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Az egyesület neve: Bihari NépnúvészetiEgyesület
Az eg}€sület rövidített ÍeYe: BNE

3' székhelye: Berettyóújfalu' Tavasz körút 10.
4. Tclephelye: Berettyóújfalu, Wesselénvi u. 1.
5' Vu\öde:i lerilete: B;hari ler\eg. or\/áéo5
6. Bélyegzője: hosszú bélyegző
Bihari NépmúvészetiEgyesii]et
7' Az.egyesület jogi személy. Az egyesü]etet' mint jogi szenélyt hatóságok és hamadik
személyek előtt az e]nök, alelniik, titk.fu öná]lóan képviseii.
8. Az egyesület honlapja: lww!:belettyobne.hu

II. AZ ECYESÜLET CÉL:e, lel,qDAta

Az egyesülési jogról. a közhasznú jogállásról,

valamir'tt a civil szervezetek núködéséről és
támogatásáról szó]ó 2011. évi cLxXV tör\'ény (Ectv.) 34. (1')bekezdés
a) pontja alapjárr az
$
alapító okiratnak tartalmaznia kell, hogy a szervezet rni]yerlközhasznú tevlkenységet
iál1tat,
kq4a]sznú tevékenységeket me1y közfeladatoliloz kapcsolódóan végzi, továbbá. hogY
e
:közÍbladatok
teljesítésétnely jogszabá]yhelyek írják elő'

Az egvestilet cé1ja. fe]adataI
a') az egyesiileti tagság köIében a népmúvészetés a kézművesség hagyomrinyainak'
szellemi értékeinek és teclrnikai ismeretének' tapasztalataiiak Íélelevenítése.
továbbéltetése' igéDyes a]kotásra nevelés, pr.ogTesszív vizuális szenlélet kialakítása
a
1'

b.)
c')
d')
e.)

falagó, keramikus' textilmílves (szövő,fonó' kézirnunka' csipkekészítő)' a lén'unűr,es, a
bőmúves és egyéb kéz11úves népművészeti ésnépiipamúvészetiágaí6an.
ktjzreműködés a társadalni körDyezet és a társada]nri tudat fonnálásában" ismeretek
terjesztésea ha]adó művészeti és közösségi hagyomárryok ápolása révén.
a tagság képességei, adottságai és érdeklődésének iránya izerint aZ egyes kéznúves.
népnűvészetiésiparmúvészeti ágakban alkotó közösségek, mÍihelyek iétrehozasában
közrenűkőd jk' 1ehetőségeszerint lnűködteti
az egyesületi célokkal összhangban a szakterület érdekképviselete tarsadalmi és á]]ani
fórru'nokon,illetve a helyi önkonnányzatok fórumain,
szervezett eg}'tittműködés a hasonló célla] miíködő hazai és kü]földi társszervezetektel
és intéZményekte1'

2. Az egyesiilet céljai negvalósítása érdekében az alábbi közlrasznít tevékenységeket
1átja elI
2.1. ku]turális te\'ékenység, kulturális öIökség megórzése, ktizmúvelődési t_evékenyiég:
a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. töryény lj. (i)
$
7.
pontja alapján látja el, a következő. a szeL\ezet álta] gyakololt konkrét közhasznú
tevékenységekkel:
kezdenényezésévelés javaslataival segíti a kömycze1ku]tula és a népmúvészeti

-

tárgyalkotásügyét,

úgy hogy a hazai és kiitlöldi

társszeNezetekke]"

közgyújteményekkel és köZnúvelődési intézményekkel, eg)esületekke]
együttnűkődve gondoskodik a tapaszta1atcselék,tanu1mán}'Lltak, csere_ és

_
-

vándo1kiállítások szelvezéséről, gyernrek- és felnőttalkotótáborokról
egyűttműködve az ene iiletékes országos és megyei szervekkel' gondoskodik a tagság
alkotásainak kiállításokon, egyéb r.endezr'ényeken való bemutatás|író].

tevékenysége során Berettyóújfalu önkormányzatával'

intézrrrényekkel, civil

3

_
-

szer\'ezetekke] együttműködve bizlosítja a tagság
és az alkotó _ó',inetveket).
közösségek szakmai
tevékelysegéhezszükséges anyagokat' eszkt'"t*"i r"c"áoi"."k;t
egyesületi tagok képzőműyészcti alkotásait értékesíii
a muz€ális intózményekről, a nyilvános kön}atári
ellátásról és
szólő 1997.évi CXL. Íiirróny 16.., 17., 78n, uulo;;;;_ a krizművelődésről
1;-a, tovelle
Berettyóúifalu Város onkormánYzata xop'i."iJ+".iiir"tc""r.
helyi
közműYelődési tevékenység támogate.'i*it .'otoil:oio' '|r.')l.i
oor.o.rneny'utl
rendelete alapján megkíjtött közmúvelrjdési megállapodás
rit;,in trozmiivettaesi
nyújt! ennck érdekében a r.o_'.,i""r,iJeJ''uiup,zolgáltatások'
'lapszoIgáItatásokat
r alaÍÚint a Lözössegi
:lzioterck mindenkori Lövetelmé^"i,,"ii".i,i.
a) tevékenységesorán közremüködik s.ck-ai tanfo'i5'amok,

il.

eIőadásolrszakmai bcmutatók, konferenciák

-

ts liás

a

kiállítások,
r"noe'veoyct

szervezésében' kiadványok elkészítésóben.
b) szervezóssel és e|obirálat (zsürizés) biztosításá\al' szakmódszertani
kiadványokkal,eg]r'esületi
tájékoztatókkal, elemzó iioaur-i ,n.iu"tt
előadásokkal, konf€renciák- szenezésével segiti
"t,
a tegs.ig eszmei, szakmai
ismeretinek fejIődését. Marketing munkár ai segiti
a-to.gseg meg|elentsét
ha7ai és nemzetLöZi fórumokon. cg1ónilcg c.
".ofrono.oo-l..
c') felnőttképzés szervezése a lakosságnakl
a Berettyóújfalu város Önkormin1zata által rc
o d clkezésrc bocs á tott Alkotóházat
az egyesüIet térítésmentesenhasználja és míiködteti.

2.2.A nel'elés és oktatás, készségfejl€s7tés t€rületén megvalósított
teYékenységct a
s/en'e/et a nemzeli Lözncrelésról szóló 20ll. évi CXC.
rör-v:ény z. t rr'.
s-]l"," i.i.t"r.
f's"l".b" Yételével' lehetősóge szerint rlapfokú
-i"*""ti i.r"rerol eg,üttrnűkötlve
vegzr.

3. A szervezet a lakosság éIdekében közcélú múködést
végez, tagiaiD kívül más is lészesülhet
aközhasznú szo1gátatásokból.
,l. A2'egyesület közvetlen

politikai tevékenységet nem foi}'tat, szenezete pártoktól
ffiggetlen
ésazoknak anyagi támogatást nem nÉÚt'

5. AZ egyesü]et' mint közhasznú szer\ezet gazdaságj- r,al]a]kozcsi
tevékenységetcsak
közhasz1uvagy a 1étesító okiratban meghatríozott alapcéi
szerintii".ái".y'eg ."g'uro.lra,a,

nemveszélyeztetve végez.

Az Egyesület gazdálkodása sorrin eléll eredményétnem osája fel, azt
kizfuólagosan jelen
alapszabálybanmeghatározott köáasznú tevékenységére
és céljainut
roralq".
6.

]II.Az EGYEsÜLET TAGsÁGA
].

'"guuro.ira.,iru

AZ eevesület rendes taeiai:

b;]mely bjnlelIen eIoeIetü terrné:,, etes ..,emeiy. aki a liö7üg)eL
1.
gJaKorlasalol
"Y. i9l1i'i1,_^-n].leher
el1llha.
a7 eg)esüiel celjaival egjcten. es lelvcrelét irásban Leri.
.nlrcs
az
egyesület rendes tagja lehet magyarországi székhellyeliendelkez,l
n"- i"r-err"t". .'"-ety
is. A nem temészetes személy tagot a képviselője képviseli.
A tagfelvétei jránti kérelmet az egyesület vezetőségéhez kel] eljuttatni.
A tagfelvételről a vezetőség nyí]t szavázássa], egyszefű szótöbbséggel
dönt.

1.2.

Az egvesület rendes tagjiínak ioqai:
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-

Iészt vehet az egyesület rendezvénvein' köZgyűlésén, a közgyűlés l.iatiírozatainak
meghozatalában, észrevételeket, iavaslatokat tehet. vélemén\'Ínvilváníthat a7
eg)esülcl mLllöde5e\c] ldpc<olatbcn. 'rdrtran)l rchel az eg)esüLtet erinto kerdesek
megtá€yalására.

