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A Járom Kulturális Egyesület Alapszabálya
I.

Általános rendelkezések
1. Az Egyesület neve: Járom Kulturális Egyesület
2. Az Egyesület székhelye: 4032 Debrecen Füredi út 60 3/10 szám
3. Az egyesület célja megvalósításához, dönthet pályázatok beadásáról, meghatározza az esetlegesen
elnyert támogatás vagy egyéb forrásból származó összegek felhasználásának módját és kereteit, egyéb
támogatási forrásokat kutat fel és vesz igénybe. Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával
közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
4. Az Egyesület jogi személy.
5. Az alapítás éve: 2011.
6. Törvényességi ellenőrző szerve: Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség
7. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.
8. Az egyesület közhasznúsági fokozata: nem közhasznú.

II.

Az Egyesület célja, feladata
1.

Az Egyesület céljai között szerepel:
a) A magyar népi kultúra (népi kismesterségek, népzene, néptánc, népszokások) megismertetése
elsajátításának lehetővé tétele,
b) A magyar történelemi korok szegmenseinek (hadtörténelem, művelődés, mindennapi élet,
gasztronómia) bemutatása,
c) Fejlesztő, prevenciós, illetve önismereti tréningek, foglalkozások, tartása, az érdeklődők számára.
Célunk megszólítani a Kárpát-medence kulturális területen élő magyar és más nemzetiségi csoportot
is. Ezen belül legfőbb, de nem kizárólagos célközönség a 18 éven aluli korosztály.
2. Az 1. pontban vázolt cél megvalósítása érdekében az Egyesület főbb tevékenységei:
a) Saját túrák, kirándulások, rendezvények, táborok, rendhagyó történelemórák szervezése, illetve
mások által szervezett hazai és külföldi hasonló programokon való megjelenés, az Egyesület céljainak
megfelelő kiállítások szervezése és ehhez kapcsolódó tudományos ismeretterjesztő kiadványok
szerkesztése.
b) Fel kívánjuk venni a kapcsolatot olyan személyekkel, programszervezőkkel, akiknek szívügye a magyar
hagyományos művészetek és kézműves mesterségek megismertetése és átadása. Összefogva az
érdeklődő művészeket, mestereket, elérhetővé kívánjuk tenni számukra, hogy minél szélesebb
közönség ismerhesse meg tevékenységüket.
c) A magyar történelemről mesélő színhelyek, múzeumok, épületek felkeresése a Kárpát-medencében,
azok szakszerű idegenvezetéssel, tematikus túraútvonalakká alakítása.
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Az Egyesület tevékenysége a célokra is tekintettel:
a) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
b) kulturális tevékenység,
c) kulturális örökség megóvása,
A szolgáltatásokból az Egyesület tagjain kívül más is részesülhet.
Az Egyesület vállalkozói tevékenységet csak a céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végez.
III.

A tagok jogai és kötelezettségei
1.

