Kis ku n fél egyházi Képző - és Iparm űvészek Közh aszn ú E gyes ülete

ALAPSZABÁLY

(egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

arra, hogy a tagok az Egyesületet az új ftk-nak megfelelően
kívánjárk múködtetri, ennek, valamint a kőzhaszrlú jogállás megszerzése érdekében az alábbi,
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt fogadta el.

Az Egyesület közgyűlése, figyelemmel

I.

Árrar,ÁNos RENDELKEzE sEK
Az Egyesület

neve:

KiskunfélegyháaiKépző-

és Iparművészek

Közhasznú Egyesülete

Az Egyesület székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, F'adrusz János u. 31.
Az Egyesület telephelye: 6100 Kiskunfélegyhána, P etőít tér 2.

Az

Egyesület jogállása: az egyesilet az egyesülési jogról, a köáaszrú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáről szőlő 2011. évi CLXXV. tv. szerint köáaszrú szervezetként
működik.
Az Egyesület nyitott, a köáaszrú szolgáltaüísból tagjain kívül más is részesülhet.

Az

E

gyesület honlapj

a:

ryww.felegyhazimuveszek.hu

II.

AZ EGYE sÜr,nr

cÉr,.r,q.

Az Egyesület célja:

-

a kiskunfélegyháai

kistérségben működő képző- és iparművészeti csoportok, egyéni alkotók
szakmai érdekeinek védelme,
a kiskunféleg7tháziképző- és iparművészet szakmai színvonalának emelése,
a kortrárs képzőművészetnépszenísítése
a régióban,
Kiskunfélegyhánaművészeti, kulturális életéneksegítése,
az alkotói munka és bemutatkozás feltételeinek javítása,
alkotótáborokműködésénektiimogatása,
szakmaitovábbképzésekszervezése,
egyéni és csoportos kiállítások megvalósulásának segítése,
művészeti kiadványok megjelentetésének támogatása,
a művészek és a közönség közötti kapcsolat lehetőségeinek szélesítése,
a regionális és a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése aképző- és iparmúvészet, valamint a kultura
egyéb területén,
a kistérségben múködő hátrrányos helyzetű alkotók, alkotói csoportok segítése,
a kisebbségi kultura tátmogatása,
olyan művészeti programok létrehozása, lebonyolítása, mely a kistérségbenműködó, művészeti
tevékenységet folytató csoportok és egyének számára bemutatkozási lehetőséget biáosít,
a képző- és iparművészet lránt érdeklődő fiatalok szakmai képzésénekbiáosíüása, az alkotási
lehetőségek, feltételek j avíása,

tudományos ismeretterjesztés.

2,

A

III.

cEL Br,nnBsnT szoLGÁLó rnvÉrnNysnc

Az Egyesület az alábbi köáaszrú tevékenységetvégzi:

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés,ismeretterjesztés,
- kulturálistevékenység,
- kulturális örökség megóvása,
- műemlékvédelem,
- a magyaíorczági nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a

-

kapcsolatos tevékenység,

köáaszrú szervezetek

szátmáta biztosított

szolgáltatások.

Az Egyesület által ellátott közfeladatok

-

-

-

hatátron

tuli

magyarsággal

csak köáaszrú szervezetek által igénybe vehető

-

a következők:

felnőttoktatás, alapfoku művészetoktatás, ami anemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv.
(4. § (1) bekezdés a) - u) pont) szerint állami feladat,
közösségi kulturális hagyományok, értékekápolásának, művészeti értékeklétrehozásának,
megörzésének segítése,a lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések tiámogatása, a
művész alkotó munka feltételeinek javitása, a művészeti értékeklétrehozásrának, megőrzésének

segítése,amely közfeladat teljesítéséta helyi önkormányzatok és szerveik,

a kőnársasági

megbízottak, valamint egyes centrális alrárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
1991. évi XX. tv. (121. § a)-b) pont) írja elő;

szóló

- a

helyi közművelődési tevékenység trámogatása, kulturális örökség helyi védelme, kiemelt
kulturális örökség védelme, amely közfeladat teljesítéséta Magyarország helyi önkormrányzatairől
szóló 2011. évi CLX)CilX, tv. (13. § (1) bekezdés 7. pont,23. § (4) bekezdés 13. pont,23. § (5)
bekezdés 17. pont), valamint a kulturális örökség védelmérőlszőlő 200I. évi LXIV. tv. (5. § (l)
bekezdés) ída elő;

Az

Egyesület működésének, szolgáltatásának

és beszámolóinak

nyilvránosságát elsősorban a

hirdetőtábláj án, szőrőlapon, illetve internetes honlapon történő kőzzététel útján biáosítja.

Az

Egyesület mint köáaszrú szervezet nem zátla ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a
köáaszrú szolgáltatásaiből. Az Egyesület mint önkormányzati elven működő köáaszrú szerlezet
működése nyilvános, szolgálÁásait bárki megkötés nélkiil igénybe veheti.

Iv.

AZ EGYESÜLET TAGJAI
Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggelnem rendelkező
szervezet, aki az egyesület célkitűzésévelegyetért, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket
elfogadja.

Az

Egyesület alapító tagjainak nevét a jelen Alapszabály melléklete tartalmazza.

1.) Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan természetes személy és jogi személy, aki, illetve amely
egyetért az Egyesület célkittízéseivel,alapszabályátmagára nézve kötelezőnek tartja és az abban foglalt
kötelezettségeknek eleget tesz és az elnökség tagfelvételi kérelmétjóváhagyja.