_

részt vehet az egyesület tevékenységében'

irásban felvilágosítást kéIhet az egyesület tevékenységéről'amelyre az egyesület
vezető tisztségviselői 30 napon belüi' írásban köte]esek viílaszt adni'

tag vaaszthat, illetve

aZ egyesillet szerveibe, illetve
tisztségeire,amennyiben a tisztséggel kapcsolatos követelményeknek megfélel és vele
szemben a jogszabályban r'agy alapszabálybaí meghatiározott kizáró vag;l
összeférhetetlenségi ok nemáii fent'
indítvfuÍtohet a közgyű]és és a vezetőség napirendi pontjaira,
az vezetőség által arra alkalnasnak ítéltnépművészetítáIgyalkotásaikat az egyesületi
kiállításokon bemutatni, és az irányadó rendelkezések szerint önállóan vagy a rendező
szervútj án érlékesíleni,
mir]den

választható

- elméleti. töfténeti' népmúvészeti,esztétikai táIgyú'
-

munkásságú
eredmónyeit'szakmódszeftani munkáit egyesü]eti keretekben, szakmai belektorálás
után pedig egyéb rendezvét'iyeken bemutafui, ismeftetni, szóban és írásban közreadni
előzctes vezetőségimegbeszélés és engedély a1apján'
a tltgyalkotó tevékenységükhöZ, aZ egyes tárgyalkotási ágak e]néleti és
gyakor]atie1saj átításához sZaknlai segítséget i géllye]ni,
az egyesü]et céljainak és feiadatainak köÉben kifejtett tevékenységekkel kapcsolatba!
az egyesü1et illetékes szeNeinek éldekvédelmi és jogsegély-szolgáltató segítségétés
támogatásátigényeini,
a tagság legalább 1/3-a írásban az ok és céi rnegjelöiésével közgyűlés
összehívásátkezdeményezheti'
az egyesület tagjai' illetve szervei által hozott határozat hatályon kívül he]yezését
kérheti a
bíróságtól' ha az jogszabáyba vagy a létesítő okirat rende]kezéseibe ütközik' A
keresetíndítás határideje a hatáÍozatról va]ó tudomásszerzéstől vagy attól az időponttól
számított 30 nap an]ikor a tag a hatiirozatló] tudomást szelezhetett volna. A határozat
meghozatalától számított egy év elteltéve1 per neln indítható'
a tag a tagsági jogai1 _ a je]en létesítő okiratban foglalt kivételektől eltekintve

szemé1yesen
gyakorolhatja.

l.3' Az egYesület lendes tagjának kötelezettségeiI

Az egyesiilet tagja köteles az egyesiilet a]apszabályát' határozatait betartaDi, e1ősegíteni az
a]apszabályban meghatiíozott célok m..gvalósítását.

Az egyesület tagia köteles
rrcgfzetni.
Rendszer'es

a

közgÉlés áta] megállapított tagdíjat tárgyév mfucius 31. napjáig

és folyamatos nunkával IésZt venni az egyesiileti célok és feladatok

n1egvalósításában'

1'4. AZ egvesület rendes tagjának tagsági viszonya meqszúnik:
a tag halááva],

.
.
.

a

neln tennészeles személy tagjogutód nélküli mcgszűnésével,

az egyesület álta1i felmondással,

)

.
.
.

kilépéssel.
a tag kizfuásával'
az egyesület megszúnésével'
a

1-5.Arendes taq taasági ioqviszonyiának felmondása
Amerulyiben a tag a taggá válás alapszabályban meghatiÍozott feltételeinek nem fele]
n]eg,
azeg]'esület a tagsági jogviszonyát 30 napos határidóvel írásban felmondhatja'A felmondásról
a vezetóség hatáioz és a hatfuozatát köteles a tagnak postai úton vagy személyes
átvétellel _
aZ átvétel időpontjának rögzítésével _ kézbesíteni. A tag a kézbesítéstőlszámított
15napon
be]ül a liatározat ellen a vezetőséghez ben1ujtandó, de a kozgyí.ílésnekcímzett ha1asztó
hatályú fellebbezéssel élhet. A fellebbezést a közgyűlés bíráija el a Éövetkező ülésén.
1'6' A rendes tag kizárása

A vezetőség nyílt szavazással' egyszerú szótobbséggel kizárlutja aZ egyesület tagjai közül azt
a tagot, aki jelen alapszabáy rende]kezéseit vagy a közgyú1és hatrír.ozatát súlyosan vagy
ismételten séÍő magataÍást tanúsít.Kizárható a tag akkol ii' Ira hat Iróuappat az esedékesség

utiin eImaíadt atagdíj lnegfi zetésével'

A tagdíj megfizetésének elmu]asztása miatt a tag csak akkol
mulasztás e]teltét kővetően

jogkövetkezményekle

, azaz

zárható ki, ha a hat hónap
vezetőség írásban _ póthatáridő íízésével
és i
akizittásra tölténó Íjgyelm;ztetéssel - felszólította a

a

tagdíjhátra]ék teljesítésére'mely felszólítás apóthatáridőn beliil is eredmén)telen maradt.

A kizárási eljfu-ást bármely tag vagy egyestileti szelv kezdeményezéséIea vezetőség fol}tatja
le' Akizrirási eljárásban a tagot a vezetöség iilesére meg ke]] hrvni. azza] a ngyelrrriaetesset.
hogy a szabályszeni meghívása ellenére töÍénő távolmaradása az ülés;egtafiását és a
halározathozatalt nenr akadályozza. Az tilésen biztosítani kell számála a vérlekezési
lehetőséget' AZ ü1ésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát'

A tag

kizát'ásáról lehetőleg az ezzel a napirendi pontta] összehívott első vezelőségi ülésen
dönteni kell. A vezetőségi tilést egy alkalommal legfeljebb 30 nappal lehet e]halaszt;i. A tag
kizfuása tárgyában az indítvány beérkezésétőlszámított 3 hónapon belü] a vezetőségnek
határozatot kel]hozni'

A

tag kizárását kimondó hatfuozatot írásba kell foglalni és indokolássai kell ellátni; az
indokollisnaktafialmaznia kell a kizárás alapjáu] szolgá]ó tényeket és bizonyítékokat' továbbá
a jogorvosJati lehetőségról való tájékoztatást' A kizij_tó hatá.ozatot a tagga] közölni ke]l' A
határozatot anleghozatalát követő 8 napon be]ül kizárással édntett tagnak írásban, postai
szolgáltató útján tértjvevényes levélben meg kell küldeni'

Á kizáft tag a kizfuást kimondó elsőfokú vezetőségi határozalellen' a kézbesítéstől számított
l5napon belül az egyesület vezetőségéhez negküldött, de a közgyűIésnek megcínzett
fellebbezéssel élhet' A fellebbezés beérkezésétkövetően az elnök 30 napon belíli időre
köteles a Közg}.tílést összehívni' A közgyűlés a fellebbezés tárgyában n-vílt szavazássa1.
egyszeril szótöbbséggel dönt. Aközgyűlés hatálozatát az elnök nyolc napon belül íIásban
köteles a kíZalással érintett tagnak negküldeni' aki a hatfuozat hatáiyon kíviii helyezése iIánt
a |tk. 3l 35- 3:36 $- ai aiapján a bírósághoz Íbrduihat.

A kizárásra okot adó nagatartáslól va]ó tudomásszerzéstől, illetve a mulasáástól szilmított

6
eg)' éveltelle után

kizÍási eljfuás

a taggal szemben nem fol}'tatható le.

_ a kilépésénekaz elnök részére benyújtott írásbeli nyilatkozatával
a tagsági
\'iszonyátinclokollás nélküi' brírmikor megszüntetheti' A tag kiiépésea kilÉpéii
1'7.

A

tag

szándékryilatkozat személyes átadása esetén az átadás napjáva], a kilépesi szríndekryilatkozat
postázása esetén a postai feladásnapján hatá]yosul.
2.

A Dártoló tae

2.1' A tri4qló tag jogosult az egyesü1et közgyű]ésén tanácskozási joggal megielenni, ott
hozzászólni,felvilágosítást kérni' azonban szavazati joga nincs és vezeto iisaségviselővé nem
választható, egyebekbenjogai és kötelezettségei megegyeznek a lendes tagokév;l.
2'2.A uiltaló tag köteles az egyesület részéíevagyoni hozzájárulást teljesí1eni' az alapszabiíly
és a közgyúlés hatál.ozatait bgtartani. Netn veszé]yeztelheti az egyestilet céi'jainai
-'
megvalósítását és az egyesület

tevékenységét'

AZ egyesület tagia köteles az alapszabályban meghatározotl tagi kötelezettségek teljesítésére.
A páfioló tag tagdíjat nenl fizet.
2.3'A Dártoló taq ta!.sági jogviszonya megszúnik:
a temészetes személy pártoló tag halálával,
nem temészetos személy pfu1oió tagjogutód nélküli megszűnéséve],

.
.
.
.

