Piliscsabai Táncház Egyesület

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY
A mellékelt jelenléti ív szerinti tagok a 2014.03. 09.-én tartott alakuló közgyűlésen egyesület
létrehozását határozták el az alábbiak szerint:

I. AZ EGYESÜLET ÁLTALÁNOS ADATAI
1. Az egyesület neve: Piliscsabai Táncház Egyesület
(a továbbiakban: egyesület), az
egyesület rövid neve: PTE
2. Az egyesület székhelye: 2081, Piliscsaba Béla király útja 98/c
3. Az egyesület működési területe kiterjed Magyarország egész területére és a Kárpátmedencében élő magyar és más nemzetiségek lakta területekre.
4. Az egyesület jogi személy.
5. Az egyesület alapításának éve: 2014

II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI:
Az egyesület célja a magyar TÁNCHÁZMOZGALOM értékeinek megismerése, és széles körű
megismertetése oktatása, kutatása. Az egyesület tagjainak figyelme kiterjed a keresztényalapokon nyugvó paraszti világképhez köthető Kárpát-medencei kultúra egészére.
Az egyesület céljai részletesen:
a. Feladata a közösségi életre való nevelés, valamint az egyéni fejlődés és szellemi
megújulás elősegítése. A szabadidő tartalmas eltöltésére szolgáló programok szervezése, a
színvonalas szórakozás feltételeinek biztosítása.
b. A népművészettel foglalkozó, elsősorban piliscsabai alkotók támogatása, munkáik
népszerűsítése.
c. Kiemelt feladatunk a hangszeres, énekes és táncos örökségünk oktatása,
áthagyományozása, népszerűsítése és bemutatása. Emellett ezekkel kapcsolatos
kiadványok, dokumentumok szerkesztése, kiadása és árusítása.
d. Az egyesület célul tűzi ki saját közösségi házának létrehozását, valamint szakmailag és
anyagilag támogatja a Hidas György Táncműhelyt.
e. A hasonló magyarországi, határon túli és nemzetiségi szervezetekkel együttműködve
oktató és ismeretterjesztő munkát végez a kulturális megújulás és a kultúrák közti
párbeszéd elősegítésére.
f. Az egyesület segíti a szellemi és tárgyi néprajz művelőit, külön figyelmet fordít a
piliscsabai néptáncosok, népzenészek és kézművesek eszközkészletének és ruhatárának
bővítésére.
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g. Elősegíti bel és külföldi táncegyüttesekkel, zenekarokkal, és művészekkel való kapcsolat
kiépítését, ápolását.
h. Működése során a hagyományokon keresztül kívánja támogatni a történelmi egyházak
egymáshoz való közeledését.
i. Az egyesület részt vesz a fő célkitűzéseihez köthető, de más területekhez is kapcsolódó
tevékenységekben: turisztika, sport, környezetvédelem, fenntartható fejlődés,
kézművesség, gasztronómia, média valamint nyomtatott és elektronikus sajtó.
j. Az egyesület külön figyelmet fordít a hátrányos helyzetben lévők, fogyatékkal élők
felzárkóztatására és a tehetséggondozásra.
k. Az egyesület az alapszabályában meghatározott módon kapcsolatot tart fent és
együttműködik bármely természetes vagy jogi személlyel, aki az alapszabályban foglalt
célokkal egyetért, az egyesület tevékenységében részt vesz, vagy azt bármi módon
támogatja.
l. Az egyesület külön figyelmet fordít a hátrányos helyzetű települések és az ott élők
kulturális értékeinek megóvására, ezeken a településeken hangszeres, énekes és táncos
örökségünk népszerűsítésére.
m. Az egyesület szívesen együttműködik más zenei és táncművészeti irányzatokat képviselő
művészekkel is.
n. Az egyesület kapcsolatot tart a helyi önkormányzattal és Piliscsaba testvértelepüléseivel.