2,) A felvételt kérőnek kérelmébennyilatkozria kell

arra vonatkozóan, hogy az Egyesület alapszabályát
ismeri és azt, valamint céljait, szellemiségét, értékrendjétés kialakult szokásait magáranézve kötelezőnek

fogadja el.

a
J.

3.) AzEgyesület munkájában a tagok szavazati joggal rendelkezrek

a

közgyűlésen.

Az Egyesületbe történö felvétel írásban történik. A tagfelvételről az elnökség dönt, azzal a kikötéssel,
hogy a közgyűlést rendszeresentájékoztatja. A tagság a belépésinyllatkozat elfogadásával keletkezik.
4.)

5,) AzEgyesület

egyszerű többségi döntéssel hozott határozattaltiszteletbeli tagnak kérhet fel olyan
természetes személyeket, akiket arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagság annak a jelölt általi írásbeli
elfogadásával jön létre.

6.) A jelen Alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a ,,tag" kifejezés szerepel,
csupián az Eryesület rendes tagsait kell érteni, a tiszteletbeli tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések
mindig pontosan tartalmazzál< a,,tiszteletb eli tag" kifejezést.
7.) Az Egyesületbe való belépésés kilépésis önkéntes. A tagfelvétel mindkét tagformában az elnökség
hatáskörébe txtoztkés annak határozaá ellen a közgyűléshez fordulva lehet jogorvoslattal élni a közléstŐl
számítolt 30 napon belül.

Az Egyesület elnöke

8.)

a tagokról nyilvrántartást vezet és ellátja őket tagsági

könywel. A tagnyilvrántartás

tartalmazza a természetes személy tagok személyi adatait - atagnevét, születési idejét, édesanyja nevét és
lakcímét_ a tagsági jogviszony keletkezésének és megszűnésének időpontját, valamint a megszűnés okát,
illetve az Egyesület nevét és az esetleges Egyesület vezetői minőséget is.

v.
A TAGOK JOGAI ES KÖTELEZETTSÉGEI
A

1.)

tag jogai:

- résztvehet az Egyesület munkájában, illetve rendezvényein,
- minden tag azonos szavazati joggal rendelkezik és tisztségre vá|asrthatő,

-

szayazati jogát csak személyesen ryakorolhatja" illetve a nem természetes személy tag törvényes
képviselője útján,
- észrevételeke| javaslatokat tehet az Egyesület működésével kapcsolatbarr,
- j o go sult közreműködni
a köz g$ílés haát ozaáiban,
- tisztségre minden tagválaszthat és választható,
- igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait és részesülhet a kedvezményekben,
- az Egyesület brármely szervének jogszabálysértőhatározatát a tudomásra jutástól számított 30 napon
belül bíróság előtt megtámadhatja. Ahatánozat megtrámadása ahatározatvégrehajtását nem gátolja, a
bíróság azonban indokolt esetben ahatározatvégrehajását kérelemre felfiiggesztheti.
2.)

-

-

A

tag kötelezettségei

:

az egyesülettaga köteles az alapszabályban meghatározotttagi kötelezettségek teljesítésére,

2a egyesület tagja nem veszélyeáetheti az egyesület céljrának megvalósítását és az

egyesület

tevékenységét.

az Alapszabályt és az Egyesület határozataitmaradéktalanul betartani.
határozatban megállapított tagdij befizetésére az elnökség által,
ugyanc s ak határ ozatban me gállapított időponti g,
- köteles tevékenyen közreműködni az Egyesület céljainak elérésétszolgáló tevékenységben,
- a tagok kötelesek továbbá megóvrri az Egyesületi vagyont és az Egyesület eszközkészletét.
- valamennyi tag köteles

- a tagok kötelesek a közgyűlés által

A

tiszteletbeli tagok jogaira és kötelezettségeire ugyanazok a feltételek vonatkomak, azzal az eltéréssel,
hogy tagdíjat nem kötelesek fizebri, illetve a közgyűlésen tanácskozásijoggal veszrek részt és tisáségre
nem választhatók.

4.

A

tisáeletbeli tag is jogosult a közgylllésen részt venni, felszólalni, véleménytaz adott kérdéssel

A

tisáeletbeli tagok kötelesek betartani

kapcsolatban kinyilvánítani és javaslatot tenni, valamint eryben köteles
betartani és az Egyesület érdekeivel össáangban tevékenykedni.

az

az Alapszabály rendelkezéseit

alapszabály rájuk vonatkozó rendelkezéseit, és nem

veszélyertethetik a célok megvalósulását.

vI.

A TAGsÁGI vl§zoNY MEGszÚNnsn
A tagsági viszony megszűnik:

-

kilépéssel,amelynek bejelentése az elnökséghezintézett írásbeli bejelentéssel történik, a
tagsági viszony megszűnésének időpontja a bejelentés elnökség részéretörténő átadása,
a tag haláláv a| vagy j ogutód nélkiili megszűnésével,

atagkizánásával,
az egyesilet megszűnésével.

Az Eg,lesület tagjai közüI kizárandó
- az a tag, aki tevékenységével,magatartásőval

vagl mulasztasával az Egllesület céljainak megvalósulását

veszélyezteti,

- az a tag, aki az elnöluég írásbeli - póthatáridőt tűző, {s az ismételt mulasztás jogkövetkezményeire
kifejezettenfelhívó - felszólítósa ellenére elmaradt a tagdíj megfizetésével,
- az a tag, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítéltés a kaztg,,ehől
eltiltott.