kilépéssel, bármikor, indokolás nélkül a vezetőséghez benyújtott írásbeli

nyilatkozabnegtételével'
kizárással, ha a prír1oló tag jelen alapszabály rendelkezéseit, vagy a közgíilés
hatfuozatátsúlyosan vagy ismételten séItő magatartást tanúsít.Akizárási eljáúst
báDlely tag vagy egyesületi szelv kezdeményezésérea vezetőség folytatja le'Az elnök
kizárást kezcleményező kérelem beérkezésétőlszánított 30 napon belüli
időpontraköteles a vezetőségi ülést összehívni. A kizalási eljáIásban az éiintett tagot
az vezetőség üléséremegkell hívni, azzal a figye]meztetéssel' hogy a szabályszérű
meghivása ellenére történőtávolnaradása az ülés negtartását és a hatifuozathozatalt
nem akadályozza. Az iilésen biztosítanike]l szánij_ra a védekezésilehetőséget. Az
ülésen a páItoló tag képviselővel is képviseltethetimagát. A pártoló tag kizárásriról
]ehetőleg az ezzel a napirendi ponttal összehívott e]sővezetőségi ülésen dölteni ke]l. A
vezetőségi ülést egy alkalommal ]eg{éljebb 30 nappa] lehetelhalasáani. A pártoló tag
kizárása tárgyában az indítvány beérkezésétól számított
hónaponbelül
vezetőségnek határozatot kell hozni. A páftoló tag kizárását kimondó lratárcZatot
írásbakel1 foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a

a
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kizárás alapjáulszolgáIó tényeket és bizonyítékokat' továbbá

i

a

jogo1.,'oslati

lehetőségfől való tájékoztatást' Aldzáró hatlíozatot a páftoló taggal közőlni kell. A
határozatot a meghozatalát köl'etó 8 naponbelül kizfuással érintett tagnak íIásban,
postai szolgáltató útjál téItivevényes levélben rneg kellküldeni. A kizfil pá.toló tag a
kizárást kimondó elsőfokú vezetőségi hatiírozat ellen' akéZbesítéstőlszánított 15
napon belül az egyesület vezetőségéhez megküldött, de aközgÉlésnek megcímzett
fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beér.kezésétkövetóen az elnök 3Onapon beliili időre
köteles a Közgyű]ést összehívni. A közgyúlés a fellebbezés trirgyában nyíltszavazással,
egyszerű szótöbbséggel dönt' A közgÉlés határozatát az elnök nyolc napon
belülíúsban köteles a kiz.fuással érintett tagnak megküldeni' aki a hat.írozat hatályon
kívii1 helyezéseirát1t a Ptk. 3| 35- 3:36 s- ai alapján a bílósághoz ibrdu]hat. A párÍoló
tagok csak azérintettségtik esetén és csak annyiban kérhetik a sórelmezett határozat
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hatályon kívülhe]yezését, amennyiben az Iájuk nézve jogot vagy kötelezettséget á1lapít
meg' ezeketkiterjeszti vagy kollátozza' illetve megsziinteti.

A

kizárásla okot adó magataúásról való tüdomásszerzéstől' illetve a mulasztástói

számított egyév eltelte után kjzáÍdsj e]járás a taggal szemben nem tbl}ratható ]e.

.

Amennyiben a pártoló tag a taggá válás alapszabályban meghatálozott feltételeinek
nem fe]elmeg, az egyesület a tagsági jogviszon}t 30 napos határidővel írásban
felmondlratja. Afelmondásról a vezetőség határoz és a határozatát köteles a pfutoló
lagnak postai úton vagyszemélyes átvétellel - az átvétel időpontjának rögzítésével _
kézbesíteni. A tag a kézbesítéstőlszámított 15 napon belül a hatáÍozat e').1en a
vezetőséghez benÉjtandó, de a közgyúlésnekcímzett halasztó hatálvú fellebbezésse]
élhet. A fellebbezést a közgyíiJes blralja eJ a kövelkezdülésen n}ílt szavazással
egyszeú szótöbbséggel hozott határozatával' Az eljrírás sol|in a pátolótag
képviselővel is eljfuhat.

Az egvesiilet köZgyűlése tiszteletbeli taggá választhatja azt a természetes
személyt, aki az egyesű]et céljával kapcsolatosan kifejtett tevékenységével.szakrnai
tudásával' életútjával az eg)'esii]ettagsága körébeí elismerésre tett szert' A tagsági jogviszon)
3' A tiszteletbeli tagI

a

tiszteletbeli tag ellbgadó nyilatkozatával jön1étle'

3.1'A tiszteletbeli tag -ioqosult az egyesület közgyűIésén tanácskozási joggal megjelenni. ott
hozzászólni,felvilágosítást kéni, véleménÍnyilvr1nítani, azonban szavazati joga nincs és
vezető tisztségviselővé nemválasztható, egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a
rendes tagokéval.

3'2.A tisáeletbeli taq köteles az alapszabály és a közgyűlés hatfuozatait betaÍani. Nen]
veszé]yeztetheti azegyesület céljainak megvalósítását és az egyesület tevékenységét'Az
egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére'A
tiszteletbeli tag tagdiat nem fizet.
3.3'A tiszte]etbe]i tag tagsági ioqviszonYa megszúnik:
a tiszteletbeli tag halá1ával.
a tiszteletbe]i tag bármikor indoko]ás nélkül aZ einökhöz ben1rrjtott írásbeli
nyi1atkozattallemondhat a tiszte1etbeli tagságáró1'
tiszteletbeli tagi cím megvonásáva], ha
tiszteletbeli tag a jelen.
alapszabályrende1kezéseit vagy a közg}úlés hatítozatát súlyosan vagy ismételten
séfiő magatartásttanúsít'
eljárást bámely tag vagy egyesüieti szerv
kezdeményezésérea közgÍilésfolytatja le' A tisáeletbeli tag meglonásá-ra az
indítván}'t a vezetőséghez kell benyújtani.Az elnök aZ indítvány beérkezésétől
számított 15 napon belül köteles a köZgyűlést azáltalános szabályok szelint, ezzel a
napirenddel összehívni. Az e1jrirásban a tiszteletbelitagot a közgyűlés üiéséreaz

'
.

. a

a

Az

indítvány mellékelésévelmeg kell híyníazzal afigyelneztetéssel' hogy

a

szabályszerri meghívása ellenére történő távolmaradása azKözgyűlés megtaltását
és a határozathozatalt nem akadályozza' Az KözgÉlésenbiáosítani ke]l számfua a
védekezésilehetőséget. Az eljárás solán a tiszteletbeli tagképviselővel is
képviseltetheti magát'
tiszteletbeli tagi cím megvonása táIgyábaniozott
hatiírozatot írásba ke1l foglalni és indoklással ellátni;az indoklásnak
tartalnazniakell a tiszteletbe]i tagi cím megvonása alapjául szolgáló tényeket és
bizonyítékokat'továbbá az aÍa való figyelneztetést, hogy a tag a határozat

A
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hatályon kívül helyezésétkerheti a bilóságtól a Ptk'
]:]5.s. es 3:3ó's' ai sze nt. A
Ptk. 3:35' s-a a]kalmazásaban az egyestilet sze.'ei áltat'hozJiatálozat
el]en a
Ptk. hatályba]épésétkövetően is.csak az atag ké.heti

üi'Jrag,or a hatifuozat
"
hatríroiathozatalsorrln
szavazati joggal
rendelkezett. A tiszte]etbe]i tagok csak az érintetlségiik
ese?n escsak annyiban
kérhetik a séreimezett hatcrozat hatal}on kl\'ül r'ay_"'!rei'o-"*yiten
joqot vagy kötelezettseger áIiaprt meg .zetel kiterjesztiazrájú
1é1'e
,ragy
korlátozza,illetve megszünleti.'A hctározatoi u ,uggá i.aJun'po.tai
úton közölni
kell' A tiszteletbeli tagi cim megvondsáta okot acló inagatartásró]
va]ó
Iudomás.Zer,,e.tdl .Zámilnll eP) éreltelte uLán a liszteletbeli
,.- i;;;';;g' ;""";;
hatá1yon

iáíyuló

kívül he]yezését'aki

a

eljfuás a taggal szemben nemfolytatható le.

TV.

Az egyesiilet szeNej:

Az tuyt_sl,t

t-

t

s./LRVE./LI

fFLLp

LsE

a közgyűIés, a vezetőség, az el]enőrző bizottság.

1' A közevűlés
1.1'Az egyesület döntéshozó szerve

a

közgyÍí]és, amely a tagok összességéből

á11'

1-2.A közgyúlést sziikség szelint, de évente legalább egyszer össze
kell

hívni'A közgÉ]ést az
elnök a meghívó postai úton való megküldé;ével, uigy .'"-ety".
,ituáa_áur
azidőpont
-tagok'
1ögzítése mellett hír'ja össze, akként, hogy azt a
iÍetve a kázgyritesen reszt
vennijogosultak a közgyűIés időpontja előtt tegátaut ls nap_pd
ke'I'"" tu|r'á..at.
A meghívónak tafialmaznia kell

.
.
.

