Módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapszabály
A Majsi Kulturális Egyesület közgyűlése 2000. év december 01. napján a 3/2000. (XII.01.)
számú közgyűlési határozatával egyhangúan elfogadta az 1997. évi CLVI tv. – a közhasznú
szervezetekről – vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, különös tekintettel a hivatkozott
törvényi rendelkezés 26.§. C. pontjában meghatározott kulturális örökség megóvása és kulturális
tevékenység jellegre tekintettel az 1994. január 14. napján kelt alapszabályának módosítását és azt
az alábbiak szerint egységes szerkezetbe foglalta.

1.§.
Az egyesület neve:

Majsi Kulturális Egyesület

Az egyesület székhelye:

7783 Majs, Táncsics M. u. 376.

Az egyesület levelezési címe:

7783 Majs, Táncsics M. u. 376.

Az egyesület alapításának időpontja:

1994. január 14.

2.§.
Az egyesület, mint jogi személy, önkéntesen létrehozott, demokratikus önkormányzattal
rendelkező társadalmi szervezet, amely politikai pártoktól független. Pártoktól támogatást nem kap,
pártokat, politikai szervezeteket nem támogat, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési
képviselőt nem állít, nem támogat. Minden ilyen jellegű tevékenységet további működése során is
kizár.

3.§.
Az egyesület célja: Majs községben élő lakosság érdekében szervezettebbé tegye az itt élők
életét, érdekvédelmi megmozdulásait és megfelelő szervezeti kereteket biztosítson közösségi
életüknek, az egymással való törődésnek. Az egyesület célja az is, hogy lehetőséget teremtsen
-

a társas élethez,

-

az időszakonkénti találkozásokhoz, elbeszélgetésekhez,

-

egymás gondjainak, problémáinak figyelemmel kíséréséhez, azok megoldásához,

-

a falu kulturális hagyományainak felkutatásához, fedolgozásához, ápolásához, megőrzéséhez és
terjesztéséhez,

-

a szabadidő kulturált hasznos eltöltéséhez,
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-

a faluban élő különböző nemzetiségű lakosság jó kapcsolatának fenntartásához, zavartalan
együttélése feltételeinek megteremtéséhez.
A község kulturális és népi hagyományainak megőrzése érdekében felnőtt színjátszó

csoportot, énekkart, néptánccsoportot hoz létre és működtet az egyesület, valamint felkutatja a
kihalt kézműves technikákat és népszerűsíti azokat. A zenei hagyományok ápolása végett támogatja
a községi ifjúsági zenekart. Az egyesület tevékenységének és a község hagyományainak
népszerűsítése érdekében képviselőt delegál a FaluTV szerkesztő bizottságába, s ott a képviselőn
keresztül juttatja érvényre az egyesület érdekeit. Az egyesület kapcsolatot tart más egyesületekkel,
társadalmi szervezetekkel.
A közhasznú egyesület az 1997. CLVI tv. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően az alábbi
közhasznú tevékenységeket folytatja:
-

kulturális tevékenység (1997. CLVI tv. 26.§. C./5 pont)

-

kulturális örökség megóvása (1997. CLVI tv. 26.§. C./6 pont)
Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú

szolgáltatásaiból.

4.§.
Az egyesület nyitott, tagja lehet minden természetes személy, aki a 14. életévét betöltötte, az
alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el és vállalja a tagdíj megfizetését.
A tagsági viszony keletkezése: Az egyesületbe való belépés önkéntes. Az egyesületi tagság a
felvétellel keletkezik, melyről a közgyűlés dönt és tagdíj rendszeres fizetésével tartható fenn. Az
egyesület tagjairól az intézőbizottság nyilvántartást vezet.
A tagsági viszony megszűnése:
-

kilépéssel,

-

a tag halálával,

-

kizárással,

-

az egyesület megszűnésével.
A közgyűlés döntésével kizárhatja azt a tagot, aki legalább 3 hónapon keresztül nem vesz

részt az egyesület munkájában, aki 3 hónapnál hosszabb ideig nem fizet tagdíjat és a tartozását
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írásbeli felszólítás ellenére sem rendezi, vagy aki magatartása következtében méltatlanná válik az
egyesületi tagságra.
A tagok jogai:
-

részt vehet az egyesület tevékenységében, rendezvényein,

-

szavazati joggal részt vehet a közgyűlésen,

-

választhat és választható az egyesület tisztségeire, szerveibe,

-

részesül mindazon kedvezményben, juttatásban, amit az egyesület nyújt tagjai számára.