A kizárási eljárást első fokon - az Elnöl<ség tagjainak agle kivételével - az elnökségfolytatja le. Az eljárás
megindítását bármely tag írásban kezdeményezheti, a tudomására jutott tények és körüImények
részletezésével,illetve a rendelkezésre álló bizonyítékok megjelölésével. Az eljárás megindításáéról az
elnak dant. Áz eljáras alá vont taggal az eljárás megindítasót és az ellene felhozott okokat, annak
bizonyítékait közölni kell, továbbá lehetőséget kell biztosítani számára, hogl védekezésétés bizonyítékait
előadja. A tag az eljárás során jogi kepviselőt is igénybe vehet, A tagot az Elnökség kizárast tárglaló
ülésére meg kell hívni, és itt is lehetőséget kell adni számára, hogl védekezésétmegfelelően előadhassa.
A taggal az elnölrség kizóró határozatóí írósban közölni kell. A határozatnak tartalmaznia kell a kizarás
indoHása lörében az annak alapjául szolgáló okokat, tényeket, illetve azok bizonyítékait. Á határozatnak
tovább tartalmaznia kell az igénybe vehetőjogorvoslatról

szóló pontos és kifejezett tájékoztatást.

A kizárt tag a kizórassal kapcsolatos határozat ellen a határozat

kézhemételétől szómított tizenöt napon
belül az Egllesület Közgűléséhez fellebbezéssel élhet, A fellebbezésben meg kell jelöIni, hog,l a kizáró
határozat megváltoztatását milyen okból kívánja és köteles ca erre vonatkozó bizonyítékait megjelölni. A
közgltűlés összehívására jogosult személy afellebbezés érdemi tárg,lalásra alkalmasságáról afellebbezés
kézhemételétkövető 30 napon beliil dantést hoz. Alkalmas fellebbezés esetén az összehívó köíeles az

eglesület közglűlését a fellebbezés megtárglalasára legkésőbb 30 napon belül összehívni. A tag
védekezésénekés résnételéneklehetőségét a közglűlésen is biztosítani kell, azzal, hogl a határozat
meghozatala során az érintett tag a kérdésbennem szayazhat.

Á tag tagságijogviszonya kizárás esetén a következő időpontokban szűnik meg:
a) az Elnölrség döntése esetén a kézhemételtől számított 15 napos fellebbezési hatóridő leteltét követő

napon,

5.

b) fellebbezés esetén, illetve az Elnölrség tagjai vonatkozásában
(e

lnö

gi t agok

les é

e s e t éb

en kiz ár ó) hat ár

o z at

án

ak

me gho z at al

á,tl

a közg,úlés kizárast

helybenhagló

al.

A közgyűlés határozata ellen a tag 30 napon belül bírósághozfordulhat.(V/1. pont)

*

vII.

AZ EGYESÜLET SZERVEI
Az Egyesület szervei:
- közgytílés
- elnökség

Az Egyesület vezető tisztségviselői: az elnökségi tagok

és az elnöke.

Az Egyesület közgyűlése
a.) Rendes közgyűlés

L) AzEgyesület

legfőbb testtileti szerve a közgyűlés.
Egyesületet érintő minden kérdésbendönthet, hatáskört vonhat magíútoz. A közgyulésnek az
Egyesületi tagsággal rendelkező tag tagtra.

Az

2.) AzEgyesület rendes köz5nílését évenkéntkell összehívni. A közgyulést az elnökség hívja össze, azon
az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az ezzel megbizott elnökségi tag elnököl.
A közgyrílés időpontját és tervezett napirendjét az elnökségnek kell megállapítani és arról tagait írásban
értesíteni.A meghívót és az írásos anyagokat 15 nappal a közgyűlés időpontja előtt kell kézbesíteni
valamennyi tagnak, az átvételt igazolő módon (ajánlott postai ktildeményben vagy személyesen átadni az
átvételt igazolő alák ás ellenében).
3.) A közgyulés ülései nyilvánosak, amelyet az Egyesület azza| is biztosít, hogy az ülések időpontját,
valamint a napirendet az ülést megelőzően az Egyesület Móra Ferenc Művelődési Központban (6100
Kiskunfélegyhána,Petőft tér 1.) lévő hirdetőáblája) és az Egyesület honlapján kőzzéteszik.

A közgyűlés határozatképessége

A közgyulés határozatképes, ha a szavazásrajogosult tagok több mint a fele jelen van. Ha a közgyűlés
eredeti időpontjától számitott egy őrán belül nem válik haüírozatképessé,a Közgyűlést el kell halasztani és
15 napon belül össze kell ismételten hívni. Az ismételten összehívott közglnílés csak az ercdeti napirendi
pontokat tátrgalhatja, erte az eredeti meghívóban atagokat figyelmeztetni kell. Az ismételten összehívott
közgyűlés is csak akkor határozatképes, ha azon a szavazásrajogosultak több mint a fele jelen van.
4.)

A közgyűlés napirendje
5.)

A

közgyűlés napirendjére az elnökség tesz javaslatot.