.

az egyesület nevét és székheiyét;

közgyúlés idejét és helyszínét;
határozatképtelensóg esetére a megismételt közgyulés iclópontját,
helyét és az
eltérő határozatképességi szábályokra vonatkoz8 figyclemielhívást;
és
a közgyűlés napilendjét' amelyet a meghívóban "ólyan lészletességge]
kel]
feltüntetni, hogya szavazásra jogosultak a t{fugyal; kívánt témakörökben
álláspoDtjukat kialakíthassák.
a

1'3.-{ közgyűIós az ülésétaz egyesüIet székhelyén, vagy a meghívóban
megielölt helyen
tartja.
] 4'Ha a Ld78) ü1esl nem szabaly.zeruen hr\,1á( öss7e. a.,l akkor lehct
mePla,í.1i. ha az
:ilesel]\alan ennji reszrétcIre jogo:ult jelen vcn. es eg1hangul-g

megtaftásához.

r'"'ra1."i

- iiri

1.5.AközgyÍÍ]és nyilvános. A tag a közgyűlésen jogosu]t képviselóvel
képviseltetni magát'

1'6.A közgÉlési meghívó kézbesítésétő]számított nyolc napon belül
a tagok és az
egyesületszer\'ei a közgyúlés összefu\ ására jogosult siemelyol
a napiretrd kiegészítését
kórhetik, akiegészítésindokolásával' a napJiend kiegészítéínek
tJ.g|uon u to"gy'ire,

összehívásárajogosultszemélyjogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítéie
inínti kérelemről a
közgyúlés összehívásfuajogosult szemé]y a kozgyűlés időpon:t1ág o"- áont
urt
elutasítja, a közgÉlés a napirendelfogadásáíól siolo trata.ozat me_ghozatalát
",ugy
megelózően
kűlöl1 dönt a napirend kiegészítésénektágyában'

A

kiegészített napirendről

az elnök a meghívó postai úton -ajánlott ktildeményként _
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megkiildésével,vagy személyes átadásával - az időpont rögzítése mellett - értesítia tagokat,
illetvea közgyűlésen részt venni jogosültakat, úgy' hogy a közgy1ilés időpontja előtt leg;lább
két nappalazok kézhez kaphassiík azt.

A

közgyűlésen a szabiílyszelűen közölt napifenden szerepló kérdésbenhozható hatlfuozat,
kivévc,ha valamerrnyi részvétehejogosult jelen val és a napirenden nem szereplő kér<1és
megtárgyalásáhozegyhangú]ag hozzájárulnak' Amennyiben a közgÉléseü nem ielent meg
minden részvételrejogosult és/vagy a kiegészített napirendi kérclésmegtfugyalásához
egyhangúan netn jánrlnak hozzá,abban az esetben a kiegészített napiÍend tárgyában a
köZgyíílési határozatban meghatározott időnbe]ül az elnöknek újabb közgyűlést kell
szabályszerűen összehívni, amelyen a kiegészítettnapirendet tárgyalni kell'
1'7.A közgÉlés határozatképes, ha azon a szavazatijogga] rendelkező részvételrejogosultak
többmint fele je]en van'

Ha az eredeti időpontbán megtafiott közgyűlés a negjelentek előífiíál kisebb számban
valómegjelenése miatt - nem lenne határozatképes, a hatfuozatképte]enség miatt
megisméte]tközgyÍílés az eredeti napirendi pontokban a jelenlevők számára tekintet nélkül
hatifuozatképes,amely tén}ae azonban a tagok figyelnét a meghívóban fel kell hívni' Ha a
hatfuozatképtelenségmiatt megismételt közg}.lílés nem az eredeti közgyűlés időpontjával
egyező napon kerülmegtafiásra, úgy a tagok részéreúj rneghivót kell kiilderri, melyben ismét
tájékoztatni kell ókettávolnaladásuk következnrényeiről.

A

határozatképességet minden hatiíozathozatalnál vizsgálni
.iegyzőkön).r'befu'ögzíteni szükséges.

kell és a

közgyűlési

1.8'^ közgyűlést össze keii hívni, ha:

.

a tagok legalább 1/3'a a napilendi pontok, a cél és az okmegjelölésével írásban
kezdeményezi'
a vezetőség, ellenőrző bizottság indítványozza,
a bí1'óság elrendeli'
A tagok legalább 1/3-a által aláífi, a közgyűlés összehívásfua voíatkozó és a lélvenni
kívántnapirendi pontokat, a célt és az okot tartalnazó, a vezetőségnek megküldött írásbeli
kérelemre azelnök a kérelen kézhezvételétő]számított 30 napon belüli időpontú köteles
összehÍvni aközg}iilést.

.
.

1'9.A közgyűlésen valamemyi szavazásrajogosult egyenlő szavazattal rendelkezik.

A ki'zgyíilós kezdetén nyílt szaYazássaI, cgyszerű szótöbbséggel meg kell választani
alevezető elntikíit' a jegyzőkön).\.vezetőt ós a két jegyzőkön}T hitclesítőt az es/esülct
tagiaiközül.
1'11. A levez€tő elnök titkos szavazás elrendelése €setén javasolhatia
sz^y^z^tszámlálóbizottság felállítását' melynek megbízatása a közgyúlés időtartamrta szól'
feladata a szavazáslebonyolítása' a szaydzok összeszámolása és a szavazás eredményének
1.10.

levezető elnökkel valóközlése.
1.12.

A közgyűlés üléseit a levezető e1nök vezeti.

1.13'A közg}úlés hatáIozatait _ ha ajogszabály vagy az alapszabály másként nem rendelkezik

nyílt szavazással' egyszeú szótőbbséggel hozza. Bármelyik

szavazásra .jogosult

t0
indítványára, az egyes napireÍdi pontokban a közg}'Íilés - nyílt egyszeni szótöbbséges
határozattal - elrendelheti atitkos szavazást vagy a név szerinti szav;ást is' Az egyesület
alapszabályának módosításához ajelen lévő tagok háromnegyerJes szótöbbséggei hozott
hatiirozata szükséges. Az egyesület céljánakmódosításához és az egyesület megsziínéséről
szóló közgyülési dijntéshez a jelen levő szavazatijoggal ren<]elkező tagok hiÍomnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
1'

14.A határozatokat a levezető elnők szóban hirdeti ki és azok szó

ajegyzőkönyvben.

sze

nt rögzítésre kerülnek

l'i5.A

közgyűlésről jegyzőkön1v készül, amelyet a közgyűlés levezető elnöke és két, a
közgyúlésáltal megválasztott szavazásra jogosult tag hitelesít, és a jegyzőkönyv-vezető aláír.
Ajegyzőkölr}Ynek a közgyűlésen elhangzottakat lehetőleg szó szérint taÁahraznia kell.
ahatározatokat a levezető elnök által szóban kihirdetettel azonosan kell rögzíteni. Meg keli
je]ölni aleadott szavazatok számát és azok megoszlását is' Amennyiben á kozgyűléi nev
szerinti szavazáslóldőntött a jegyzókö11) '"!ek tarta]maznia kel] a szaiazatokat név szerint is.
Jegyzókörryvbe kellfoglaini a közgyűlés résztvevői által rögzíteni kérteket is.
A j€gyzőkönyv
minimális tartalma:
események, az elhangzott indífuányok;
a határozati javaslatok, a leadott a kiizgyűlés helye és idcje;

_
- r közsrűlés levezető elÍökének, a jegyzőkön1wezetőnck, a
hitel€sítőiéneka neve;
- a közgyíilésen lezajlott fontosabb szavazatok ós €Ilenszavazatok
szava7áslóltarlózkodóL

száma.

iegyzőkönlr'

valamint

a

1'16'A közgÉlésen megjelentekől jelenléti ívet kell felvenni, amely tafialmazza a tag
nevét,lakóhelyét és aláírását' A nem természetes szemé]y tag esetében a jeien1éti ív
taÍtallnazza a tagelnevezését,székhelyét, a képviseletében negjelent szenréiy nevét'
la]<óhelyét és aláíIását. Ha a tagnen személyesenjár el ajelenléti ívhez csato]ni ke]] képvise]ő
részére adott teljes bizonyító erejűtnagánokilatba foglalt neghatalmazást. Ez utóbbi esetben a
tag képviseletében eljáró személynevét, lakóhelyét és aláíIását is tafialmaznia kell a jelenléti
ívnek.A jelenléti ívet a közgyűlés leyezető €lnöke és a jegyzókön1r.vezető aláírásáYál
hitelesíti'

l.l7.A

hat.fuozat meghozatalakor nem szavazhat az,

.

akit a hatifuozat kötelezettség vagy feielősség alól mentesít vagy az egyesület
terhéIe másfajtaelőnyben lészesít;

. akivel a hatfuozat szerint szeződést kell kötni;
. aki e]len a határozat alapján pelt kell indítani;
. aknek olyan hozzáta ozója érdekelt a döntésben, aki aZ egyesületnek nem tagia;
. aki a döntésben érdekelt más szeryezettel többségi befolyáson alapuió
kapcsolatban áll; vagy
. aki egyébkéntszemélyesen érdekelt a döntésben'
1'

18'A közg1.tílés kizárólagos hatásköIébe taftozik:
az alapszabály nódosítása;
az egyesület megszűnésének, egyesü]ésének és szétválásrinak elhatározása;
a vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása és díjazásrínak negállapítása;
az éves költségvetés elfogadása;

a)
b)
c)
d)
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e)
d.)
e.)
f.)
c)
h.)