A tagok kötelezettségei:
-

az alapszabály betartása,

-

a tagdíj rendszeres fizetése,

-

fegyelmezett részvétel a rendezvényeken,

-

tisztségre történő megválasztás esetén az ebből eredő feladatok legjobb képesség szerinti
ellátása.

5.§.
Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlésen minden tag jogosult részt venni. A
közgyűlést (rendes közgyűlés) az intéző bizottság évente legalább egyszer köteles írásbeli meghívás
útján összehívni úgy, hogy a meghívó kézhezvétele és a közgyűlés időpontja között hat napos
időköznek kell eltelnie. A meghívónak tartalmazni kell a közgyűlés helyét, idejét, valamint annak
napirendi pontjait.
Közgyűlést kell tartani, ha a tagok 1/3-a ok és cél megjelölésével indítványozza, illetőleg a
felügyeleti szerv vagy a bíróság elrendeli (rendkívüli közgyűlés).
Az egyesület közgyűlései nyilvánosak, azon bárki részt vehet, de szavazati joggal csak az
egyesület tagjai rendelkeznek.
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
-

az egyesület megalakulásának, feloszlatásának, valamint más egyesülettel való egyesülésének a
kimondása,

-

az alapszabály elfogadása, módosítása,

-

az elnök, valamint az intéző bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása,

-

bevételek és a kiadások feladatonkénti előirányzatának megállapítása, a gazdálkodásról szóló
beszámoló alapján,
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-

az egyesület éves tevékenységéről szóló beszámolás,

-

a tagdíj összegének megállapítása és módosítása,

-

a közhasznúsági jelentés elfogadása.
A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok fele + 1 fő a közgyűlésen

megjelent.
A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlés 10 napon belül történő másodszori
összehívása során az eredeti napirendre felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet
nélkül határozatképes.
A közgyűlés határozatát nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség
esetén a közgyűlés elnökének – aki az egyesület elnöke – szavazata dönt.
Ha a közgyűlésen jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok fele indítványozza, akkor titkos
szavazást kell tartani.
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben 2/3-os szavazást kell tartani.
A közgyűlésről jelenléti ívet és jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyeket az elnök, a
jegyzőkönyvvezető és a két hitelesítő tag ír alá.
A közgyűlésről készített jegyzőkönyvbe hivatalos munkaidőben a közgyűlés elnökénél bárki,
aki az ehhez fűződő érdekeltségét igazolja, beletekinthet és arról saját költségén másolatot készíthet.
Az egyesület valamennyi döntéséből – beleértve az intéző bizottság döntéseit is –
nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a határozathozatal időpontját, a határozat hatályba lépését,
annak tartalmát, valamint a határozatot támogatók és ellenzők számosságát.
A határozatokat és az éves beszámolót az egyesület az érdekeltekkel a döntés, illetve az éves
beszámoló elfogadásától számított 8 napon belül postai úton közli, egyébként a közgyűlés minden
döntése illetve az éves beszámoló az egyesület székhelyén, a döntés meghozatalától illetve, az éves
beszámoló elfogadásától számított 8 napon belül 30 napra kerül kifüggesztésre.
Az egyesület elnökének és intézőbizottságának megválasztása: Az intézőbizottság és az elnök
megválasztására az esetenként a közgyűlés által létrehozott 3 tagú jelölőbizottság tesz javaslatot,
mely eseti bizottság egyben a nyílt szavazás lebonyolítását is elvégzi.
A közgyűlés az aktuális feladatok, célkitűzések, programok eredményesebb megtervezése
érdekében – céljelleggel – eseti bizottságot választhat, amely megválasztására az intézőbizottság
megválasztására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
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6.§.
Az intézőbizottság
A közgyűlés az egyesület munkájának megtervezésére, irányítására nyílt szavazással 5 évre 7
tagú intézőbizottságot választ, amelynek elnöke egyben az egyesület elnöke. Az intézőbizottság
tagjai újraválaszthatók és visszahívhatók. Ha az intézőbizottság tagjainak száma működési ideje
alatt 7 fő alá csökken, a megüresedett hely betöltéséről a következő rendes vagy rendkívüli
közgyűlés gondoskodik azzal, hogy a pótválasztással megválasztott tag működési ideje a többi
intézőbizottsági tagéval azonos időpontban szűnik meg. A közhasznú szervezet megszűnését követő
2 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan
közhasznú szervezetnél töltött be – aminek megszűnését megelőző 2 évben legalább egy évig –
vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteleles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetes tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél
is betölt. Az intézőbizottság évente legalább 6 alkalommal ülést tart, ügyrendjét maga állapítja meg.
Az intézőbizottságot az elnök hívja össze írásos meghívóval – az ülés előtt 8 nappal –, amely
tartalmazza az ülés időpontját, helyét, és a napirendi pontokat.
Az intézőbizottság feladata és hatásköre:
-