A

napirendi pontok elfogadásáról vagy
szereplö napirendi pontokat a közgyűlés
jelen
csak abban az esetben táttgyalhat, ha valamennyi tag
van és a napirend kiegészítéséhezvalamennyien
hozzájátrútak.
kiegészítésérőla közglnílés dönt.

A közgytílési meghívóban nem

6.) A rendes közg5nílésnek az alábbi napirendi pontokat kötelezően tárryalnia kell:
- az Egyesület tevékenységérólszóló beszámoló, köáaszrúsági melléklet
- az előző évi költségvetési beszámoló, mérleg elfogadása

6.

A közgyűlés hatásköre
A kőzgyűlés kizrárólagos hatáskörébe tartozik:
az alapszabály megállapítása, módosítása,
- a tisztségviselőknek (elnök, titkár, gazdasági vezető) 5 évre történő megválasztása, visszahívása,
munkájukról történő beszámoltatása,
- tagdíj mefltatározása, módosítása,
- az éves költségvetés és beszámoló, valamint a köáaszrúsági mellékletmeglárgyalása és elfogadása,
- döntés az Egyesület más egyesülettel történő egyesüléséről, illetve megszűnéséről,
- azok a kérdések, amelyeket a jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
7,)

-

A közgyílé s haározaát - az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában - egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A közg$ílés az éves beszámoló jóvráhagyásáról az általános

Az

egyesület alapszabályrának módositásához a jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott hatfuozata sziikséges. Az egyesület céljának módosításrához és az egyesület

szabályok szerint dönt.

megszűnéséről szóló közgyulési döntéshez

a

szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes

szótöbbséggel hozott határozata sztikséges.

A

közgyu|és az alapszabályra vonatkozó javaslatokat csak írásos előterjesztés alapján tárgyalja. Az
alapszabály módosítására bármely tag, illetve az elnökség tehet javaslatot. Az alapszabálya vonatkozó

8.)

javaslatot a közgyílés időpontja elött legalább 30 nappal megelőzően írásban kell benyujtani az
elnökséghez, melyet az elnökség köteles a közgyűlés elé terjeszteni.

A közgyűlési jegyzőkönyv

és hatátozat

9.) A közgytílés batálrozatot általában nyílt szavazással, és a szavazáskor jelenlévők felénéllegalább
eggyel több igenlő szavazatával hoz (eryszení szótöbbség). Szavazategyenlőség esetén a kérdéstújra
szavazásta kell bocsátani, míg arról döntés nem születik. A tisáségviselők megvá|asztásáról is nyíltan
szavaz a közgyűlés.
Minden szavazásrajogosult ág egy szavazattal rendelkezik. Az alapszabály megalkotása és módosítása
esetén, az Egyesület más civil szervezettel való egyesülésének, illetve feloszlásrának kérdésében,az éves
beszámoló és a köáasznúsági melléklet elfogadás tekintetében, valamint a tag kizárása kérdésébena
hatfuozat meghozatal áboz a jelenlévők kétharmados többsége sziikséges.
10.) A határozathozatalban nem vehet résztaz a személy, aki vagy akinek közeli hozzáúartozőjavagy
életüirsa a határ ozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül
előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében abárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem
pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület ákal tagjrának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott,
alap szabály nak me gfe lelő cél szerinti j uttatás.

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, A jegyzőkönyvnek tartalmania kell a haüírozatok
sorszámá| a döntésének tartalmát, időpontját és haályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számarányát (ha lehetséges, személyét).A jegyzőkönyvet az elnöke és a jeryzőkönywezető qa alá és a
közgyűlésen válasáott két személy hitelesíti. A jegyzőkönyvet a tag külön kérésére30 napon belül
11.)

rendelkezésére kell bocsátani.

I2,)

A közgyűlés

határozatatról az Egyesület elnöke kiilön nyilvántartást vezet (Határozatok könyve).

Hatáttozatok könyvében fel kell ttintetni

:

- ahatározatkeltét és haályát

- a határ ozat pontos tartalmát
- valamint ahatározatot támogatók és ellenzők számarányát,

A

7.

I3,) Az Egyesület elnöke a hatálrozatokat az érintettekkel a határozat keltétől szátmított 8 napon belül
írásban, ajánlott postai kiildeményként feladva kőzli, a nem meghatározott személyi kört érintő

határozatokat az Egyesület hirdetőüíblájrán, illetve az Egyesület honlapján közzéteszi.

A választás szabályai
I4.) Az Egyesület elnöke, titkára, gazdasági vezetője személyére tett javaslataikat az Egyesület tagjai 15
nappal a közgyűlés előtt írásban juttatjrák el az elnökséghez, melyet az elnökség köteles a közgyűlés elé
beterjeszteni.
15.) Elnöki, titkári, gazdasági vezetői tisztségre megválasztotfrtak az tekintendő, aki a szavazatok több

mint felét megszerezte.

közg}ilés által megválasztott személy visszahívható, a visszahívást a Egyesület tagjai
kezdeményeáetik. A visszahívási eljárásra aválasztási eljárás szabályait és a MV9.) pontban foglaltakat
16.)

A

kell alkalmazri.

b) Rendkívüli közgyűlés
17.) Rendkívüli közglnilést kell összehívni, ha:
- az elnökségaz ok és cél megjelölésével inditványozza,
- a tagok fele az ok és a cél megjelölésével indí*ányozza.