Az egyesület
a) nyilvántartott tagsággal rendelkezik;
b) nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a szolgáltatásaiból;
c) vállalkozási-gazdasági tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve, másodlagos jelleggel végez,
d) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályában meghatározott
tevékenységére fordítja,
e) politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi
támogatást nem nyújt országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson
jelöltet nem állít;
f) Az egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A
tagok- a tagdíj megfizetésén túl- az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

III.

AZ EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE

1. Az egyesület rendes tagja lehet minden nagykorú, állampolgárságra való tekintet nélkül
minden olyan természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság,
akit a közügyek gyakorlásától nem tiltottak el, az egyesület munkájával azonos érdekeket
képvisel az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, a taggá válását az
elnökség határozatával elfogadja, kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása
érdekében történő közreműködésre, valamint a tagdíj megfizetésére.
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2. Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet minden olyan természetes vagy jogi személy, akit a
közgyűlés – az elnökség javaslatára – az egyesület céljait érintő, a társaság tevékenységén kívüli
kiemelkedő munkássága elismeréséül tiszteletbeli taggá választ.
Az egyesület pártoló tagja az a természetes vagy jogi személy, vagy jogi személységgel nem
rendelkező szervezet, amely az egyesületi tevékenységben csak vagyoni hozzájárulással vesz
részt.
A különleges jogállású (tiszteletbeli és pártoló) tagok az egyesület szerveibe nem választhatnak,
nem választhatók, szavazati joggal nem rendelkeznek és az egyesületi szervek döntéshozatalában
csak tanácskozási joggal vehetnek részt.
Posztumusz örökös tag lehet az, akit kiemelkedő munkássága, eredménye alapján az elnökség
javaslata alapján a közgyűlés megválaszt.
A rendes tag felvételéről a tagfelvételét kérő kérelmére az elnökség dönt. A tiszteletbeli tag
felvétele tárgyában – a tiszteletbeli tagjelölt elfogadó nyilatkozata esetén - a közgyűlés határoz.
3. Az egyesületi tagság keletkezése:
Az egyesületi tagsági viszony keletkezésének létrejöttéhez az alábbi feltételeknek kell együttesen
létrejönnie:
1) Kérje a tagfelvételt
2) A leendő tag az egyesület alapszabályaiban leírtakkal egyetért, és azt magára nézve
kötelezőnek tartja
3) A rendes és pártoló tagokat az elnökség a tagok sorába felveszi
4) A közgyűlés által jóváhagyott tagdíjat a tagfelvétel után befizeti
5) A tiszteletbeli taggá választott személy, a taggá választását elfogadja
6) A tagfelvételt elutasító elnökségi határozattal szemben a kérelmező a közgyűlés
irányában, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslattal élhet. A
Közgyűlés a jogorvoslattal megtámadott határozat tárgyában, annak bejelentésétől
számított következő közgyűlésen köteles dönteni. A kérelmezőt érintő, tagfelvételét
elutasító elnökségi határozatot a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel változtathatja
meg. A Közgyűlés e tárgykörében hozott határozatát a kérelmező - a tudomására jutástól
számított 30 napon belül – annak jogszabálysértő jellegére hivatkozva a bíróság előtt
megtámadhatja.
A kérelmező értesítéséről az elnökség gondoskodik.
4. Az egyesületi tagság megszűnik kilépéssel, törléssel vagy kizárással.
4.1. Az egyesületből való kilépési szándékot az elnökség részére írásban kell bejelenteni. A
tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételét követő hónap utolsó napján szűnik meg. Az elnökség
a tag kérésére ennél rövidebb határidőt is meghatározhat.
4.2. Törléssel szűnik meg a tagsági viszony a tag halála, illetve jogi személy tag jogutód nélküli
megszűnése esetén. Az elnökség a törlést írásbeli határozatba foglalja.
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4.3. A tag az egyesületből akkor zárható ki, ha a tagsági viszonyból eredő kötelezettségeit
súlyosan és vétkesen megszegi, ha magatartása, állásfoglalása az egyesülési jogról szóló törvény,
az alapszabály rendelkezéseibe ütközik, illetve veszélyezteti az egyesület tevékenységét,
céljainak elérését. A tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha
a tagdíjfizetést önhibájából mulasztotta el, ekkor a tagdíj kötelezettség elmulasztása kizárás
alapjául szolgálhat, amennyiben, tartozását a – a kizárás lehetőségére vonatkozó tájékoztatást is
tartalmazó – elnökségi írásbeli felszólításra sem rendezi, az írásbeli felszólítás kézhezvételétől
számított 60 napon belül A rendes tag kizárása kérdésében az elnökség, a tiszteletbeli tag
kizárásáról pedig a közgyűlés kétharmados többséggel határoz. A kizárás szándékáról a tagot az
elnökség a kizárás tárgyában döntő ülés megtartása előtt legalább 15 nappal – igazolható módon írásban értesíteni köteles. Az értesítésben meg kell jelölni a kizárás okát, tájékoztatni kell a tagot
a védekezés, valamint a határozat elleni jogorvoslat lehetőségéről. Az elnökség határozatával
szemben a kizárt tag, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a közgyűlés irányában
jogorvoslattal élhet. A közgyűlés a jogorvoslattal megtámadott elnökségi határozat tárgyában,
annak bejelentésétől számított következő közgyűlésen köteles dönteni. Az elnökségi határozat
felülvizsgálata kérdésében a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel határoz. A közgyűlés
határozatát a kizárt tag - a tudomására jutástól számított 30 napon belül – annak jog- vagy
alapszabálysértő jellegére hivatkozva a bíróság előtt megtámadhatja.
Az eljárás alá vont személy értesítéséről az elnökség gondoskodik.
A törölt és kizárt tagot a tagnyilvántartásból törölni kell