Az Egyesület tagsága:
a) Az Egyesület tagja lehet bármely
b) 18. életévét betöltött természetes személy, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja,
c) 14. életévét betöltött magánszemély – aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja – törvényes
képviselőjének írásbeli hozzájárulásával.
d) jogi személyek, akik az egyesület alapszabályát elfogadják.
A felvétel feltétele, hogy a tagként jelentkezőt az Egyesület két tagja írásban javasolja, jelentkezését az
Elnökség elfogadja és a tag az Egyesület alapszabályát magára nézve kötelezőnek ismeri el. A tagság
önkéntes, a tagok jogai egyenlők.
2. A tagsági viszony megszűnik:
a) a tag kilépésével;
b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
c) a tag kizárásával;
d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
e) A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor,
indokolás nélkül megszüntetheti.
Ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, az
egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az
egyesület közgyűlése dönt.
A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten
sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére
- a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le, ha az alapszabály a tisztességes eljárást biztosító
szabályokat meghatározta.
Az eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére a közgyűlés folytatja le. A kizárásra
irányuló indítványt az elnökséghez kell benyújtani. Az elnök az indítvány beérkezésétől számított 15
napon belül köteles a közgyűlést az általános szabályok szerint, ezzel a napirenddel összehívni. Az
eljárásban a kizárással érintett tagot a közgyűlésre az indítvány mellékelésével kell meghívni azzal a
figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása a közgyűlés
megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. A közgyűlésen biztosítani kell számára a
védekezési lehetőséget. Az eljárás során a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A közgyűlés a kizárás
tárgyában hozott határozatot írásba kell foglalni és indoklással kell ellátni; az indoklásnak tartalmaznia
kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá az arra való figyelmeztetést, hogy a
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tag a határozat hatályon kívül helyezését kérheti a bíróságtól a Ptk. 3:35. § és 3:36. §-ai szerint. A
határozatot a taggal írásban nyolc napon belül postai úton közölni kell. A kizárásra okot adó
magatartásról való tudomásszerzéstől számított egy év eltelte után a kizárási eljárás nem folytatható le.
Az alapszabály a kizáró határozat ellen fellebbezési lehetőséget biztosíthat, ebben az esetben az
alapszabályban rendelkezni kell a fellebbezési eljárásról és a fellebbezést elbíráló egyesületi szervről.
A tagot a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával az Elnökség által előterjesztett javaslat
alapján kizárhatja, különösen akkor, ha meghatározott határidő leteltét követő írásbeli felszólítás – amely
tartalmazza a kizárásra történő figyelmeztetést – ellenére a kézhezvételétől számított 15 napon belül a
tagsági díjat nem fizeti meg, továbbá az egyesület céljainak megvalósítását akadályozza.
3. A tagok jogai és kötelezettségei:
Az Egyesület tagja:
a) részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein.
b) választhat és választható az Egyesület szerveibe
c) köteles eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek
d) egyesületi igazolvány használatára jogosult.
e) az Alapszabályban rögzített tagdíjfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni
Az Egyesületet alapító és az egyesülethez csatlakozó tag a Közgyűlésen – és az Egyesület szerveiben
megválasztott tisztségviselőként - szavazati joggal rendelkezik, javaslatot tehet, indítványokat terjeszthet
elő.
Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag – a tudomására jutástól számított 30
napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem
gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.
A jogi személy tagja, tagság nélküli jogi személy esetén az alapítói jogok gyakorlója, a jogi személy vezető
tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja kérheti a bíróságtól a tagok vagy az alapítók és a jogi személy
szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő
okiratba ütközik.
A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet
indítani a jogi személy ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról
tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével
per nem indítható.
Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés,
megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett.
Ha a határozatot a jogi személy vezető tisztségviselője támadja meg, és a jogi személynek nincs más olyan
vezető tisztségviselője, aki a jogi személy képviseletét elláthatná, a perben a jogi személyt a
felügyelőbizottság által kijelölt felügyelőbizottsági tag képviseli. Ha a jogi személynek nincs
felügyelőbizottsága, vagy a felügyelőbizottság valamennyi tagja felperesként perben áll, a bíróság a jogi
személy perbeli képviseletére ügygondnokot rendel ki.
A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására halasztó hatálya
nincs. A bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A
felfüggesztést elrendelő végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. A perben bírósági meghagyás nem
bocsátható ki.
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IV.

Az Egyesület működése és szervezete
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

