A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület alapszabálya
Az Egyesület működését meghatározó alapszabályt, a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
(Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve, a tagok az alábbi tartalommal fogadják el.
I. Az egyesület adatai
1. Az egyesület neve: Somogy Megyei Népművészeti Egyesület
2. Az egyesület székhelye: 7400 Kaposvár Egyenesi u. 83.
3. Alapítási éve: 1997.
4. Számlaszám: OTP: 11743002-20164643-00000000
5. Adószám:18768082-1-14
6. Az egyesület honlapjának címe: www.somogyimesterek.hu
7. Az egyesület elektronikus címe (e-mail): egyesulet@freemail.hu
8. Közösségi oldalunk: https://www.facebook.com/Somogyimesterek/?ref=hl
9. Az egyesületet tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály
1. számú mellékletét képezi.

II. Az egyesület célja, tevékenysége
1. Az egyesület célja:
Somogy megye népi, szellemi kulturális örökségének tovább éltetése.
„A kultúra nem az a kincs, amit pusztán őrzéssel meg lehet tartani.” (Klebelsberg Kunó)
Hagyományos tárgyalkotó kultúránkat, az előző generációk szellemiségének
megtartásával, a tudás gyarapításával, átmenteni a jövő generációk számára.
2. Az egyesület tevékenysége:
1.

A tudás továbbadása szakmai bemutatókon, elmélet és gyakorlat

tanításával, a lehető legszélesebb korosztály számára.
2.

Ifjúsági tehetséggondozás.

3.

A már alkotó emberek szakmai továbblépésének elősegítése.

4.

Tagjaink

munkásságának

bemutatásával,

elősegíteni

alkotói

tevékenységükből származó jövedelemszerzést.
5.

Szakmai kiadványok összeállítása, megjelentetése.

6.

A megye népművészetének képviselete, helyi, országos, nemzetközi

színtéren.
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7.

Kapcsolattartás a Népművészeti Egyesületek Szövetségével (NESZ) és

más szervezetekkel.
8.

Az egyesület feladatai ellátásához szükséges anyagi források felkutatása.

9.

Szakmai

találkozók,

kiállítások,

pályázatok,

vásárok,

fesztiválok

szervezése.

III. Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok
1. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
IV. Tagság
1. A tagság minősége:
a. Rendes-tag
b. Tiszteletbeli-tag
c. Pártoló-tag (egy évre szól)
2. Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, aki az egyesület célkitűzésével
egyetért, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja. Részletezés a
„Tagsági jogviszony keletkezése” fejezetben.
3. Az egyesület alapszabálya a különleges jogállású tagságról e jogállás tartalmának
meghatározásával rendelkezhet. Ha az egyesület alapszabálya pártoló tagságot hoz
létre, úgy az ilyen tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz
részt, ha pedig tiszteletbeli tagságot, úgy az ilyen tagot az egyesület tagjai választják
meg e tagságra. A pártoló és a tiszteletbeli tag az egyesület szerveinek ülésén
tanácskozási joggal vehet részt.
a. Tiszteletbeli tag. Azt az egyesületi tagot, aki az egyesület céljai eléréséhez,
munkájával, magatartásával, jelentősen hozzájárult, a többség elismerését kivívta,
megtiszteltetésként, a Közgyűlés a „Somogy Megyei Népművészeti Egyesület
Tiszteletbeli Tagja” címet adományozhatja:
A tiszteletbeli tagság legalább 14 évi folyamatos tagság után adományozható.
A tiszteletbeli tagság nem örökös, azt a Közgyűlés visszavonhatja.
A tiszteletbeli tagnak nem kell tagdíjat fizetnie.
A tiszteletbeli tag, a tagsággal járó egyéb jogok és kötelezettségek
megtartásával vehet részt az egyesület munkájában.
b. Az egyesület pártoló tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az egyesület célkitűzésével egyetért,
továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja.
Anyagi és erkölcsi támogatásával segíti az Egyesület céljainak megvalósítását.
A pártoló tag meghatározhatja, hogy pártolói tagdíját milyen célra lehet felhasználni
és arról az éves beszámoló után, önálló beszámolót kérhet.
Vezető tisztségviselővé nem választható. A pártoló tagság egy éves időtartamra szól.
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V. Tagsági jogviszony keletkezése
1. Az egyesületi tagság alapításkor, az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik.
2. Egyesületi tagságra jelentkezés, az egyesület megalakulását követően a jelentkezési
nyilatkozat kitöltésével, két mentor ajánlásával veszi kezdetét.
Mentor lehet az, aki legalább két éve folyamatosan tagja az Egyesületnek és
tagdíj hátraléka nincs.
A mentor a felvétel dátumától a taggá válásig, felelősséggel tartozik az általa
pártfogolt tagért.
Segíti, pártfogoltja beilleszkedését, aktív részvételét a közösségi munkában, az
érvényes szabályok és előírások betartását.
A mentorok egyetemlegesen kézfizető kezesek a mentorált 180 napon túli
tagdíjhátralékáért.
Fegyelmi eljárás esetén az elnökség előtt – a taggal együtt, vagy megbízásával
egyedül – képviseli, védi pártfogoltját.
A jelentkezési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem
beérkezésétől számított 60 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással
határoz.
A határozatot annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt
módon megküldi a tagfelvételt kérelmező számára.
- Elutasító döntéssel szemben a közléstől számított 15 napon belül élhet
fellebbezéssel a Közgyűlés felé. A Közgyűlés, a következő ülésén határoz a jogorvoslati
kérelemről.
- A jelentkezés elfogadása esetén, a tagjelöltség egy éves próbaidővel,
próbaidős-tag megjelöléssel veszi kezdetét.
A próbaidős-tag jelentkezésének elfogadása után a próbaidős-tagság, a tagdíj
megfizetésével veszi kezdetét.
A próbaidős-tagság egy évre szól, a következő évi tagdíj megfizetésével további egy
évvel hosszabbodik.
A próbaidős-tag, rendes-taggá válását, egy év letelte után, mentorain keresztül
kérheti.
Az elnökség előterjesztésével, a jelölt tagfelvételére, legkorábban a jelentkezést követő
Közgyűlésen kerülhet sor.
A tagfelvételre váró, köteles a közgyűlés előtt munkásságát bemutatni.
A tagsági jogviszony a Közgyűlés pozitív döntése alapján keletkezik.
A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.
VI. Tagsági jogviszony megszűnése
1. A tagsági jogviszony megszűnik:
1. A tag kilépésével.
2. A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
3. A tag kizárásával.
2. A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli
nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a
nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.
3. Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai
közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezései vagy a közgyűlés határozatai
ellen súlyos vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.
3