IV.

A TAGOK JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

1. A tagok jogosultak részt venni az egyesület tevékenységében és rendezvényein, a rendes
tagok választhatnak és választhatóak az egyesület szerveibe. A 18 év alatti tagok is választhatóak
életkoruknak megfelelő tisztségre, szavazati joguk pedig teljes körű. Jogi személy tagot a
képviseletére jogosult képviseli, és ugyancsak a képviselő választható az egyesület szerveibe. A
tagok betekinthetnek az egyesület irataiba, a közgyűlési, valamint az elnökségi ülések
jegyzőkönyveibe. Részt vehetnek – tanácskozási joggal – az elnökség ülésein. Az egyesület
bármely tagja, - a különleges jogállású tag csak érintettsége esetén - az egyesület bármely
szervének a jog- vagy alapszabálysértő határozata ellen - a tudomásra jutástól számított 30 napos
jogvesztő határidőn belül – bírósági eljárást kezdeményezhet a sérelmezett határozat
megsemmisítése iránt.
2. Az egyesület közgyűlésén minden tag tanácskozási, a rendes tagok pedig szavazati joggal részt
vehetnek.
3. Az egyesületi rendes tagok egyesületi tisztségre választhatók.
4. A nem természetes személy tagok törvényes képviselőik útján választhatnak és választhatóak
5. A tagok legalább egyharmada jogosult rendkívüli ok esetén a közgyűlés összehívását
kezdeményezheti
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6. Előzetes időpont egyeztetés után bármely egyesületi tag az egyesület bármilyen iratába
betekintést nyerhet
7. Az egyesület rendes tagja új tag felvételét, régi tag kizárását, tagsági viszonyának törlését,
fegyelmi eljárásának indítását kezdeményezheti.
8. Az egyesület tagja köteles a jogszabályokban, az egyesület alapszabályában és egyéb
szabályzatában előírtakat megtartani, az egyesület céljait tiszteletben tartani. A tag – a
tiszteletbeli tag kivételével - köteles továbbá a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű
éves tagdíjat megfizetni. A tag a birtokába került, az egyesület tulajdonát képező
vagyontárgyakat a jó gazda gondosságával köteles óvni.
9. Az egyesület valamennyi tagja a jelen alapszabályban meghatározottak szerinti egyenlő
jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.
10. Az egyesület rendes tagja köteles a havonkénti 500,- Ft-os tagdíjat megfizetni, amelyet évi
egy összegben minden év február 28-ig kell az egyesület pénztárába befizetni. Szükség esetén az
egyesületi tag kérheti írásban az elnökségnél a tagdíj két részletben történő fizetését. Ebben az
esetben február 28-ig köteles az első részletet, augusztus 31-ig a második részletet befizetni. Az
egyesület pártoló tagja az egyesület rendes tagjára vonatkozó éves tagdíj tízszeresét köteles
megfizetni minden év február 28-ig.
11. Egyesületi tisztségre (elnökségi tag, alelnök, elnök, felügyelő bizottsági tag stb.) csak az a
rendes tag választható aki a tisztségviselő választási közgyűlésen, illetve az elnökségi ülésen
személyesen a tisztségre történő jelölést szóban is elfogadja.