az éves besziímo]ó - e7en heliil a vezetőségnek az egyesüIet vagyoni helyzetéről
szó1ó
jelentésének -elfogadása;
vezetőség tagiainak, ElIenőrző Bizottság tagiainak megválasztása, visszahívásuk;
a végelszámoló kijelölése'

tagdíj mértékénekmegállapítása,
rend€s és pártoló tag kizárását kimondó és a tagsági jogviszony felmondása
társlábanhozott elsőfokú Yezetőségi határozat elleni retteltezes elbírálása és a
tiszteletbeIi tagi címmegvonásáról Yaló döntés.
döntés minden olyan kérdésben,amelyet jogszabály vagy az alapszabály a
közgyűlés hatáskörébeutal.
a

a-

2' A vezetőség

Áz egyesület üg}-vezetését elniikből' alelni'kből és titkárbóI álIó,3 fős vezetőség látja
el.Avezetőség tagjait a közgyűlés választja meg nyílt szaYazással, egyszerű tiibbségge| 6t
éYidőtaftamra.
Az egyesület vezető tisztségviselői a vezetőség tagiai. Vezető tisztségviselővé az egyesület
tagiaiválaszthatók, a vezetőség legfeijebb egyharmada választható az e|yestilet tagjain kívtlli
személyekből.
vezető tisáségviselők megválasztásiía a ktizg1.tilés nyílt, egyszerű
szótöbbségesszavMattal j ogosLrlt.
A vezetőség tagjainak negbízatása 5 évre szól'
2.1.

A

2.1''1. Vezető
az a nagykolú személy lehet, akinek cselekvőképességéta
-tisztségviselő
tevékenységeellátásához sziikséges körben íem kollátozták.vezető tisztségviselő csak az
lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva.Ha a vezető tisztségviselő'jogi személ5,, a
jogi személy köteles kijelölni azt a tetmészetes személ}1,aki a vezető tisaségviselői
Jéladatokat nevében ellátja. A \'ezető tisáségviselőke vonatkozószabályokat a kjelölt
személyre is alkalnazni kell'

2.1'2.Avezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni'

2.1'3.Nern lehet vezető tisztségviselő az, akit búncselekrnény elkör,etése miatt
jogerősenszabadságvesztés büntetésre itéltek, amíg a büntelett előélethez fúződő
hátrr{nyos
ktlvetkeznényekalól nem mentesült.
Nen'' lehet vezetó tisztségviselő az' akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Az eltiltást
kinondóhatározatban megszabott időtafiamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
e]tiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Akit valanely foglalkozástól jogerős bírói Ítéletteleltiltottak. aZ eltiltás hatálva alatt
ilé]eloelrmegielö]l teveken)\égel ÍoIyaló e3)esülel ve,/elo lis,,1.egviseldje lrem lehát'

Nen lehet vezető
ezekhozzátartozója.

tisztségviselő

az

a7

ellenőÍző bizottság elnöke vagy tagia, iiletve

A döntéshozó

szerv, valanint az így,íezető szerv hat.tozathozatalában nem vehet részt az
aszenély' aki vagy akinek közeli hozzátar1ozója ahaIlIÍozat alapján
kötelezettség vagy felelősség alól nentesü]' vagy
bfumílyen más előnyben Észesül, il]etve a nlegkötendő jogügyletben egyébként

a)
b)

érdeke]t.

Neln minősül előn1'rrek a köáasznú szeNezet cél szelinti juttatásai keletében a bárki átal

I2
megkötésnélkül igénybe vehetó nenl pénzbeli szolgáltatás' illetve az egyesület által tagjának,
a tagságijogviszony alapján nÉjtott' létesítő okimtnak megfelelő cél szelinti juttatás
'

A közhasznú szeNezet megszúnésétkövető hrirom évig nem lehet nús közl]asznú sze.r'ezet
vezetőtisztségviselője az a szeméIy' aki korábban olyan közhasznú szeNezet vezető

tisztségviselője volt _ arrnak megszíinésétmegelőző két évben legalább egy évig
'
ame]y jogutód íélkülszúnt meg úgy, hogy az álami adó_ és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- ésvámtafiozását nem egyenlítette ki'
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság je1entős összegű adóhiányt tárt fel,
amellyel szelnben az ál]an adó- és vámlratóság tlzletlezfuás intézkedést alkalmazott'
vagytizletlez&ást helyettesítő bí6ágot szabott ki,
amelynek adószámát az állami adó- és vlímhatóság az adózás rendjérői szóló tijrvény
sze ntfelíiiggesztette vagy törölte'

a)

b)
c)

c1)
A

vezető tisztségviselő, il]etve az ennek jelölt szemé]y köteles valamennyi é ntett
közhasznúsze|r'ezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget eg1iaejLiLeg mas
közhasznúszenr'ezetnéi is betölt.
A vezetőség szükség szerint' de lega]ább évente kétszer ülésezik' Üléseit az e]nök hívja
összea tagok részéIeaz ülést megelőzően 15 nappal kézbesített az ülés helyét, időpontját;s
napirendjéttartalmazó írásbeli nreglrívóval.
2' 1.4'

2.l.5.A vozetőség határozatképes' ha a vezetőségi ülésen legalább 2 fő vezetőségi tag jelen
van.Határozatképtelenség esetén az iílést15 napon belül meg kell isméteini. A
megismételt ülés iscsak akkor határozatképes ha azon legalább 2 fó vezetősógi tag jelen
van.

2'1.6' A vezetőség határozatait nyílt szavazással, a tagok szótöbbségével hozza,
jelenléte€setén egyhangúan. Avezetőség űlései nyi1vánosak.
2.

aJ
b)

c)
d)
e)

!
h)

t

i)

k)

D

m)
n)

két fő

1.7'A vezetőség hatásköIébe tartozik

az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe taltozó ügyekben a

döntésekmeghozatala;
a beszámolók előkészítéseés azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
az éves költségvetés elkészítéseés ainak a közgyti]és elé terjesáése;
az egyesületi vagyon kezelése' a vagyon felhasználására és beÍ'ektetéséIevonatkozó, a
közgyűléshatáskörébe nem taftozó döntések meghozatala és végrehajtása;
az egyesület jogszabály és az alapszabáIy szelinti szervei megalakításíinak és a
tisztségviselőkrrregváasztatásának előkészítése;
a közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a közgyűlés
munlrájátelősegító szeNező tevékenység,g)
közgyrilés napirerrdi pontjainak
meghatározása;
részvétela közgyÍlésen és válaszadás az egyesülettel kapcso]atos kéldésekre;
a tagság nyi1vántaÍása;
aZ egyesület hatitozatainak' szerr'ezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetésc;
aZ egyesiilet működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
az egyesületet érintő n'regsziínési ok Íénrrállásának mindeúori vizsgálata és arrnak
bekövetkezteesetén a törvényben előíIt intézkedések megtétele;
a tag felvételéről való döntés,
a tagsági jogviszony felmondása,

a
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p)

a tag kizfuása táIgyában hozarrdó e]sőfokú hatáIozat meghozatala,

t

mindazok a kérdések,amelyeket a jogszabály vagy az alapszabály a vezetőség
hatáskörébe uta],illetve amelyek nem taítoznak a közgyűlés hatásköIébe.

A

vezetőség tagiai kötelesek a közgyűlésen résá venni. a köZgyűlésen az
egyesülettelkapcsolatos kéIdésekre valaszolni. az egyesü]et teveken}segeldi 3s gazdasági
helyzetérőlbeszámolni'

2.1'8.

2.l.9'.

A

vezető tisztségviselő az üg}.vezetési tevékenysége soún az egyesülehek okozott
károkért aszerződésszegéssel okozott káréIt való fele1ősség szabályál szerint felel az
egyesülettel szemben.
2.1'10' Az egyesiilet jogutód nélküli negszűnése utáD a vezető tisztségviselőkkel szemben
eminőségükben az egyesületnek okozott kifuok miatti káItérítésiigénÍa jogerős bíósági
tör]éstől szimított egy éveíbelül _ az egyesület töIlésén;k időpo;tj;bali tagsá;i
jogviszonyban á11ó tag vagyaz én'ényesítheti,akinek a részérea megszűnéskor
fennmaradó
egyesületi vagyont át kellett adni,vagy ha lett volna vagyon, át kellett vo]na adni.