szervezi az egyesület működését, programjait, gondoskodik az egyesület programjai,
rendezvényei megtartásáról,

-

kapcsolatot tart az egyesület tagjaival,

-

előkészíti az egyesület közgyűléseit,

-

kidolgozza az egyesület költségvetését,

-

megteremti az egyesület működéséhez szükséges feltételeket,

-

ellátja mindazokat az egyesület működéséhez szükséges feladatokat, amit az alapszabály nem
utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe,

-

a közhasznúsági jelentés összeállítása, amely tartalmazza:
-

a számviteli beszámolókat,

-

költségvetési támogatás felhasználását,

-

a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,

-

cél szerinti juttatások kimutatását,

-

a központi költségvetési szervektől, önkormányzattól kapott támogatás mértékét,

-

az előző évi munkáról szóló tartalmi beszámolót.
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Az intézőbizottság akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. A tagokat 1 – 1
szavazat

illeti

meg.

Az

intézőbizottság

határozatait

egyszerű

szótöbbséggel

hozza,

szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az ülésekről jegyzőkönyv készül, amelyet az
ülésen részt vevő tagok aláírnak.
Az intézőbizottság tagjai felelősek a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott
intézőbizottsági határozatokért, kivéve ha ellenvéleményüket írásban kinyilvánították.

7.§.
Az egyesület elnökét a közgyűlés választja 5 évre, nyílt szavazással.
Az elnök feladata és hatásköre:
-

képviseli az egyesületet, biztosítja annak alapszabály szerinti működését,

-

ellátja a közgyűlés elnöki teendőit,

-

előkészíti a közgyűlést és az intézőbizottság üléseit,

-

kapcsolatot tart a községi önkormányzattal és a községben működő intézmények vezetőivel,

-

gondoskodik a közgyűlés és az intézőbizottság határozatainak végrehajtásáról,

-

dönt és intézkedik a közgyűlés által hatáskörébe utalt ügyekben.
Tartós – legalább 1 hónapos – akadályoztatása esetén kijelöli az intézőbizottság tagjai közül

azt a személyt, aki helyette eljárhat, ezen személy kijelöléséhez az intézőbizottság hozzájárulása
szükséges.

8.§.
Az egyesület közgyűlésének döntésében, valamint az intézőbizottság döntésében nem vehet
részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§. B.), élettársa (továbbiakban
együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben érdekelt. Nem minősül
előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybevehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a közhasznú szervezet által tagjának a tagsági
jogviszony alapján, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
A közhasznú szervezet vezető tisztségviselője nem lehet vezető tisztségviselő az egyesülettel
azonos tevékenységet is végző más közhasznú szervezetben, kivéve ha az érintett közhasznú
szervezet alapszabálya lehetővé teszi, vagy a közhasznú szervezet legfőbb szerve ehhez hozzájárul.
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Vezető tisztségviselő és közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§. B.) ugyanannál a közhasznú szervezetnél
felügyelő szerv tagjává nem választható.

9.§.
Az egyesület gazdálkodása
Az egyesület bevételei:
-

tagdíjak,

-

természetes és jogi személyek adományai,

-

egyéb bevételek.