Az Egyesületi szervek – a Közgyűlés, az Elnökség és a Felügyelő Bizottság – akkor határozatképes, ha
az ülésen a szavazásra jogosult tagjainak több mint a fele, azaz legalább 50 % + 1 fő jelen van. A
szervezet legfőbb szerve a Közgyűlés.
Ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem lenne határozatképes, a határozatképtelenség
miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi pontokban a jelenlévők számára tekintet nélkül
határozatképes, amely tényre azonban a tagok figyelmét a meghívóban fel kell hívni. Ha a
határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés nem az eredeti közgyűlés időpontjával egyező
napon kerül megtartásra, úgy a tagok részére új meghívót kell küldeni, melyben ismét tájékoztatni kell
őket távolmaradásuk következményeiről.
A szavazás minden kérdésben – a Közgyűlésen, az Elnökség, a Felügyelő Bizottság és a tisztségviselők
választását kivéve – nyílt szavazás útján történik. Az egyesületi szervek döntéseinek meghozatalához
a jelenlévők több mint a felének „igen” vagy „nem” szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén
a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveit jelölés útján választja meg. Jelölt az lehet, akit a
jelenlévők 1/3 – a támogat.
A tisztségviselők megválasztása 2 évi időtartamra szól.
A tisztségviselők a tagság felé beszámolási kötelezettséggel tartoznak. Ha a feladataikat nem látják el
megfelelően, akkor az őket megválasztó szerv által bármikor visszahívhatóak.
Minősített, a jelenlévők 2/3 – nak szavazata szükséges a Közgyűlésen
a) az Alapszabály elfogadásához, módosításához
b) a költségvetés elfogadásához
c) az Elnökség megválasztásához
d) az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának
kimondásához
Az egyesület szervei:
a) Közgyűlés
b) Elnökség
c) Felügyelő Bizottság
A szervezet működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintést bárki az Egyesület
elnökénél kezdeményezheti írásban, melynek a kezdeményezés kézhezvételétől számított 8
munkanapon belül az Egyesület elnöke az Egyesület székhelyén köteles eleget tenni. Az iratbetekintés
lehetőségének időpontjáról a kezdeményezőt 2 munkanappal korábban írásban értesíteni kell. Az
iratok megtekintése az Egyesület elnöke, vagy az általa meghatalmazott személy jelenlétében
történhet.
Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.
A közhasznúsági jelentést a közgyűlés fogadja el. Az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés
elfogadása a jelen Alapszabályban foglalt, a közgyűlés döntéshozatalára vonatkozó általános
szabályok szerint történik.
Az Egyesület éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését a jóváhagyást követően az Egyesület
székhelyén ki kell függeszteni, abba bárki betekinthet, illetőleg saját költségére arról másolatot
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készíttethet. Ezen felül a közhasznúsági jelentést és az éves beszámolót az egyesület honlapján és az
egyesület székhelye szerinti helyi lapban a tárgyévet követő év június 30-ig közzé kell tenni; ennek
megtörténtéért az egyesület elnöke tartozik felelősséggel.
12. Az Egyesület Közgyűlésének döntéseit, valamint az Elnökség döntéseit – a döntés meghozatalát
követő 15 napon belül – az Egyesület székhelyén, hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel, valamint az
Egyesület honlapján közzé kell tenni. Ennek megtörténtéért az Egyesület elnöke tartozik felelősséggel.
13. Az Egyesület működési rendjét, szolgáltatásai igénybevételének módját az Egyesület székhelyén,
hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel, valamint az Egyesület honlapján vagy az egyesület székhelye
szerinti helyi lapban is közzé kell tenni.
V.

A Közgyűlés
1.

Tagjai az Egyesületalapító, és Egyesülethez csatlakozó tagjai. A Közgyűlés az egyesület döntéshozó
szerve. A döntéshozó szerv ülése akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét
képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni
kell. A szavazati jogát a természetes személy tagok személyesen vagy meghatalmazott útján
gyakorolhatják. Jogi személy tagok esetében a szavazati jogot a jogi személy törvényes képviselője
vagy az általa meghatalmazott személy gyakorolhatja. Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem
szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során fegyelmen
kívül kell hagyni.
2. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
- az alapszabály módosítása,
- az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása,
- a vezető tisztviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- az éves költségvetés elfogadása,
- az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló
jelentések – elfogadása,
- a vezető tisztviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztviselő az egyesülettel
munkaviszonyban áll,
- az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető
tisztviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt,
- a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy
más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről szóló döntés,
- a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása,
- a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- végelszámoló kijelölése.
3. A közgyűlést rendes ülésre évente legalább egyszer – legkésőbb május 20-ig – össze kell hívni.
4. Össze kell hívni a közgyűlést:
a) ha ezt a tagok 1/3-a írásban kéri, az ok és a cél megjelölésével, az elnök köteles 30 napon belül
összehívni
b) ha azt a bíróság indítványozza
c) az Elnökség határozatára
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5.

6.

7.
8.

9.