V. AZ EGYESÜLET SZERVEI
A. A közgyűlés
1. Az egyesület legfelsőbb döntéshozó szerve, amely a tagok összességéből áll.
2. A közgyűlésen minden rendes tagnak egy szavazata van. A szavazati jogát minden rendes tag
személyesen, a jogi személy tag a képviselője útján gyakorolhatja.
3. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály megállapítása és módosítása;
b) az egyesületen belüli elkülönült munkacsoportok alapítása csak a közgyűlés egyetértésével
lehetséges;
c) az éves költségvetés meghatározása és elfogadása, az éves számviteli beszámoló (mérleg)
elfogadása;
d) az elnökség éves beszámolójának megtárgyalása és elfogadása;
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e) az egyesület elnökének, elnöksége és felügyelőbizottsága tagjainak megválasztása és
visszahívása;
f) az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, szétválásának, illetőleg feloszlásának
kimondása;
g) a tagdíjfizetés elveinek és a tagdíj mértékének meghatározása;
h) tagsági jogviszony megszűnésével, elutasításával kapcsolatos elnökségi határozatok
jogorvoslati elbírálása;
i) a tiszteletbeli tag megválasztása, kizárása,
4. A közgyűlés összehívása
A közgyűlést kötelezően össze kell hívni:
a) évenként legalább egy alkalommal, legkésőbb az adózás rendje szerinti beszámolási
(mérlegbeadási) határidő lejáratát megelőző hónap utolsó napjára; továbbá négy évenként
tisztújítás céljából legkésőbb a tárgyév második negyedévének utolsó napjára (rendes közgyűlés);
továbbá bármikor (rendkívüli közgyűlés), ha azt:
b) az elnökség legalább három tagja az ok és a cél megjelölésével írásban kezdeményezi;
c) a rendes tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri;
d) a felügyelő bizottság a jelen alapszabály szerint indítványozza;
e) a bíróság elrendeli;
f) valamint, ha az elnökség legalább fél éven keresztül határozatképtelen.
A közgyűlést szükség szerint az elnök és egy elnökségi tag bármikor összehívhatja.
5. A közgyűlés összehívásának rendje:
a) A közgyűlésre, annak javasolt napirendjét feltüntetve a tagjait írásban kell meghívni amely
elektronikus úton is ( e-mail) történhet. A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés:
- pontos helyét,
- pontos idejét,
- a meg nem jelenés jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatást,
- javasolt (meghirdetett) napirendjét,
- a határozatképtelenség miatt megismétlésre kerülő közgyűlés idejét és helyét, valamint azt a
figyelmeztetést, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes.
b) A rendes évi közgyűlésre szóló meghívót (értesítést) a kitűzött időpontja előtt legalább 15
(tizenöt), a rendkívüli közgyűlést az összehívásra okot adó indítvány kézhezvételétől
számított 30 napon belülre kitűzött időpontja előtt legalább 8 (nyolc) nappal kell kiküldeni a
tag lakcímére.