A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha egy év
mulasztás elteltét követően az elnökség írásban - igazolható módon, póthatáridő
megjelölésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel –
felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is
eredménytelen maradt.
A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség
folytatja le.
A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni,
azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő
távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza.
Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget.
Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát.
A tag, kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni;
az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és
bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást.
Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától
számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az
érintett taggal.
A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől
számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet.
A közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő ülésén nyílt szavazással,
egyszerű szótöbbséggel dönt.
A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül
írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.
VII. Tagok jogai
1. Az egyesület tagja jogosult:
1. az egyesület tevékenységében részt venni
2. az egyesület szolgáltatásait igénybe venni
3. a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének
megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni
4. az egyesület irataiba betekintetni
5. arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele
szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.
6. Igényelheti az egyesület érdekérvényesítő és érdekvédelmi tevékenységét.
7. Hivatalos nyomtatványokon és levelezés során feltüntetheti az egyesülethez
való tartozásának tényét, az egyesületben viselt tisztségét.
A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is
gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű
magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a
közgyűlés kezdetén átadni.
A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.
A pártoló tag a szavazásra nem jogosult.
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VIII. Tagok kötelezettségei
1. Az egyesület tagja:
1. Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület
tevékenységét.
2. Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.
3. Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak
reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani.
4. Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az
elnökséghez bejelenteni.
5. Nyilvános megjelenésekkor, ha feltünteti a népművészeti egyesülethez
tartozás tényét, köteles csak minősített népművészeti termékekkel, alkotásokkal
megjelenni.
6. Szolidaritás az egyesület más tagjaival
VIII. Tagdíj
1. Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek, minden év március
31. napjáig, egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület
bankszámlájára történő átutalás útján.
A tagdíj összege 3.000.-Ft, nyugdíjasoknak minimum a fele.
A pártolói tagdíj minimálisan, magánszemélyeknek a mindenkori tagdíj, jogi
személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek a tagdíj ötszöröse.
A pártolói tagdíj közhasznú támogatásnak minősül, érte semmilyen címen
ellenszolgáltatás nem jár.
A tiszteletbeli tagság, tagdíjmentes.
IX. Az Egyesület szervei
1. Az Egyesület szervei
Közgyűlés
Elnökség
Számvizsgáló bizottság
Határozatképesség
(1) A döntéshozó szerv ülése akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok
több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet
minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
(2) Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat
meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
A Közgyűlés
2. A közgyűlés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve.
3. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása;
d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni
helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;
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f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető
tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját
tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni
kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
i) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a
hatáskörébe utal.
4. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.
5. A közgyűlést, az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött
meghívóval hívja össze, írásban igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő
kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy térti-vevényes küldeményként, továbbá a
tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés
visszaigazolásra kerüljön (elektronikus térti-vevény).
A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét,
idejét és a javasolt napirendi pontokat.
A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni,
hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák.
A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a
megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a
megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek
számára tekintet nélkül határozatképes lesz.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a
tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a
kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon
belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek,
helyt adhat.
Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben
annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a
tagokkal.
Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet
elutasítja, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát
megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a
szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható
határozat, ha a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag
hozzájárulnak.
6. Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges
intézkedések megtétele céljából, ha
a./ az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b./ az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni; vagy
c./ az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
d./ rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha a tagok egyharmada az ok és a cél
megjelölésével írásban kéri.
Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra
okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület
megszüntetéséről dönteni.
7. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét
képviselő szavazásra jogosult részt vesz.
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A halasztott-közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint 20
%-ot képviselő szavazásra jogosult részt vesz.
A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
8. A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a
határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és
szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását
megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök
személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét,
valamint szükség esetén a két-fős szavazatszámláló bizottságot.
9. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két
jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a
döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számarányát (ha lehetséges, személyét).
10. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett
szavazatok többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi
személy terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem
tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
g) a pártoló tag
11. A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése
hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.
12. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az
érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható
módon is közli a határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével
egyidejűleg.
Elnökség
13. A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok
(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
(2) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a
természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető
tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
(3) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
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(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányos következmények alól nem mentesült.
(5) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen
eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás
hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető
tisztségviselője nem lehet.
(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet
vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
14. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja 4 év határozott időtartamra.
Az elnökség, az egyesület tagságából választott 7 tagból álló ügyvezető szerve, amely
dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a
közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
Vezető tisztségviselő, az Egyesület rendes-tagja, tiszteletbeli-tagja, az a nagykorú
személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges
körben nem korlátozták.
Az elnökség, tagjai sorából elnököt, alelnököt, titkárt (pénztáros) választ.
Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el.
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.
- Az elnök irányítja és koordinálja az elnökség munkáját, ellenőrzi a feladatok
végrehajtását.
- Az alelnök, az elnököt akadályoztatása esetén, teljes jogkörrel helyettesíti.
- A titkár kezeli a pénzügyeket és tartja a kapcsolatot a könyveléssel.
- A bankszámla felett két elnökségi tag rendelkezhet, de az egyik mindig a
Titkár vagy az Elnök.
- Az elnökség üléseit az elnök távollétében az alelnök, vagy a kijelölt
tisztségviselő irányítja.
- Az elnökség ülésein tanácskozási joggal vehet részt a számvizsgáló bizottság
elnöke.
15. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
(1) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkeztével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához
szükséges körben történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
(2) A jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói a
vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.
(3) A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy
másik vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal
bármikor lemondhat.
(4) Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető
tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a
bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