A

rendkívüli közg$ílés lebonyolításrára egyebekben az Egyesület rendes közgyűlésére vonatkozó
szabályok az irrányadók. Rendkívüli közgyűlést a kezdeményezésbeérkezésétőlszámított 8 napig össze

kell hívni.

Az Egyesület elnöksége
18.) Az elnökség az Egyesületngyntéző és képviseleti szerve, amely három tagból áll,tagait a közgyűlés
egyszení szótöbbséggel, nyílt szavazással 5 évre választja meg, Működésének részletes szabályait jelen
alapszabálymellett,aákiegészítveazügyrendhatározzameg.

I9.) Az elnökség sziikség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik. Az elnökség ülései nyilvánosak,
amelyet a testtilet azzal is biáosít, hogy üléseinek meghívóját a napirenddel együtt az ülést megelőzően
legalább 8 nappal közzéteszi az Egyesület hirdetőtábláján és az Egyesület honlapjrán.
20,)

Az elnökség feladata

és haüásköre:

- előkészíti és az elnök útján összehívja a rendes és rendkívüli közgyűlést,

- összeállítja az éves költségvetést, a tevékenységről szóló besziámolót, a köáaszrúsági mellékletet, a
következő évi munkatervet,
- dönt tagfelvételi üryekben, végrehajtja ós ellenőrzi a közgyűlés hatátrozatait az elnök útján gondoskodik
ahatározatok érintettekkel való közléséről, illetve közzétételéről, irányítja az Egyesület tevékenységét,e
körben ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket a folyamatos működés megkíván,
- az ügyrendjében foglalt részletes szabályok szerint lefolytatja atagkizátására irányuló eljárást,
- javaslatot tesz a közgyűlésnek a tagdíj mértékére,
- biztosítja az Egyesület eredményes működéséhez szükséges feltételeket,
- dönt az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és az Egyesületet illetőjogok vállalásáról,
- elkészíti üglnendj ét,
-

etikai szabá|yzat elfogadása.

8.

2I.) Az 1992. évi LXil. tv, alapján az Egyesület elnöke köteles gondoskodni arról, hogy az Egyesület
köáaszrú működésével kapcsolatos iratokba - amennyiben azok államtitkot, szolgálati titkot, üzleti
titkot, illetve személyes adatot nem tartalmantak - bárki betekinthessen, illetve azok tartalmáről
felvilágo sítást kapj on.

Az iratokba való

betekintés iránti igényt írásban kell az elnökhöz

eljuttatri, aki haladéktalanul, illetve az
iratbetekintést kérő személlyel vagy szervezettel történt megállapodás szerinti hatráridőben köteles az
iratbetekintést biztosítani, vagy díj ellenében másolatot kiadni. Az igy kiadott másolat nyilvánosságra nem
hozhatő, azonban hatósági eljrárásban felhaszrálható. Az Egyesület elnöke az iratbetekintésről
nyllvántartást vezet, amelyből megállapítható a betekintést kérő neve, a kért lrat megnevezése, valamint a
kérelem és teljesítésénekideje.

Az elnökség működése
22.)

Az

elnökség üléseit az elnök hívja össze, az ülést megelőzően legalább 8 nappal, az átvételt

igazolhatő módon kiküldött meghívóval a napirendek közlésével.
Az ülések nyilvánosak, időpontját, napirendjét az Egyesület hirdetőtábláján, illetve honlapján kőzzéteszik,

23.) Az elnökség akkor hatiározatképes, ha azon mind a három tag jelen van. A határozatképtelenség miatt
elhalasztott ülést három napon belül ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott elnökségi ülés
az eredeti napirendre tervezett kérdésekben is csak akkor határozatképes, ha azon minden tagjelen van,
erre a tényre a meghívóban utalni kell,

Az elnökség határozatait egyszení szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az
eseteket, ahol az alapszabály minősített többséget kíván meg. Szavazategyenlőség esetén a kérdést újra
szavazásrakell bocsátani, amíg döntés nem születik.

24.)

25.)

Az elnökség üléseiről jeryzőkönyv készül, amelyet minden elnökségi íagaláir.

Az

elnökség hatánozatának meghozata|ában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzáúartozőja a határ ozat alapján
a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
b.) brármilyen más elönyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébkéntérdekelt.
26.)

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatísai keretében a brirki által megkötés nélkiil igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Eg]esületálrtaltagJárrrak, a tagságijogviszony alapján nyújtott,

alapszabálynakmegfelelőcélszerinti juttatás.

Az elnökség határozatairól az elnök ktilön nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban fel kell tiintetni a
határozatok keltét és hatályát, azok pontos tarta|mát, valamint a döntést tátmogatő és ellenző elnökségi
tagok számafinyát, A határozatokat az elnökség az érintettekkel a határozat keltétől számított 8 napon
belül, ajránlott postai ktildeménykéntközli, a nem meghatározott személyi kört érintő határozatokat pedig
az Egyesület honlapján és hirdetőtábláján közzéteszi.
27 .)

28.) Rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni, ha
me gj elö lé sé v

el indítv ényozza.

aá

bátrmelyik elnökségi tag

Az Egyesül et v ezető tisztségviselői
29.) Az Egyesület vezető tisztségviselői az elnök és az elnökségi tagok.

30/A.) Az Egyesület elnöke:

Rátkai Zsuzsanna (6100 Kiskunfélegyháaa. Fadrusz János u. 3I. sz. alatti lakos)
2016. mfucius 02. napjától.

az ok és a

cél

9.