Ha az egyesület jogutód nélkiil megszúlik, a hitelezők kielégítetlenkövetelésük erejéig
k.irtérítésiigénytérvényesíthetnekaz egyesület vezető tisáségvise]őivel szemben i
szeÚődésen kívül okozot1károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezetó tisztségviselő
az egyestiletfizetésképtelenségével Íbnyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket netn
vette Íigyelembe.Ez a rendelkezés végelsziímolással töfténő megszűnés eseté11 nem

alka]mazható

'

2'1.11' Az egyesület bánnely tagja kéIheti a bí.óságtól a kozgyűlés és aZ egyesiilet szervei
általhozott hatáozat hatá]yon kívül helyezését, ha a hatá_rozat jogszabáysértő vagy a létesítő
okilatbaütközik'

A hatifuozat hatályon kívül helyezése irá]t attól az időponttól számított hanninc napon belül
lehetkeresetet indítani az egyesület ellen, amikor a vezető tisztségviselő a !1atfuozaÚóI
tudomást szerzettYagy a határozatól tudomást szelezhetett volna' A hatfuozat meghozatalától
5,/ámllon eg)é\ e\..iog1eszld halárido elIe]lé\ el per nem inClilhalo'

Nem jogosult pelindításla az, aki a határozat meghozatal.ihoz szavazatával hozzájárút'
kivéve' hatévedés,megtévesztés vagy jogelJenes Íbnyegetésmiatt szalazott a hatiÍozat
lne]]ett. A határozathatályon kivül helyezése inínti per megindításának a hatiÍozat.
végrehajtására halasztó hatályanincs. A bíIóság indokolt esetben a Í'elperes kérelmére a
határozat végrehajtását felliiggesztheti.

2'1.12. Megszíinik a vezető tiszlségviselői megbízatás:
a megbízás időtartamának lejáftávalj
visszahívássai;
lemondással;
a vezető tisztségviselő haláával vagyjogutód né1küli megszűnésével;
a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
köIben töíténő korlátozásával;
vezető tisztségviselővel szenbeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztéve1.

a)
b)
c)
d)
e)
I

a

2.1' 13'

Az egyesület tagiai

a vezető tisztségviselőt brirmikor,

indokolás néikül visszahívhatják.
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2.1.14'.A vezető tisáségvise]ó megbízatásfuól az egyesület közgyríléséhez, vagy násik
vezetótisztségviselőjéhez iÍ\tézett nyilatkozattal brármikor lemondhat' Ha aZ egyesület
núködőképességeezt megkíván-ja' a lemondás az í]j \ezető tisáségviselő kijelolésévilvagy

megválasztásával' ennekhiányában legkésőbb a bejeIentéstől számitótt tratvanadit napon
hatályossá.

vaÍi

2.1.15. AmeDnyiben valamelyik tisztségviselőnek a megbíza1ása _ bármely
a
határozott időlejfuta előtt megszűnik, az elnök akadályoztatása esetén a vezetőség bfume]y
tada kötelesközg}.tilést összehívni kiesett tisáségviselő helyéIe töfténő választás céljábói'

okból

Az így megválasztotttisztségviselő
megbízásának időtaltamráhozigazodik.

megbízásának időtatanra

a

többi

tisztséaviselő

2'2.Az elnök

Az

egyesü]et e1nökét a közgyűlés választja meg
egyszeniszótöbbséges szavazással, öt évre.

2'2.1'Az elnök feladata és hatásköIe:
. Áz egyesül€t által vállalt közfeladatok
t€Yékenységek megvalósítását'
. a vezetőség és a közgyűlés összehívása'

a

vezetőség tagjaival együtt, nyílt,

köziil kooldináIja a kiizmúvelődési

. a közgylilés és a vezetőség által hozott hatiÍozatok és állásfoglalások
vé grehajtásánakiiínyítása,
. vezeti a vezetőség üléseit,
. utalványozási jogot gyakoiol' az egyesület banlGzán]lája felett önállóan rerrdelkezik.
. képviseli az egyesületet önállóan,
o gyakorolja az egyesü]et munkavállalói feletti nlun](áltatói jogokat'

2'2.2' Az egyesület elnöke köteles a közgyúlés és a vezetőség határozatailól nyilvántafiást
vezetni' amelybcil megállapítható a hat.fuozat időpontja, hatálya, tafialma, a döntést támogatók
és ellenzőkszrímaránya- ha lehetséges a szemé]ye is.
2.2'3. Az egyesület elnöke köteles a közgyűlés és a vezetőség hatiározatait az érintettekke]
aneghozatalt követően nyolc napon belül irásban postai úton vagy szeméiyes átadással az
átvételidőpontjának rögzítésével közölni és a határozatokat a székheiyen töÍénő minimun 8
napig tat1ókifüggesáésse1 nyilvánosságra hozni'

Az egyesület elnöke köteles a tagokól naplakész nyilvántartást (tagjegyzék)
\'ezetni,amelyben fel kell tüntetni a tag nevét, lakóhelyét, tagsági jogviszonya keletkezésének
időpontját'
2.2.4.

2.2'5.

Az

egyesület míiködésével kapcsolatban keletkezett iratokba báIki betekinthet az
Elnökné1te1t írásbeli kezdeményezésalapján, az Elnök 15 napon belül köteles biztosítani az
iratbetekintést akéIelmezőnek az egyesület székhelyén, úgy hogy a kérelmező saját költségére
násolatot iskészíthet. Az egyesület e]nöke az iratbetekjntés során gondoskodik a személyes
adatok elkülönítettkezeléséről. Ezen iratbetekintési rend vonatkozik az egyesület
beszámolójfu a és közhaszrúságimellékletére'
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2.2.6.

Az elnök köleles

ha

a)
b)

a közgyúlést összehívni a sziikséges írtézkedésekmegtétele céljából'

az egyesület vagyona az esedékes taítozásokat nem fedezi;

az egyesület előre]áthatólag nem lesz képes a taftozásokat esedékességkor teljesíteni;
vagy
az egyesü]et céljainak e1érése veszélybe kerül1.

c)
Az így összehívott

a

az

közgyűlésen
tagok kötelesek
összehívásla okot adó
költilménymegszi.intetése éIdekébenintézkedésttenni vagy az egyesület megszüntetéséről
dönteni'
2.3.

Áz alelnök

2.3.l. Áz alelnök az clniiköt annak akadályoztatása esetén teljes jogki|rrel helyettesíti'
2.3.2. Az cgyesületet iinállóan kópviseli,
rendelkezik,

az egyesület bankszámlája felett önállóan

2.3.1. Az egyesülct által vállalt közfeladatok közül koordinálja a művészetoktatási'
képzésitevékenységekmegvalósítását' toYábbá a vezetőségeÍ belüli munkamegosztás
alapján azegyesül€t szakmai tevékenységénekrészfeladatait.
2.1' A

Íitkár

2.4.1. Felelős az egjr'esüIet számYiteli és üg}Yiteli rendjéért'

2.'l.3. Az egyesületét önállóan
rendelkezik,

képviseli, az egyesület bankszámlája fclctt i'náIlóan

2.4.2. Szen,ezi és koordinálja az iinkéntesék munkáját, az egyesÍilet önálló
másszen'ezetekkel kiizösen megvalósított programjait' r€ndezvénYeit.

vagy

2.5.4 ti\zteletbeli elniik

Az egycsíilet tiszteletbeli €lnöke olyan személy lehet, aki a hazai, ezen belül is a
bihari térségnépművészetitevékenységében, közösségformáló képességeés munkíja
2.5.1'

révénelóvÍilhetetlenérdemeket szerzett.
2.5.2'

Áz egyesületnek egy időpontban egy tisztel€tb€li

elniike lehet.

2.5.3. A tiszteletbeli elnököt a kiizgyűlés Yálasztja meg nyílt szavazással' egyszerű
többséggel.Megbízatása élethosszig tart, s csak lemondás vasr' elhalálozás folytán szűnik
mcg.

2.5.4.Á tiszteletbeli elnök részt Yehet a vezetőség és a közgyűlés munkájában, s a
vezetőségiüléseÍ tanácskozási' a közgyúlésen szavazati joggal rendelkezik. Az egyesület
tiszteletbelielnökót megilletik mindazon jogok' amelyck a rendes tagot' de t.gdíjfizetési
kötelezéttségenincs.
2'5.5. vezető tisztségYiselőnek nem minősül.
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2.6.

Á tiszte|etbeli vezetőségi tag

2.6.1'

Az

egyesüIet tiszteletbeli Yezetőségi tagia olyan személy leheq aki az
eg} esülettevékenységében'egy vagy több részfeladat ellátásában
hoss;ú időn keresztül,
folyamatosan,közösségformáló képessége és munk'íja révénelévülhetetlen érdemeket
szerzett.

2.6.2. Az egyesületnek egy időpontb.n több, d€
azonosszámú tiszteletbeli vezetőségi tagia lehet.

lcg{eljebb a mindenkori szakágakkal

2.6.3. A tiszteletbeli vezetőségi tagot a kiizgyűlés váIasztja meg nyílt szavazással,
egyszerútöbbséggel. Megbízatása éIethosszig taÉ, s csak lemon<lás vagy elhalálozás
fol"Ytán szűnik meg.

A tiszteletbeli vezetőségi tag részt vehet a yezetősóg és a közryÍÍlés munkájában, s
üléscn tanácskozási, a közgyűlésen szavazati joggal rendelkezik. Áz
'vezetőségi
egyesüIettiszteletbeli
vezetőségi tagiát megilletik mindazon jogok, am€lyek a rcndes
tagot. detagdíj llzelé\i kiitelezcttséqe nincs.
2.6.4.