8

16. Az egyesület vezető tisztségviselői:
Elnök:Gosztonyi Zoltán (Mihály Margit) 7400 Kaposvár Egyenesi út 83.
Alelnök:Török Emőke 7400 Kaposvár Arany J. u. 11/B.
Titkár / Pénztáros:Balogh Zsoltné 7400 Kaposvár Móra F. u. 33.
Az elnökség tagjai:
Buni Gabriella 7400 Kaposvár Damjanich u. 86.
Csapó Angéla 7400 Németh István fasor 33. IV/1.
Falusiné Terjék Éva 7477 Kaposszerdahely Hunyadi u. 3.
Farkas Gergely 7477 Szenna Petőfi Sándor utca17.
17. Az elnökség hatáskörébe tartozik:
a./ az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a
döntések meghozatala;
b./ a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c./ az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d./ az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére
vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és
végrehajtása;
e./ a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
f./ az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak
meghatározása;
g./ részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos
kérdésekre;
h./ a tagság nyilvántartása;
i./ az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek
vezetése;
j./ az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
k./ az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és
annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;
l./ a tag felvételéről való döntés előkészítése;
m./döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a
hatáskörébe utal;
18. Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tarja. Az
elnökségi ülést az elnök legalább 7 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött
meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható
módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy
tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére
történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus
tértivevény).
Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, az
elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a
meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok
álláspontjukat kialakíthassák.
19. Az elnökség határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése
hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség
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határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több
mint a fele jelen van.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi
személy terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem
tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll;
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
20. Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag
(okk) -al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is
közli.
21. A vezető tisztségviselő felelőssége
A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott
károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a
jogi személlyel szemben.
22. Titoktartási és felvilágosítási kötelezettség
(1) A vezető tisztségviselő a jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a
jogi személy alapítói részére köteles a jogi személyre vonatkozóan felvilágosítást adni,
és számukra a jogi személyre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést
biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult által
tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.
(2) A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való
betekintést, ha ez a jogi személy üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát
visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási
nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak
tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a jogi személy kötelezését a felvilágosítás
megadására.
Számvizsgáló bizottság
1. A számvizsgáló bizottság a Közgyűlés által, a tagságból választott 3 fős testület.
2. A számvizsgáló bizottság megbízatása 4 évre szól.
3. A számvizsgáló bizottság, tagjai sorából elnököt választ.
4. Ellenőrzi az egyesület határozatainak végrehajtását, a törvényes működést,
gazdálkodást, a pénzügyi és számviteli bizonylatokat, kimutatásokat.
5. Nem lehet a számvizsgáló bizottság tagja, elnökségi tag.
A Számvizsgáló bizottság vezető tisztségviselői
Elnök: Bodor Imre, 7400 Kaposvár Zselic kert Százszorszép u. 44.
Kovács Mária 7400 Kaposvár Arany J. u.2.
Schmidtné Sipos Éva 7400 Kaposvár Vöröstelek u. 28.
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X. Az egyesület gazdálkodása
1. Az egyesületbe tömörült természetes és jogi személyek, a társadalom számára
hasznos, közérdekű tevékenységet folytatnak.
2. Az egyesület éves költségvetés szerint gazdálkodik a vonatkozó pénzügyi
szabályzatok szerint.
Az egyesület működésének anyagi forrásai:
1. A tagsági díjból származó bevételek.
2. Pályázatok, adományok, 1%-os felajánlás útján szerzett bevételek.
3. Az egyesület eszközeinek működtetése által szerzett bevételek.
4. Egyesületen keresztül, alkotói tevékenységből szerzett bevételek után, a
bruttó összeg 10 %-a.
3. Az egyesület, tartozásaiért saját vagyonával felel.
4. A tagok, a tagdíj megfizetésén túl a szervezet tartozásaiért nem felelnek.
XI. Jogi személy jogutód nélküli megszűnése
1. A jogi személy jogutód nélkül megszűnik, ha
a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel
bekövetkezett;
c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
d) az arra jogosult szerv megszünteti
feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására
irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a
nyilvántartásból törli.
2. A jogutód nélkül megszűnt jogi személynek a hitelezők kielégítése után fennmaradt
vagyona a jogi személy tagjait, tagság nélküli jogi személy esetén az alapítói jogok
gyakorlóit illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ők vagy jogelődjük a jogi
személy javára vagyoni hozzájárulást teljesítettek.
3. A jogutód nélkül megszűnt jogi személy tagjai és alapítója a felosztott vagyonból
való részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt jogi személy ki nem
elégített tartozásaiért.
4. A jogutód nélküli megszűnés okai
A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az
egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
5. Rendelkezés a fennmaradó vagyonról
(1) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek
kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az
egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú
szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott
szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a
megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú
szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.
(2) A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó
határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén
ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll
át az új jogosultra.

11

12