Az Egyesület legfőbb tisáségviselője az Egyesület elnöke, akit

a közgyűlés egyszeni szótöbbséggel nyílt

szavazással 5 évre választ.

Az elnök feladata

-

_
-

és haásköre:

vezeti az elnökség munkáját és képviseli az Egyesületet általános hatáskörrel,
fuányítja és ellenőrzi az Egyesület tevékenységét,gazdálkodását,
az elnökség határozata alapján összehívja és vezeti a közgyűlést, továbbá előkészítiaz elnökségi
üléseket, ahol elnököl,
munkáltatói jogkört ryakorol az Egyesületalkalmazottai felett,
intézkedik és dönt a közgyűlés, yagy az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben,

irányitja és ellenőrzi az alapszabályban megltaározottak, valamint a közgyűlési és elnökségi
hatátrozatokvégtehajását,
tájékoztatja a hírközlő szerveket az Egyesület tevékenységéről,mely kizárólagos jogköt
esetenként személyre szólóan engedheti át az elnökség valamely tagjrának,
kezeli az Egyesület nyilvántartásatt, iratait, gondoskodik a nyilvánosság biztosításáról,
dönt azokban az ügyekben, melyek nem tartozlak az Egyesület más szervének kizrárólagos
hatáskörébe,

szetződésekmegkötése,
atagság!ól, illetve harmadik személyektől befolyt összegek kezelésének,illetve felhasználásrának
ellenőrzése.

30iB.) Az Eryesület titkára
Tóth Tamás (6100 Kiskunfélegyhána, Zrtnyiu.7lA. sz. alatti lakos)
2016. március 02. napjától.

A titkáí feladata és haásköre:
- az elnök akadályoúatása esetén vezeti

-

-

-

a Közgyűlést,

tájékoztatja atagokat az Egyesület munkájáról,
az elnökkel együtt az egyesület törvényes működésének biztosítása,
közreműködik a nyilvántartások, iratok kezelésében,
az elnök akadályoztatása esetén a gazdasági vezetővel eryütt képviseli az Egyesületet,
az elnökkel együtt jogosult a bankszámla feletti rendelkezésre.

30/C.) Az Egyesület gazdasági vezetője
Lőnnczné Kapás Eva (6100 Kiskunfélegyhána, Szentlmre herceg
2016. mátrcius 02. napjátől.

l.

43. sz. alatti lakos)

A gazdaságivezető feladat és hatásköre:
- az elnök akadályoztatása esetén vezeti a Közgyűlést,
- nyilvántartjaatagdíjakbefizetéseit mulasáás eseténjelzésselél az elnök felé,
- ellenőrzi a kifizetések szabályszerűségét, ügyel a bizonylati fegyelem megtartására,

a

pénzügyek

szabályszetűségére.

- gondoskodlkaz

-

éves költségvetés és az éves számviteli beszrámoló tervezetének előkészítéséről.
az elnök akadályoztaása esetén a titkrárral együtt képviseli az Egyesületet,
az elnökkel együtt jogosult a bankszámla feletti rendelkezésre.

31.)

Az Egyesületnél a

hatályos jogszabályi rendelkezésekre firyelemmel, felügyelő szerv létrehozása

nem szükséges.

VIn.

AZ EGYEsÜr,nr KÉPVISELETE
Az Egyesület

képviseletéte az elnök önállóan jogosult, az elnök akadályoztatása esetén a titkár és a
gazdasági vezető együttesen jogosultak az Egyesület képviseletére.

10.

Bankszámla feletti rendelkezésre az elnök és egy elnökségi tag együttesen jogosult.

DL

AZ EGYESÜLET G AZD
1.)

Az Egyesület vagyonával

2.)

Az Egyesület bevételei:

-

^LKODÁSA

apénnjgyi szabályoknak megfelelően - önállóan gazdálkodik.

a.) tagdíj

tagdijat fizefirek. A tagdíj összege: 3.000 Ft/év, amelyet2
részletben az egyesület hánipénztánába történő befizetéssel teljesítenek, Az első rész|et fizetési hatrárideje
március 15., a második részlet fizetési határideje szeptember 15, napja.

Az egyesület tagjai vagyonihozzájátrulásként

b.) állani,

önkormányzati szervektől, magánszemélyektől, társaságoktól, alapítvrányoktól kapott

támogatások
c.) az Eryesület célja megvalósítása érdekébenkifejtett vállalkozási tevékenységbő1 szálrmaző bevétel.
3

.)

Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik

tagdíj fizetéséntul

-

, Tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok a
az Egyesülettartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

-

a

4.) Az Eryesület céljainak megvalósíása érdekében támogatókat keres, az elfogadott tátmogatásokat a
lehető leghatékonyabban és a legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél trámogatására, elősegítésére
fordítja, rendezvényeket tart, oktatást szervez, kiadványokat jelentet meg, melyeknek bevételeit az
Egyesület céljaiban meglatározott körben haszrálja fel.
gazdasógi-vállalkozási tevékenységet csak közhasznli vag) a létesítő okiratban
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítasót nem veszélyeztetve végez. *

5.)