2'6.5. vezető tisztségviselőnek nem minósül.
3.

Az ellenőrző bizottsáq

Az egyesület közgÉlése az egyesületi szelvek, valamint ajogszabályok,

aZ alapszabá]y és aZ
egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának el]enőrzésére hríon tagú _ egy einökből
éskéttagból á1]ó _ ellenőÚő bizottságot \á!aszt' Az ellerrőrző bizottság jogosult az
üg}.vezetést azegyesület érdekeinek megóvása céljából eJ1enőrizni'

3'1. Az ellenőrző bizottság tagja az a nagykorú szenély lehet' akinek cselekvőképességét
atevékenysége ellátásához sziikséges köIben nem korlátoztiík és a közügyek gyak;Ilásától
nincselriltr a.

Nem lehet az ellenőrzó bizottságtagja' akivel szemben a vezető tisztséqviselőkre vonatkozó
kjzáróok áll fonn' továbbá aki vag1 akJnek 0 hozzatfu1ozója c! egyesület vezető
tisztségviselője'

_

ellenőző bizottságelnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy. aki
a döntéshozó szerv, illetve az i.Y/ezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az
egyesületdöntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
a közhasznú szeNezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kilejtéséreirán}uló

-

jogszabá1y másképpnem rendelkezik,
a közhasznú szeNezet cél sze nti juttatásából

Nenr lehet az

muntaviszonybanvagy murkavégzésre irrín1rrló egyéb .|ogviszonyban

-

áll,

ha

részesül kivéve a bárki által meckötés
nélktiligénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat' és az egyesület álta] tagí;ak a
tagságijogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújiott cél
szerinti j uttatást , illetve
az a) c) pontban meghatifuozott személyekközelihozzátaftozója.

3'2' Az e]]enőrző bizottságtagjai a ellenőrző bizottság munkájában személyesen köte]esek
résztvenni' Az ellenőIző bizottság tagjai az egyesület ügyvezetésétől fiiggetlerrek'

t'7

tevékenységük sorárlnem utasíthatóak.

3'3 Az ellenőrző bizottsági tagsági jogviszony az ellogadással jön létre 5 év időtartamn.
Aze]]enőző bizottsági tagság megszúnéséIea vezető tisztségviselői megbízatás
megszűíésérevonatkozó szabályokat kell alkalmazni' azzal, hogy az ellenőtző bizottsági tag
lemondónyilatkozatát aZ egyesület vezető tisztségviselőjéhez intézi.

3'4. Az ellenőrző bizottság köteles a közgyl.ílés elé keliilő e]őterjesztéseket megvizsgálni, és
ezekkelkapcsolatos ál1áspontját a döntéshozó szeN ülésén ismertetni'

3.5 Az ellenőrző bizottság az egyesület irataiba' számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe
betekinthet'a vezető tisztségviselőktől és a jogi szenély mulkavállalóitól felvilágosítást
kérhet' az egyesületfiZetési számláját, pénztáIát' éÍékpapílés áruállomlinyát, valamint
szerződéseit megvizsgálhatja ésszakéővel megvizsgáltathatja.
3.6'Az ellenőrző bizottság évente legalább egy alkalonrmal ülésezik, üléseit az e1nöke hívja
össze'az ülést megelőzőerr legalább nyo1c nappal kézbesített napirendet is tartalmazó írásbeli
meghívóval'Az ülés határozatképes' l'n valamennyi tagiaje]en van'
3.7 '

Az ellelőrző bizottság hatfuozatait nyílt szavazással, ajelenlévők szótöbbségével hozza'

Az

ellenőrző bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségiik elmulasztásával vagy
nemmegfelelő teljesítésévelaz egyesiiletnek okozott károkéft a szeződésszegéssel okozott
3'8.

káréfi valófelelősség szabályai szerint felelnek az egyesüIettel szemben'

3.9. Az ellenőrző bizottsági tagja kérheti a bíróságtól a kozgyűlés és az egyesület szeryei
átaIhozott határozat hatáiyon kívtil helyezését,ha a határozat jogszabályséItő vagy a létesító
okiratbaütközik.

A határozat hatályon kívül helyezése ilánt attól az időponttól szimított haminc napon belü]
lehetkelesetet indítani az egyesület ellen' amikor az ellenőrző bizottság tagja a hataLlozattóI
tudomástszeÚett vagy a hatifuozatói tudomást szerczhetett volna. A határozat meghozatalától
számitottegvéves, jogvesztő határidő elteltével pel nem indítható.

Nem .jogosu1t perindításra az, aki a hatiíozat neghozatalához sza\dzatá\Íal hozzájár:llt,
kivéve, hatévedés,megtévesáés vagy jogellenes fenyegetós miatt szavazott a hatáIozat.
mellett' A hatiirozathatáyoí kíviil helyezése iránti per megindításának a határczat
véglehajtásfua halasztó hatályanincs. A bíróság indokolt esetben a felperes kérelmérea
határozat végrehajtását felfliggesztheti'

{. A szakágak és szakáei vezetők

egyesület cél szerinti tevékenységénekYógzéséhez a rendes tagok szakágakat
hozhatnak létre.

Áz

1.1. Önálló sz^kágat az egy adott mesterséget végző y^gy mestelségcsoporthoz tartozó
tagok alápíthatnak. A szakág alapítását a vezetőség javaslatára a közgyűlés hagyja jóvá
és műkiidését küliin szabályzatban fogadja el.
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A

a vez€tő tisztségviselőkre vonatkozó
eljárásrendet kell alkalmazni. Á szakági vezetők meghíYást kapnak a vezetőség ülés€ire'
melyeken tanácskozási joggal vehetnek részt.
4.2.

szakágak vezetőinck választására

4.3. vezető tisztsógviselőnek

nem minősül.

V AZ

EGYESÜLET KÉPvlsELETE

1.

Az egyesületet az elnök, az alelnök

2.

A vezető tisáségviselő képviseleti jogát személyesen gyakorolja'

és a titkfu önállóan

képviseli.

3.Az egyesület bankszrímlája Iijlötti rendelkezési jogot az elnök, az alelnök és a titká.
önállóangyako.olja'

V]. AZ EGYESÜLET vÁGYoNAÉS GAZDÁLKoDÁsA
1.

Egyesület nem alapítható gazdasági tevékeDység céljala.

2'Az

egyesület

vagyonávalönáilóan

folÍathat'

a

]étesítő okiratában meghatltozott cél megvalósítása érdekében
gazdálkodik, elsőd]egesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem

3. Az egyesület aZ egyesületi cél megvalósításával közvetleÍül összeÍüggő gazdasági

j ogosu]t'
tevékenységvégzéséIe

'l. Az

a

létesítő okiratban meghatározott cél szeriíti tevékenységet (a
továbbiakban:alapcél szerinti tevékenység)ideéItve a közhaszrú tevékenységei is
fol}tathat és _ céIjamegvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása éIdekébengudasági'
egyesület

vállalkozási tevékenységetis végezhet, amennyibei ez az dlapeéI szerinti tevékenységétnem
t

e"zel) ezteti.

5' AZ egyesiilet csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, anely
nemveszélyezteti az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységénekellátlísát és
m

iiLöJé5énekfcnntdná51l'

A

6'
civil szervezet legfőbb szervének feladata a múködőképesség ferrntar1ása, és a
fenyegetőfizetésképtelenség esetén a hitelezők éldekeinek szem előtt tartásával a szükséges
intézkedésekmeghozatala, illetve kezdeményezése.
7.

Az egyestilet bevételei:

a)
b)
c)

egyestllet esetében tagdí'
gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolglítatás nÉjtásából) szÍmazó bevétel;
a kö]tségvetési támogatás:
a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott köitségve1ési támogatás;
az Eulópai Unió shuktulá]is alapjaiból' illetve a Kohéziós Alapból szárnazó'
aköltségvetésbő1 j uttatott támogatás;
az Európai Unió költségvetéséből vagy más á1]anltól' nemzetközi szervezettől
száImazótámogatás;

ca)
cb)
cc)
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cd) a
d)
e)
Í)
g)
8'

személyi jövedeiemadó meghat.fuozott lészénekaz adózó rendelkezése

szerint kiutaltösszege;

áz állanhíztartás alrendszereiből közszolgáltatási

szerződés ellenértékekéntszerzett

bevéte];
más szeNezettől, illetve magánszemélÍől kapott adomány;

befektetésitevékenységbőlszámazóbevétel;
az a) D pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.

Az egyestllet költségei, rrífordításai (kiadásai):

a')
b)
c)
d)

a1apcélszerinti(közhasznú)tevékenységhezközvetlenülkapcsolódóköltségek;
gazdasági válalkozási tevékenységhez (szolgátatás nyújtásához) közvetlenü]
kapcsoJódóköitségek;

a civil szeNezet szelveinek) szeNezetének niííkörlési költségei (ideértve az
adn nisztrációköltségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több
tevékenységhez használtimmateliális javak és tárgyi eszközök
az a}.) poítok alá nem taÍozó egyéb költség.