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c) A meghívóval együtt kézbesíteni kell a javasolt (meghirdetett) napirendhez készült írásbeli
előkészítő dokumentumokat (előterjesztések, beszámolók, javaslatok, ajánlások, tájékoztatók,
egyéb megvitatásra kerülő dokumentumok).
6. A Közgyűlés nyilvánossága, lebonyolításának rendje:
A közgyűlés ülései nyilvánosak, azon bárki részt vehet.
7. A közgyűlés tisztségviselői:
Levezető elnök: az egyesület elnöke, vagy az alelnök, vagy az elnökség által a tagjai közül erre
kijelölt (felkért) jelenlévő személy.
Jegyzőkönyvvezető: a közgyűlés által a jelenlévők közül megválasztott személy.
Jegyzőkönyv-hitelesítők: a közgyűlés által a jelenlévők közül megválasztott legalább két
egyesületi tag.
8. A Közgyűlés határozatképessége, a határozathozatal rendje, a határozatok nyilvánossága:
A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagjainak több mint a fele (50 % +
1 fő) jelen van; A határozatképtelenség miatt 15 (tizenöt) napon belül van helye újabb közgyűlés
összehívásának. A megismételt közgyűlés a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok számára
tekintet nélkül határozatképes azzal, hogy a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az
azonos napirenddel történő összehívás esetén is csak akkor tekinthető határozatképesnek, ha a
meghívóban a tagokat figyelmeztették a távolmaradás következményeire.
A közgyűlés határozatait - a minősített többséget igénylő ügyek kivételével - egyszerű
szótöbbséggel hozza meg;
A tisztségviselők megválasztásán kívül a közgyűlés minden kérdésben nyílt szavazással dönt,
kivéve, ha a közgyűlés egyszerű többséggel úgy határoz, hogy egy adott kérdésről titkos
szavazással dönt. A szavazatokat a közgyűlés levezető elnöke összesíti, titkos szavazás esetén 3
főből álló szavazat számláló bizottság.
A közgyűlés minősített többséggel hozott határozata szükséges:
a) az alapszabály megállapításához és módosításához;
b) az éves költségvetés meghatározásához, elfogadásához és az éves számviteli beszámoló
(mérleg) elfogadásához;
c) az elnökség tagjainak megválasztásához, illetőleg visszahívásához;
d) az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, szétválásának, illetőleg feloszlásának
kimondásához;
e) a közgyűlés hatáskörébe tartozó tagfelvétellel és kizárással kapcsolatos kérdések;
A minősített többség a jelenlévő tagok kétharmados szótöbbségét jelenti.
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza:
- a megjelent és szavazati joggal rendelkező tagok számát és névsorát (jelenléti ív);
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a napirend szerint tárgyalt kérdések rövid összefoglalását;
az elfogadott határozatok pontos szövegét az évszámmal tört sorszámot is feltüntetve;
valamint
a leadott szavazatok számát és ezek arányát („igen”; „nem”; „tartózkodás” szerint);
az ülésen elhangzottak lényegét, a hozzászólók nevének feltüntetésével.