10.

d) a Felügyelő Bizottság akkor hívhatja össze, ha az elnök nem rendelkezett az összehívásról.
A Közgyűlést az Egyesület elnöke – akadályoztatása esetén alelnöke – hívja össze. A napirendet
tartalmazó meghívót és a szükséges írásbeli anyagokat a Közgyűlés előtt 15 nappal postai úton
(ajánlott levélben) vagy az átvétel igazolására alkalmas bármely más módon kell megküldeni a
tagoknak. Bármely tag kérheti új napirendi pont felvételét a Közgyűlés napirendjére, ha javaslatát a
közgyűlés előtt legalább 8 nappal ismerteti a tagokkal.
A meghívónak tartalmaznia kell:
- a jogi személy nevét és székhelyét;
- az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
- az ülés napirendjét.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
A döntéshozó szerv az ülését a jogi személy székhelyén tartja.
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 kérdésben hozható
határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 5 napon belül a tagok és az egyesület szervei a
közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés
indoklásával.
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 maghozatalát megelőzően külön dönt
a napirend kiegészítésének tárgyában.
A Közgyűlést az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök vezeti. A Közgyűlésről
jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv vezetőjét az elnök javaslatára a Közgyűlés hagyja jóvá. A
jegyzőkönyv hitelesítésére az elnök javaslatára a Közgyűlés két főt választ.
A Közgyűlés ülései nyilvánosak.
A Közgyűlés döntéseiről nyilvántartást kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell a döntés sorszámát,
tartalmát, hatályát és időpontját. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a döntés támogatóinak
és ellenzőinek számarányát, lehetőség szerint személyét.
A Közgyűlés döntéseit annak meghozatalától számított 15 napon belül írásban kell közölni az
érintettekkel. Az értesítés megtörténtéért, illetve a döntéseknek és határozatoknak az érintettekhez
való eljuttatásáért az Egyesület elnöke felelős.
A tagok vagy az alapítók a döntéshozó szerv ülésén szavazással hozzák meg határozataikat.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az
- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít,
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
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akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy
alapítója,
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll,
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
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.
-

VI.

Az Elnökség
1.

Az Elnökség az Egyesület általános hatáskörű ügyvezető szerve, amely gondoskodik a közgyűlés
határozatainak végrehajtásáról, valamint biztosítja a Közgyűlések közötti időszakban a munka
folyamatosságát.
2. Az Elnökség az elnökből, alelnökből és egy elnökségi tagból áll. Tagjait az Egyesület tagjai közül 2/3-os
többséggel választja meg a Közgyűlés titkos szavazással. Az Elnökség megbízatása 2 évre szól. Az
Elnökség tagjai újraválaszthatók. Az Elnökség ügyrendjét maga állapítja meg.
3. A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok (A Ptk. 3:22. § és a Btk. 2012. évi C.
törvény 61. § (2) bekezdés i) pontja szerint):
- A Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
- Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes
személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre
vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
- A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
- Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
- 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.
- Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
- Nem áll a közügyek gyakorlásától való tilalom alatt.
4. Az ügyvezetés feladatkörébe tartozik:
- az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés határkörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala,
- beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése,
- az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése,
- az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása,
- az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztviselők
megválasztásának előkészítése,
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a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése,
az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása,
részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre,
a tagság nyilvántartása,
az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése, az
egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése,
- az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele,
- az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.
5. Az Elnökség évente legalább négy alkalommal rendes ülést tart. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha ezt:
a) az Elnökség tagjainak egyharmada írásban kéri
b) az Egyesület elnöke szükségesnek tartja
c) a Felügyelő Bizottság szükségesnek tartja
Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedés megtétele céljából, ha
- az egyesület vagyona az esetleges tartozásokat nem fedezi,
- az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni vagy
- az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése
érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.
6. Az Elnökség üléseit az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze és látja el az
elnöki feladatot. Az Elnökségi ülés helyének, idejének, valamint napirendjének közlésével az Elnökségi
ülést megelőzően legalább nyolc nappal előbb kiküldött meghívót postai úton (ajánlott levélben) vagy
az átvétel igazolására alkalmas bármely más módon kell kézbesíteni. E meghívóban közölni kell a
határozatképtelenség esetére ugyanazon napirenddel, összehívott újabb Elnökségi ülés helyét és
időpontját is. Az ülések napirendjét az elnök állítja össze, azonban bármelyik elnökségi tag jogosult
további napirendi pont felvételét indítványozni. Az Elnökség üléseinek állandó meghívottja a Felügyelő
Bizottság elnöke.
7. Az Elnökség ülésein határozatot 50% +1 fő szavazattal lehet hozni. Az Elnökség a határozatait nyílt
szavazással hozza meg.
8. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Elnökségi ülést – változatlan napirend mellett – az eredeti
ülés napjától számított 8 napon belüli időpontra kell tűzni, amely ülés csak akkor határozatképes, ha
azon a szavazásra jogosult tagok közül 50%+1 fő jelen van.
9. Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.
10. Az Elnökség ülései nyilvánosak.
11. Az Elnökség határozatairól nyilvántartást kell vezetni, amelyben fel kell tüntetni a hozott határozat
tartalmát, annak hatályát, a határozathozatal időpontját, valamint azt, hogy a határozatot hány eltérő
szavazattal, hány ellenszavazattal és hány tartózkodással hozták meg, név szerint rögzítve a leadott
határozatokat. Az Elnökség határozatait az érintettekkel írásban kell közölni.
12. A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt z a személy,
aki vagy akinek a közeli hozzátartozója a határozat alapján:
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
-
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Nem minősül előnynek a 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.
13. Az Elnökség jogosult dönteni az egyesület – célkitűzéseinek megfelelő szolgáltatásait igénylő személy
kérelmének vagy pályázatának elfogadásáról
VII.