Az Eglesület

6.) Az Eg\,1esület a gazdálkodas sorón elért eredményétnem osztja fel, azt
ár o z ott kö z has znú t ev ékeny s égr e for dítj a. *

a

létesítő okiratában

m e ghat

7.) Az Egyesület az állanűáztartás alrendszereitől - a normativ támogatás kivételével- csak írásbeli
szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozri a ámogatással való
elszámolás feltételeit és módját.
Az igénybe vehető trámogatrási lehetőségeket, azok mértékétés feltételeit a sajtó útjrán nyilvánosságra kell
hozri.
Az Egyesület mint köáaszrú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárkl által megismerhetők.

Az Egyesület minden olyan magánszemélynek vagy szervezetnek, aki vagy amely az Egyesület jelen
alapszabályban meghatrározolt céljalt elősegítő tevékenységet végez, cél szerinti juttatást, trámogatást
adhat, valamint ilyen céllal ösztöndíjat, díjat alapíthat. Az ilyen cél szerinti juttatás igénybevételének
lehetőségét, az igénybevétel rendjét a közgyűlés határoz.z.a meg és az Egyesület hirdetőtábláján és
8.)

honlapján közzéteszi,

9.) A közgyulés a cél szerinti juttatás elnyerését pályánathozkötheti, a pályáaatfeltételeit a Közgyűlés
dolgozza ki, és hirdetőtábláián tesziközzé. A pályánat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből -

az eset összes körülményeinek mérlegelésével- az állapítható meg, hogy a pályázatnak

me ghatározott nyertese van.

előre

11.

10.) Az Egyesület avezető tisáségviselőt, alitmogatőt,valamint e személyekhozzátartozőját- a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a civil szervezet által taáának a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiraürak megfelelő juttatások kivételével- cél szerinti juttatásban
nem részesítheti.

jelen alapszabályban meghatározott célok eléréseérdekében az Egyesület nevében és
javára nyilvránosan adományokat gyűjthet, más személy vagy szervezet részére ilyen tevékenységre
meghatalmazást adhat. A nyilvános adat5níjtésnem jálrhat az adományozók, illetve más személyek
zaklatásával, a személyhezfílződőjogok és az emberi méltóság sérelmével. A nyilvános adomránygyűjtés
részletesszabá|yaitaközgyűléshatítrozzameg.
1I.)

Az elnökség

a

I2.) Az Egyesület váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírtnem bocsáthat ki,
I3.) Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az Eg}esület
gazdaságivállalkozási tevékenységetkizárőlagosan másodlagosjelleggel, a céljainak elérésételősegítendő
és a

köáaszrú tevékenységétnem veszélyeztető módon folytathat.

I4.) Az Egyesület vállalkozási

tevékenységénekfejlesztéséhez köáaszrú tevékenységétnem
Az államhá.ztaftás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül,
illetve más hitel törlesáésére nem haszrálhatja fel.

veszélyeztető mértékűhitelt vehet fel.

I5,) Az Egyesület köáaszrú szervezetként kettős könywitel vezetésérekötelezett. Az Egyesület a
számviteli nyilvántartásait úgy vezeti, hogy agok alapján az alapcél szerinti (közhasznú)
tevékenységénekés gazdasági-vállalkozási tevékenységénekbevételei, költségei, ráfordításai és
eredménye (nyeresége, vesáesége) egymástól elkiilönítve megállapíthatók legyenek.
16.) Az Egyesület az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg köteles köáaszrúsági mellékletet
készíteni,amelyet a közgnílés 2l3-os szótöbbséggel fogad el.
A köáaszrúsági mellékletben be kell mutatni az Egyesület általvégzett köáasznú tevékenységeket, ezen
tevékenységek fő célcsoportjait

és eredményeit, valamint a köáaszrú jogállás

megállapitásáútoz

sziikséges, a törvényben meghatráro zott adatokat, mutatókat.

A

köáaszrúsági melléklet tartalmazza a köáasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető
tisáségviselőknek nyujtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.

A köáaszrú

szervezet köteles a közhasntűsági mellékletet a tárryévet követő évben, legkésőbb június
30-ig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon kőzzétenni.

x.
összBrnnrrrTETLENsÉ GI szABÁLyoK
Vezető tisztségviselő az a nagykoru személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenységeelláúásához
sztikséges körben nem korlátoáák.

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 vonatkoző szabályokat a
kijelölt személyre is alkalmazri kell.

A vezető tisztségviselő üglrvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek,arrigabüntetett előélethezftződő hátrrányos következmények alól nem mentesült.

12.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól
jogerős bírói ítéletteleltiltottak, az eltlltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi
személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisáségviselő az, akit
eltiltottak a v ezető tisáségviselői tevékenységtől.

A vezetö szerv hatiározathozatalában nem vehet részt az a személy, aki,vagy akinek közeli hozzátartozőja
abatirozat alapján:
a, l kötelezettsé g, vagy

alól mente sü|, v agy
b./ brármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébkéntérdekelt.
fe

lelő

s

sé g

Nem minősül előnynek a köáasmú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkiil igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület általtagának, atagságijogviszony
alaplán nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatása.

A köáaszrú szewezet megszűnését követő 3 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan köáaszrú szervezetvezető tisztségviselője volt - annak
megszűnését megelőző 2 évben legalább 1 évig -,
a) amely jogutód nélkiil szűnt meg úgy, hogy az állarri adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és
nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állanri adó- és vámhatóság jelentős összegű adőhiányrűffifel,
c) amellyel szemben az állrarri' adó- és vámhatóság izletlezárás intézkedéstalkalmazott, yLEy izletlezárást
helyettesítő bírságot szabott ki,

y ámtartozását

d) amelynek

adószámát

felfiiggesztette vagy törölte.

az állami adó- és vámhatóság az

adőzás rendjéről szóló törvény szerint

az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett köáasznú szervezetet
előzetesen ájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más köáaszrú szervezetnél is betölt.