A közgyűlés határozatairól felvett nyilvántartásnak tartalmaznia kell a határozat tartalmát, idejét,
hatályát, valamint a mellette és ellene szavazók számarányát.
A jegyzőkönyvet a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető aláírja, a két megválasztott
jegyzőkönyv-hitelesítő kézjegyével hitelesíti. A jegyzőkönyv(ek)be, az írásbeli felvételét és
hitelesítését követően bármely tag(küldött) betekinthet, illetőleg a határozatokról másolatot
(jegyzőkönyv-kivonatot) kérhet.
A határozatokról az elnökség nyilvántartást vezet, amelybe - kérésére - bármely tag betekinthet.
A Közgyűlésnek azt a határozatát, amely a Közgyűlésen részt nem vett személyre vonatkozik az
érintettel a határozat meghozatalát követő 15 napon belül közölni kell. A közlésről az elnökség
köteles gondoskodni.
A közgyűlés alapszabályszerű lebonyolításáért a levezető elnök felel, aki a közgyűlés rendjét
jogosult és köteles fenntartani.

B. Az elnökség
1. Az elnökség az egyesület 7 főből álló ügyintéző és képviseleti szerve. Amely két közgyűlés
között irányítja az egyesület munkáját. Az elnökség tagjai: az elnökség elnöke, az elnökség
alelnöke és az elnökség többi tagja. Az Elnökség feladata, hogy a közgyűlések közötti időben az
egyesület tevékenységét irányítsa, a törvényes és alapszabály szerinti működést biztosítsa.
2. Az elnökség tagjait a rendes tagok közül a közgyűlés választja titkos szavazással.
Az Elnökség tagja az lehet,
a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a
képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és
b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és
c) aki
ca) magyar állampolgár, vagy
cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkezik, vagy
cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény
hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel
rendelkezik.
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3. Az elnökség tagjait a közgyűlés 4 (négy) évre választja meg, mandátumuk lejáratával
újraválaszthatók.
4. Az elnökségi tagság megszűnik a határozott idő leteltével, a közgyűlés visszahívó döntésével,
és elnökségi tag lemondásával, illetve halálával.
5. Az elnökség hatáskörébe tartozik:
a) Működésének az alapszabályban nem rendezett részletes ügyrendi rendelkezéseit maga
szabályozza;
b) éves munkaprogram összeállítása;
c) egyesületi rendezvények, előadások koordinálása, megszervezése, lebonyolítása.
d) Önállóan, saját testületi felelősségére dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a
közgyűlés kizárólagos hatáskörébe;
e) Az egyesület munkájával kapcsolatos szerződések megkötése;
f) Az egyesület vagyonának gondos kezelése. Tagjait az egyesület vagyonával történő
gazdálkodás terén fokozott felelősség terheli;
g) Tagjai e tevékenységüket – a közgyűlés ezzel ellentétes határozatának hiányában - díjazás
nélkül végzik, a tevékenységükkel összefüggésben felmerülő igazolt készkiadásaik
megtérítésére igényt tarthatnak;
h) Feladatai ellátásához szükség esetén szakértőt és munkacsoportokat kérhet fel;
i) Beszámoltatja a munkacsoportok vezetőit és a tisztségviselőiket munkájukról;
j) Vezeti az egyesület tagjainak nyilvántartását.
k) Dönt a tagfelvételről, ill. a tag kizárásáról
6. Az elnökség üléseinek összehívása, nyilvánossága, a határozatok nyilvántartása, döntéseinek
nyilvánosságra hozatala:
Az elnökségi üléseken az elnökségi tagokon kívül részt vehetnek az elnökség által meghívottak,
és a munkacsoportok vezetői.
Az üléseket az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze lehetőség szerint havonta.
Az elnöknek, illetve akadályoztatása esetén alelnöknek kötelessége az ülés összehívása, az arra
irányuló indítvány kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül:
- ha azt bármelyik tag írásban kéri.
Az ülésre, annak javasolt napirendjét feltüntetve az elnökség tagjait írásban/e-mailben kell
meghívni a tervezett ülés napja előtt legalább 8 (nyolc) naptári nappal megelőző postára adással.
A meghívónak tartalmaznia kell az ülés:
- helyét,
- idejét,
- javasolt (meghirdetett) napirendjét.
Az ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza:
- a megjelent és szavazati joggal rendelkező tagok számát és névsorát a meghívottakéval együtt
(jelenléti ív);
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a napirend szerint tárgyalt kérdések rövid összefoglalását (a megtárgyalt írásbeli
dokumentumokat a Jegyzőkönyv másodlatához csatolni kell);
az elfogadott határozatok pontos szövegét az évszámmal tört sorszámot is feltüntetve
a leadott szavazatok számát és ezek arányát („igen”; „nem”; „tartózkodás” szerint; a határozat
ellen tiltakozó(ka)t név szerint is feltüntetve, ha ezt igényli(k);
az ülésen elhangzottak lényegét, a hozzászólók nevének feltüntetésével;