Az Elnök
1.
2.
3.
4.

VIII.

Önállóan képviseli az egyesületet
Összehívja a Közgyűlést és az elnökség üléseit és azokon elnököl
Közvetlenül irányítja az Egyesület gazdasági, pénzügyi tevékenységét, a költségvetés keretei között
Okmányok, bizonylatok aláírója, a költségvetés keretei között utalványozási és bankszámla feletti
rendelkezési jogkört gyakorol az alelnökkel együtt.

Az Alelnök
1.
2.
3.
4.

Az alelnök – az elnök akadályoztatása esetén – helyettesíti az elnököt.
Az elnök akadályoztatása esetén önállóan képviseli az egyesületet.
Segíti az elnököt feladatainak ellátásában
Utalványozási és bankszámla feletti rendelkezési jogkört gyakorol, az elnökkel – annak
akadályoztatása esetén az elnökségi taggal – együtt.
Megszűnik a vezető tisztviselői megbízatás:
- határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával,
- a megszüntető feltételekhez kötött megbízatás esetén a feltételek bekövetkeztével,
- visszahívással,
- lemondással,
- a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,
- a vezető tisztviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával,
- a vezető tisztviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
IX.

A Felügyelő Bizottság
1.

Az Egyesület Felügyelő Bizottsága 3 főből áll, tagjait a Közgyűlés választja titkos szavazással. A
felügyelő bizottság megbízásának ideje 2 év.
2. A Felügyelő Bizottság tagjai újraválaszthatóak. A Felügyelő Bizottság testületként jár el, az ügyrendjét
maga állapítja meg. A Felügyelő Bizottság tagja az egyesületben más tisztséget nem viselhet.
3. Évente legalább két ülést tart, amelyre a napirendet tartalmazó meghívót és a szükséges írásbeli
anyagokat a felügyelő bizottság elnöke az ülés előtt legalább 15 nappal postai úton (ajánlott levélben)
vagy az átvétel igazolására alkalmas bármely más módon köteles megküldeni a bizottság tagjainak. A
felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen a szavazásra jogosult tagjainak több mint a
fele, azaz legalább 50 % + 1 fő jelen van. A határozatait nyílt szavazás útján egyszerű szótöbbséggel
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4.

5.
6.

7.

8.

9.

