kell átadni. A
nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az
alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az
alapszabályban megjelölt szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.
(2) A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában
rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A
vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra.
4. A vezető tisztségviselők felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén
(1) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e
minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt – a jogerős bírósági
törléstől számított egy éven belül – az egyesület törlésének időpontjában tagsági
jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó
egyesületi vagyont át kell adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.
(2) Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig
kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a
szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető
tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői
érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés
esetén nem alkalmazható.
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VIII.
Egyéb nyilatkozatok
1. Az egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytat.
2. Az egyesület évente dönt a céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához
felhasználható pénzeszközök mértékéről, felosztásuk módjáról, egyéb támogatás
nyújtásáról. Az egyesület működéséről a külön jogszabályok szerinti üzleti könyveket
kell vezetni és azokat az év végén le kell zárni. Az üzleti év végén a képviselő az
egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget készít.
3. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Az egyesület elnöke köteles gondoskodni a szervezet működésével kapcsolatosan
keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni. Az elnök
köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért
iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetben az iratbetekintést a megállapodás
szerinti határidőben teljesíteni. Az elnök köteles az iratbetekintésről külön
nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat
megnevezetése, a kérelem és teljesítésének ideje.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Az egyesület a Budapest Környéki Törvényszék általi nyilvántartásba vétellel jön létre. Az
egyesület felett az ügyészség gyakorol törvényességi ellenőrzést.
A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az Alaptörvény, a polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civilszervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény, a civil szervezetekről szóló 2011. évi CLXXXI. tv. rendelkezései az
irányadóak.
Érd, 2016. március 19.

elnök
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Igazolás
Alulírott elnök, mint a változás bejegyzés kérelmezője igazolom, hogy az alapszabály
egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel – az alapszabály – módosítások alapján
hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű alapszabályon a módosítások dőlt
betűvel kerültek külön megjelölésre és az I./7. pont törlésre került.
Érd, 2016. március 22.

elnök

Előttünk, mint tanúk előtt:
1./ …………………………………….
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
(aláírás, név, lakcím, személyi ig. sz.)
2./ …………………………………
……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………
(aláírás, név, lakcím, személyi ig. sz.)
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