A jegyzőkönyv(ek)be az egyesület bármely tagja betekinthet, illetőleg arról másolatot kérhet.
A határozatokról az elnökség nyilvántartást vezet, amelybe - kérésére – az egyesület bármely
tagja betekinthet.
Az elnökségnek azt a határozatát, amely az elnökségi ülésen részt nem vett személyre vonatkozik
az érintettel a határozat meghozatalát követő 15 napon belül közölni kell. A közlésről az elnökség
köteles gondoskodni.
Az elnökség határozatairól felvett nyilvántartásnak tartalmaznia kell a határozat tartalmát, idejét,
hatályát, valamint a mellette és ellene szavazók számarányát, illetve – nyílt szavazás esetén
személyét.
7./ Az elnökség üléseinek tisztségviselői, lebonyolításának rendje, határozatképessége:
Levezető elnök: az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az elnökség tagjai közül választott
jelenlévő személy.
Jegyzőkönyvvezető: a levezető elnök javaslatára az elnökség által a jelenlévők közül
megválasztott személy.
Jegyzőkönyv hitelesítése: a jegyzőkönyvet a levezető elnök és egy erre megválasztott elnökségi
tag hitelesíti.
8./ Az elnökség üléseinek határozatképessége, határozathozatalának rendje:
Az elnökség:
a) a szabályosan összehívott ülés határozatképes, ha a tagjainak több mint a fele jelen
van(legalább négy fő).
b) határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza; szavazategyenlőség esetére a
kérdést elvetettnek kell tekinteni, és a következő alkalommal ismét szavazásra kell bocsátani.
c) az elnökség minden tagjának egy szavazata van.
d) a jelenlévők kétharmadának szavazata kell:
- az éves költségvetési javaslat és az éves beszámoló javaslat (mérleg) meghatározásához
f) a szakosztály tevékenységét érintő határozatot az elnökség csak a szakosztályvezető
véleményének ismeretében hozhat.
g) Az ülés szabályszerű lebonyolításáért a levezető elnök felel.
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C. Az elnök
1. Az elnök jogosult a tag kizárására irányuló eljárást kezdeményezni.
2./ Az elnök döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen, elnökség ülésén köteles
beszámolni.
3. Az elnök jogosult az egyesületet terhelő kötelezettségek (pld. szerződések) vállalásáról és az
egyesületet illető jogok megszerzéséről - beszámolási kötelezettség mellett – dönteni, kivéve, ha
az a közgyűlés vagy az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik.
4. Az elnök köteles az általa hozott döntésekről nyilvántartást vezetni, amely nyilvántartásból
megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya.
5. Az elnöknek az elnökség határozatával szemben egyszeri vétó joga van. Visszaküldheti
megfontolásra a határozatot.

D. Az alelnök
1./ Az alelnököt a közgyűlés által megválasztott héttagú elnökség választja meg a tagjai közül,
miután az elnök javaslatot tett a személyére.
2./ Az elnök akadályoztatása esetén az alelnök jogosult helyette eljárni.
3./ Egyebekben az elnökre vonatkozó szabályok irányadók az alelnökre.