X.

hozza, szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A felügyelő
bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A felügyelő bizottság ülései nyilvánosak.
A Felügyelő Bizottság kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az Egyesület pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata
b) az Egyesületre vonatkozó jogszabályok és közgyűlési határozatok végrehajtásának az
ellenőrzése
c) a tagdíj befizetésének ellenőrzése
A Felügyelő Bizottság működése során jogosult az Egyesület gazdálkodásával kapcsolatos bármely
iratba betekinteni, az Egyesület elnökétől felvilágosítást kérni.
Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki:
a) az Elnökség tagja vagy az elnök,
b) a szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem
rendelkezik,
c) a 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
d) az a nagykorú személy, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben
korlátozzák.
e) akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a
hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.
f) illetve az a) -c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult Elnökséget 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 elnökség döntését
teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
Az Elnökséget a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül
- össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az Elnökség összehívására a Felügyelő
Bizottság is jogosult.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem
teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó
szervet.

Az Egyesület gazdálkodása és vagyona
1.

Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból, jogi személyek, magánszemélyek, pályázati úton
nyert összegekből és egyéb saját bevételeiből tartja fenn magát.
2. Az alakuló ülésen megállapított éves tagdíj mértéke 5000 Ft, melyet a tagoknak az Egyesület
bejegyzését követő 30 napon be kell fizetnie. A későbbiekben a tagsági díj mértékét az éves rendes
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3.
4.
5.
6.
7.

XI.

közgyűlés állapítja meg, mely megállapított tagdíjat minden megkezdett évben előre esedékesen, az
első negyedév végéig (március 31.) kell befizetni az Egyesület számlájára. Az év közben belépő tag
felvételével egyidejűleg köteles az egész éves tagdíjat az egyesület számlájára megfizetni.
Az Egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel.
Az Egyesület vagyonával önállóan, a pénzügyi jogszabályoknak megfelelően köteles gazdálkodni.
Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
Az Egyesület megszűnése esetén az Egyesület vagyonáról a Közgyűlés dönt a vagyonfelosztási javaslat
elfogadásával, melynek meg kell felelnie a megszűnés időpontjában hatályos törvényi előírásoknak.
Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban
meghatározott tevékenységre fordítja.

Az Egyesület megszűnése
1.

Az egyesület megszűnik, ha:
a) a Közgyűlés kétharmados szótöbbséggel a feloszlását kimondja
b) a bíróság a megszűnését megállapítja.
c) a bíróság feloszlatja, mert működése törvényi feltételekbe ütközik.
d) ha a Közgyűlés más szervezettel való egyesülést mond ki.
e) e) Az Egyesület jogutódlással való megszűnése:
Az Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre
válhat szét.
- Egyesülés:
Az Egyesület más egyesülettel összeolvadás vagy beolvadás útján egyesülhet. Összeolvadásnál az
összeolvadó egyesületek megszűnnek és új egyesület jön létre általános jogutódlás mellett.
Beolvadásnál a beolvadó egyesület szűnik meg általános jogutódja az egyesülésben résztvevő
másik egyesület.
- Szétválás:
Az Egyesület különválás, vagy kiválás útján több egyesületté szétválhat. Különválás esetén az
Egyesület megszűnik és vagyona a különválással létrejövő több egyesületre, mint jogutódra száll
át. Kiválás esetén az egyesület fennmarad és vagyonának egy része a kiválással létrejövő
egyesületre, mint jogutódra száll át.
2. Ha az Egyesület feloszlással szűnik meg, vagy a megszűnését állapították meg és a vagyona
felosztásáról az 5.6 pont ellenére nem történt rendelkezés, vagyona – a hitelezők kielégítése után –
állami tulajdonba kerül és azt közérdekű célra kell fordítani.
3. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése. Az egyesület jogutód nélkül megszűnik:
a) Ha határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
b) Megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött, és e feltétel bekövetkezett;
c) A tagok kimondják megszűnését;
d) Az arra jogosult szerv megszünteti;
e) Az Egyesület megvalósította célját, vagy az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált és új
célt nem határoztak meg vagy,
f) Az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a 10 főt.
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XII.

Záró rendelkezések
Az Egyesület jogi személy, a bírósági nyilvántartásba vétellel kezdi meg a működését.
Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.),az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv), a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és
az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cet), illetve a civil
szervezetekre vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak, azokat megfelelően
alkalmazni kell.

Kelt: Debrecen, 2015. szeptember 24.

Novák Ádám
Levezető elnök

Jakab Melinda
Jegyzőkönyv vezető

Lavotha Zsuzsanna
Hitelesítő

Lovas Anett Csilla
Hitelesítő

12