Az egyesület számláját vezeti: BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET
Az egyesület számlaszáma: 50100064-12000021
Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez az intézőbizottság két erre kijelölt tagjának
együttes aláírása szükséges.
A rendelkezésre jogosultak:

HAUNÉ GERGELY MÁRTA (gazdasági felelős)
FEKETE JÓZSEF (intézőbizottsági tag)

Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, az egyesület tartozásaiért saját
vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem
felelnek.
Az egyesület kiadásai az egyesület céljának elérése érdekében felmerülő közvetlen költségek
és egyéb költségek.
Az egyesület, közhasznú céljait nem veszélyeztetve – azok megvalósítása érdekében –
vállalkozási tevékenységet folytat, amely hatályba foglalja többek között kulturális rendezvények és
egyéb közösségi alkalmak megrendezését.
A közhasznú egyesület a gazdálkodás során elért eredményt nem osztja fel, hanem közhasznú
céljainak – kulturális örökség megóvása, kulturális tevékenység végzése (1997. évi CLVI 26.§.
C./5-6 pont) – elérésére fordítja.
A közhasznú egyesület vállalja, hogy elkülönítetten tartja nyilván
-

az alapvető működésből származó bevételeket,

-

a vállalkozási bevételeket,
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-

az egyesületi cél megvalósítása érdekében felmerült közvetlen költségeket,

-

a vállakozási tevékenység körében felmerült kiadásokat a reá vonatkozó könyvvezetési
szabályok alapján.
Az egyesület elnöke irányításával, az intézőbizottság tagjai közül kijelölt gazdasági felelős

végzi a pénzügyi adminisztrációs munkát, aki egyben gondoskodik a közgyűlés által meghatározott
tagdíj beszedéséről.
A gazdasági felelős évenként mérleget készít az egyesület gazdálkodásairól, melyet az
egyesület elnöke terjeszt a következő évi költségvetési tervvel együtt a közgyűlés elé.

10.§.
Az egyesület megszűnik:
-

, ha a közgyűlés kimondja feloszlatását,

-

, más egyesülettel való egyesülésének közgyűlés általi elhatározása esetén,

-

, ha a bíróság megállapítja a megszűnését.
Az egyesület megszűnése esetén a hitelezők kifizetése után vagyonáról a legfelsőbb szerv

döntései szerint kell rendelkezni.
Ha a közgyűlés vagyonáról nem rendelkezik, úgy az a hitelezők kifizetése után Majs Község
Önkormányzatának tulajdonába megy át.
Ugyancsak Majs Község Önkormányzatának tulajdonába kerül az egyesület vagyona, ha az
egyesület megszűnését bíróság állapítja meg.
Az egyesület megszűnése esetén annak átvett vagyonát a települési önkormányzat csak
kulturális célra használhatja fel.
Az önkormányzat az egyesület megszűnése esetén az átvett vagyon felhasználásáról köteles
Majs község lakosságát tájékoztatni.

11.§.
Egyéb rendelkezések
Az egyesület tevékenysége és szolgáltatásai nyilvánosak, azok igénybevételének módjáról az
egyesület elnöke a helyi sajtó és TV útján tájékoztatja a lakosságot. Az egyesület gazdálkodásával
kapcsolatos iratokba bárki betekinthet, arról másolatot készíthet, azonban a személyi jellegű
döntéseket tartalmazó iratok csak az egyesület tagjai számára hozzáférhetők.
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A közhasznúsági jelentés nyilvános abba bárki betekinthet az egyesület elnökénél, hivatalos
munkaidőben és saját költségére másolatot készíthet.
Az egyesület tagdíja: évi tagdíja 100 Ft, amelyet minden év január 31.napjáig kell megfizetni.
Az egyesület tisztségviselői munkájukat díjazás nélkül látják el azzal, hogy az egyesület
működésével összefüggésben jelentkező kiadásokat, költségeket az egyesület megtéríti.
Az egyesület befektetési tevékenységet nem folytat, ezért befektetési szabályzat készítése nem
szükséges.
Az egyesület tagjai nem jelölhetnek ki külön felügyeleti szervet, amíg az egyesület bevétele
éves szinten az 5.000.000 Ft-ot nem éri el, illetve haladja meg.
Ezen esetben az egyesület az 1997. évi CLVI tv. 8.§. (2) bekezdése szerint jár el.

12.§.
Záró rendelkezések
A közgyűlés az egyesület alapszabályát 3/2000 (XII.01.) számú határozatával elfogadta, így
2000. év december hó 01. napjától ezen módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapszabály
érvényes és joghatályos.
Kelt Majson 2000. év december 01. napján

_____________________________
(név)
közgyűlés elnöke

_____________________________
(név)
jkv. vezető

_____________________________
(név)

_____________________________
(név)
jkv. hitelesítők
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