éftékcsökkenési leíIása;

9. Az egyesiiiet bevételeivel önálóan gazdálkodik' tatozásaiért saját vagyonával felel' Az
egyesü]ettagjai aZ egyesület ta1.tozásaiéIt a befiZetetl tagdíiakon túlmenően _ nem felelnek.
10. Az egyesület vagyonát cé]jának negfele]ően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel
tagjaiközött, és a tagok részérenye.eséget nemjuttathat'

]]' Az egyesületnek az alapcél szerinti

(ezen belül köáasznú) tevékeDységéből, illetve a
gazdaságiválalkozásitevékenységéből sz.im]azó bevételeit és kö]tségeit, ráfordításait
(kiadásait)elkülönítetten kell nyilvántartani.

12' Az egyesület a működéséról' vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti
évkönyveinek lezárását követően az iizleti év utolsó napját követő 150 napon belül, illetve
amegszűnés napjával mint mérleg-fordulónappal a jogszabáyban meghatifuozottak szerint
kötelesbeszámolót késZítet '

Az

egyesület beszámolójának elfogaddsa (közhasznusagi melléklettel; az általános
döntéshozatalie]járásnak negfelelően kizárólagos közgyűlési hatáskörben az einök
előterjesáése alapján töÍénik.

Az éves beszámolót (és közhasznúsági mellékletet) _ ha az egyesület Közgyúlése elfogadja
Megyesület kötelgs az Ectv.-ben foglaltak alapján az országos Bírósági Hivatalnál
letétbehe1yezni' Aletétbehe1yezés az elnök fe1adata.

Az iizleti év azonos a naptáIi éwel. Az űz]eti év aZ év közben alakuló' illetve

megszűnő
szervezetekesetében a megalakulás. illetve megszűnés é\'ébentér el a naptári éúől'A mérleg
fordulónapja amegszűnést kivéve december 31.
egyesü]et kön}a.vezetése _ a besz.inolási kötelezettség fliggvényében az egyszeles
vagy akeltős könywitel rendszerében, magyar nyelven, foliDtban történhet'
13.

Az

a l?.rtalmazza
(egyszelűsített
a mérleget
mérleget)'
azeredménykimutatást(eledmény]evezetést),
kettős kön}.witel esetében a kiegészítő mellékletet.

Az e gyesület beszámolól

a)
b)
c)
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14' AZ egyesület köteles a beszámolójával egyidejúleg

köáasznúsági mellékletet is készíteni'
a szelvezet li]tal végzett közhasznú
tevék€nységeket,ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valariint a közhasznú
.iogá]lásmegállapításáIoz szükséges a 2011' évi CLXXV törvén (atovlíbbiakban: Ectv.) 32.
s
szerintiadatokat, mutatókat. A közhasznúsági melléklet taftaIÍ\1azza a közhasznú cél
szerinti
juttatások kimulatását, a vezetőtisztségviselőknek n}'lrjtott juttatások
összegét és ajuttatásban

Aközhaszrúsági mellékletben

be ke]l mutatni

részesülő vezető tisztségekfelsoro1ását.

15. AZ egyesület köte]es a közgyűlés á]ta] elfogadott beszámolóját. valamint közhasznúsági
mellékletét_ köte]ező köÍywizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék
megadásának elutasítását is tartalmazó fuggetlen könywizsgálói jelentésseT együtt _ az adott
üzletiév mérleg_foldu]ónapját követő ötödik hónap r.rtolsó nápjáig letétbe helyezni és
közzéterrni, kötelezőkönywizsgáIat
esetén ugyanolyan formában és tartalommaL. n nt
amelynek alapján akönywizsgáó a beszimolót felülvizsgálta.

Az

egyesület

a

beszát]iolót' valamint közhasznúsági mellékletet a honlapján hozza

nyilv.inosságra.A közzététei az elnök feladata és minimum 15 napon át tart.

16'

Az

egyesület

a

beszámolóval, valamint közhasznúsági mellék]ettel kapcsolatos
a bíróság törvényességi

kötelezettségételmulasztja és azt egy éven beliil nem pótolja'
ellenőrzési eljáráslefolÍatása cé]jábó] értesítiaz tigyészséget.

VI]. AZ EGYESÜLET MEGszŰ,}.iÉsE
1.Az egyesület iogutódlással való megszűnése

Az

egyesület más

jogi személlyénem alakulhat át, csak

csakegyesű]etekre válhat szét'
l '1.

Az

Egyesülés

egyesület

más

egyesü]ettel összeolvadás

egyesülettel egyesiilhet

és

vagy beolvadás útján egyesülhet.

osszeolvadásnál azösszeolvadó egyesületek megszűnnek, és új egyesület iön létre általános
jogutódlás me]]ett.Beolvadásnál a beolvadó egyesület szűnik meg, általános jogutódja
az
eg)eqülesben reszt Ve\ dmasik e:)esülel'
1'2 szétválás

Az egyestilet különváIás vagy kiválás útján több egyesületté szétvlílhat.Kiilönválás esetén.
Megyesület megszűnik, és vagyona a különválással létrejövő több egyesiilete, mintjogutódra
száll át. Kiválás esetén az egyesület ferrnmarad, és vagyonrínak egy része a kiváiással
Iétlejövó egyesületremint jogutódra szálI át'
2'

Az egtestjIet ioqulód nélküli megszLutese:

2.1.Az egyesületjogutód nélkül negszűnik' ha

a) határozott időIe jött létle és a meghat.tozott időtaltam eltelt;
b) megszűnése meghatározott fellétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett:
c) a tagok kinondják megszűnését;
d) az anajogosull .zerv meg<7:inLeri,
e) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesiilet céljának megvalósítása
]ehetet]enné vált. ésújcélt nem határoztak n1eg; vagy
1) az egyesület tagjainak száma hat hónapon kercsztül nem éri el a tíz főt.

2.r

2.2'

Az

egyesület jogutód nélkü]i megszúnéseesetén a hitelezők kőveteléseinek kiegyenlítése

utiinferuxna.adó vagyont az aiapszabályban meghatározott, az egyesület céljával m;gegyező
vagyhasonló cél megvalósítására lét.ejtjtt közhasznú szervezetnek kell ataani. a rryitvantarto
bíróságjogszabálybarr meghatározott szeNezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nen
tafialnazlendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy há az a1apszabályian nregjelölt
közhasznúszervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szelezheti meg.

2.3'A

ferrnmaradó vagyon sorsáró]

a

a

nyi]vántaftó bíIóság
törlést kjnrondó
határozatábanrendelkezik, a vagyonátruházás teljesítéséresziikség esetén ügygondnokot
rendel ki' A vagyonfeletti rendelkezésijog az egyesület törléséve] száll át az új jogásultra.

V]II' KÓzHnszv sÁCl N"yll clKo./A.IoK

Az

egyesület gazdasági-vlíllalkozási tevékenységetcsak köáasznú' vagy a létesítő
okiratbanmeghatfuozott alapcél szerinti teveken1ség megva]ósitasat nem veszélyeztetve
végez'
Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja

meghatiirozottközhasznú tevékenységérefordítja.

fel, azt az alapító

okilatbán

Kajzvetlen politikai tevékenységetnem folytat, szervezete pár1októl fi.iggetlen és azoknak
anyagitiimogatást ne1n nyújt.

Az

egyesület nem ziíÚa

szoigáltatásaiból.

AZ

ki, hogy

tagjain kívü] tnás

is

.észesüljön

a

közhasznú

egyesiilet múködésének, szolgáltatásj igénybevétele mórliának. beszámolói
a székhelyéntörténij kifuggesztessel hozzá nyilvánosságra. A

kózléséneknyilválosságát

kifúggesztés az elnökfeladata

és minimum 15 napon át taít.

IX. ZÁRo RENDELKEZÉSEK
Á jelen alapszabáIyban nem szabályozott kérdésekbena Polgári Törvénykön}.vről szóló
2013.évi V. tiirvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról' valamint a civil
szervezeaekműködéséről és támogátásáról szóló 201l. évi clxxv törvénY (Ectv.), a civil
szervezetekbírósági nyilvántartá;áról és az ezzel összefüggő eljárási sza"bályoklól szóló
2011' éviCLXXXI. törvény (Cet.), illetve a civíI szervezetekre vonatkozó esr'éb
jogszabályokat kellalkalmazni'

X. ZARADEK
AlapszabálÍ a Közgyűlés 4/2018. egyesü]eti l.iatlÍozattal módosította és fogadta el új és
egységesszerkezetben. A módosítást elsősolban a létesítő okirat lendelkezéseinek pontosítása
niatt fogadta el a közgyÍilés. Jelen létesító okiratban módosított rendelkezések vastagon
szedve kiemeltek. Alulírott Török Istvánné elnök a fenti határozat mellékeléséveligazolom.
hogy a létesítő okilat jeleÍ egységes szerkezetbe foglalt szövege, változott szerkezeti
felépítésemegfelel a létesítő okirat módosítások alapjrin lratályos taítaimának'
Je]en

Berett) óújfrlLL. 2018. szeptember 4.
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