E. A felügyelő bizottság
1. A felügyelő bizottság tagjait, a felügyelő bizottságon belül betöltött funkciójuk megjelölésével a
közgyűlés választja meg nyílt szavazással
2. A felügyelő bizottság tagjait a közgyűlés 4 (négy) évre választja meg, mandátumuk lejáratával
újraválaszthatók.
3. A felügyelő bizottsági tagság megszűnik a határozott idő leteltével, a közgyűlés visszahívó
döntésével, és elnökségi tag lemondásával, illetve halálával.
4. A felügyelő bizottság:
a) az ügyrendjét maga állapítja meg;
b) tapasztalatairól a közgyűlésnek számol be;
c) ellenőrzi az egyesület működését és gazdálkodását; Ennek során:
- a vezető tisztségviselőktől jelentést kérhet,
- a szervezet munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet,
- az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja;
d) a felügyelő bizottság tagjai a vezető szervek ülésein állandó meghívottként, tanácskozási
joggal részt vehetnek;
e) az intézkedésre jogosult közgyűlést vagy elnökséget tájékoztatja, és annak összehívását
kezdeményezi, ha arról szerez tudomást, hogy:
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az egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv
döntését teszi szükségessé;
- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel;
f) összehívja az intézkedésre jogosult közgyűlést, vagy elnökséget, ha annak összehívására a
felügyelő bizottság indítványára, annak megtételétől számított 30 (harminc) napon belül nem
került sor;
g) haladéktalanul értesíti a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet, ha az elnökség vagy a
közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi
meg;
h) legalább negyedévenként ellenőrzi a pénzügyi tevékenység szabályainak betartását, az
egyesület vagyonával történő gazdálkodást;
-

5. A felügyelő bizottság az ülésein gyakorolja a hatáskörét. A felügyelő bizottság évente legalább
egyszer ülésezik. A felügyelő bizottság ülését a felügyelő bizottság bármely tagja, illetve az
elnökség és az elnök is jogosult összehívni.
6. A felügyelő bizottság ülésének összehívására, és ülései rendjére az elnökségre megállapított
szabályok megfelelően irányadóak.
A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha legalább 2 tagja jelen van.

VI. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE
1. Az egyesület képviseletére az elnök önállóan jogosult, akadályoztatása esetén pedig az alelnök
önállóan jogosult.
2. Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az elnök és az alelnök önállóan jogosult.

VII. NYILVÁNOSSÁG
1. Az egyesület által meghirdetett rendezvények, egyéb tájékoztatók prospektusai – az egyesület
székhelyén - bárki részére rendelkezésre állnak.
2. Az egyesület a működésével, szolgáltatási igénybevétele módjával, beszámolói közlésével
kapcsolatosan a nyilvánosságot egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közzétételi
kötelezettség), másrészt az alapszabályban szabályozott irat betekintési és felvilágosítás adási jog
rögzítésével biztosítja.
3. Az iratbetekintés helye az egyesület székhelye.
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VIII. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG
1. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan, céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
2. Az egyesület tevékenységéből származó nyereség, bevétel nem osztható fel, az csak a jelen
alapszabályban rögzített tevékenységre fordítható.

IX. AZ EGYESÜLET BEVÉTELEI
1. Az egyesület bevételei:
a) az alapítóktól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól céljaira vagy
működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány;
b) az egyesületi tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;
c) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó
bevétel;
d) a tagdíj;
e) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel;
f) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.

X. Az Egyesület megszűnése
1. Az egyesület megszűnik, ha
a) az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad),
b) a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz,
c) a bíróság feloszlatja,
d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy megállapítja
megszűnését,
e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti,
és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.
2. A legfőbb szerv nem dönthet az egyesület feloszlásáról, ha az egyesülettel szemben
lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság
megállapította.
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XI.VEGYES RENDELKEZÉSEK
1. Az egyesület a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.
2. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvényben, és a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben foglaltak az
irányadók.
A fenti alapszabályt az Egyesület alakuló közgyűlése 2014/2. számú határozatával 2014 03. 09én elfogadta.
Piliscsaba, 2014. március 09.

…………………………………………
Halmos Attila elnök

tanú 1: …………………………………………………………………………………….
tanú 2 : …………………………………………………………………………………….
(név)
(lakcím)
(anyja neve)
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