A vezető tisáségviselő, illetve

xI.

AZ EGYESÜLET MEGSZÚNÉSn
1.) Áz

eg1,1esület

jogutód néIkül megsz{mik, ha:

- határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt,
- megszűnése meghatározottfeltétel bekövetkezéséhez katOtt és efeltétel beköyetkezett,
- a tagok kimondják megszűnését,
- az arra jogosult szerv megszünteti,

- az eglesüIet megvalósította céljót vagl az eglesület céljának megllalósítasa lehetetlenné vált, és dtj célt

nem hatóroztak meg,
- az eglesüIet tagjainak száma hat hónapon keresztüI nem éri el a tízfőt,
feltéve mindeglik esetben, hogl a jogi személy vagloni viszonyainak lezárasára irányuló megfelelő eljórós
Iefolytatósát követően a bíróság a jogi személyt a nyilvóntartósból törli.

Az

eg,lesület jogutódlással szűnik meg, ha mas eglesüIettel eglesüI, illetve egl vagl több eglesületre
szénálik. (Az egtlesület mas jogi személlyénem alakulhot át.) *
2.)

Az Egyesület

a bírósági nyilvántartásból

történő törléssel szűnik meg.

egtesület joguíód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kieglenlítése után
fennmaradó vaglont az alapszabályban meghatározott, az egtesület céljaval megegllező vags hasonló cél

3.)

Az

me gv

al ó s ítas ár a

l étr ej

m

közhas znú sz erv

e z etn e

k

ke I I ót

adni.

13.

A nyilvántartó

bíróság jogszabólyban meghatározott szervezetnek juttatja a vaglont, ha az alapszabály
nem tartalmaz rendelkezést a megsz{trtő eglesület vaglonáról, vagl ha az alapszabályban megjelölt
közhaszrui szervezet a vaglont nemfogadja el vagl azt nem szerezheti meg.
A fennmaradó vag/on sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a
vaglonótruhazás teljesítéséreszülcség esetén üglgondnokot rendel ki. A vaglonfeletti rendelkezési jog az
eglesület törlésével száll át az ujjogosultra. *

A köáaszrú szervezet a közhasntű jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozását
rendezri, illetőleg közszolgáltaás ellátásrára irányuló szerződésből eredő kötelezettségeit időarányosan
teljesíteni.
4.)

xII.

VEGYES nS ZÁnÓ RENDELKEZÉSEK
1.)

Az Egyesület jogi személy. A tagoknak tudomásuk van arról, hogy az Egyesület érvényes létrejOttéhez

és a jogis személyiségelnyeréséhez annak székhelye szerint illetékes Kecskeméti Törvényszék
ny ilv ántartásba vétele szüksége s.

2.) A bírósági nyilvrántartásban szereplő adatok nyilvránosak, azok statisztikai célokra felhaszrálhatók,
azokból - személyazonosífásra alkalmatlan módon - statisztikai adatok szolgáltathatók.
3.) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól fiiggetlen és azoknak
arryagi támogatást nem nyújt.

4.) Az Egyesület a működésével, gazdálkodásával, szolgáltatásai igénybevétele módjával kapcsolatosan a
nyilvánosságot az alábbiak szerint biztosítja: a szolgáltaások igénybevételénekrészleteit, valamint a
működéssel kapcsolatos legfontosabb adatokat az Egyesület hirdetőtáblájrán és honlapján kőzzéteszi,
illetve biztosítja jelen alapszabályYIa21.) pontja szerint az iratbetekintést.

5.)

Az

6.)

Az

Egyesület jelen alapszabályban meg]tatározott célja szerinti tevékenységkörében jogosult
munkaviszonyt létesíteni.
Egyesület tisáségviselői munkájukért díjazásra nem jogosultak, számlával igazolt költségeik
A megbízási jogviszony alapjrán könyvelést vagy egyéb
szerződés alapján jogosult díjazásra.

megtérítésétazonban igényelhetik az Egyesülettől.
adminiszhatív feladatot végző személy a vele kötött

7.) Az Egyesület gazdálkodási événnaptáni évet kell érteni azzal, hogy az első gazdálkodási év az
Egyesület megalakulásának napjátől az év december 31. napjáig tart, mig a továbbiakban a gazdálkodási
év a naptrári éwel azonos.

8.) Jelen alapszabály egyes rendelkezéseinek érvénytelenségenem vonja maga ltán az egész alapszabály
érvénlelenségét.

9.) A jelen alapszabályban nem érintett kérdésekbena Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, valamint az egyesülési jogról, a köáasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és üámogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irrányadók.
Alulírott Mészárosné dr. Deák Erika ügyvéd igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt
szöve ge me gfele l az .Llap szabály módo sítások alapj án hatályo s tarálmának.
(Az Alapszabály 2017. 0I. 23. napján elfogadott módosításait ,, * " jelöléssel, dőlt betrivel szedett betrík
jelzik.)

14.

Az Alapszabállt

egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte 2017.január 23. napján:
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Mészrárosné dr. Deák

ügyvéd

Erika

