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Mecsek Táncegyüttes Egyesület

ALAPSZAnÁry

I.

Általáoos rendelkezések

'l,. Az Egy esület neve : MECSEK Tánce gyüttes E gyesület

2. Az Egyesület székhelye:7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 6.

3. Az Egyesület alapítási éve:1994. június 10. napja

4.Az Egyesület közhasznú jogállású jogi személy, az Egyesülethez csatlakozni
kívánó és a tagsági feltételeknek megfelelő személyek önkéntes, öntevékeny,
politikamentes társadalomtudományi szervezete.

5. Az Egyesület az erről szőló külön jogszabáIyokban foglalt rendelkezéseknek
megfelelŐ, polgárok szabad egyesülése nyomán létrejött olyan nonprofit szervezet,
amely tevékenységeit nyilvánosan végzi. Az Egyesület, nem záqa ki, hogy tagjain
kívül bárki más, megkötés nélkül is részesülhessen szolgáltatásaiból. Az Egyesület
vállalkozási tevékenységét csak céljainak megvalósítása érdekéberu azokat nem
veszéIyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja íeI, azt a
létesítő okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.

6. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
fÜggetlen és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Nem folytat pártpotitikai
tevékenysé ge| tovább á az or szággyűlési képviselői, me gyei, f ővárosi önkormá ny zatí
választásokon jelöltet nem állít és nem támogat.

il.
Az Egyesület célja

1./A Mecsek Táncegyüttes Egyesület olyan nonprofit szervezet, amelynek célja

- a ma$Yar néptánc kultur4 népda| népzene megismerése, megismertetése, a
néptánc színpadi feldolgozás4 bemutatása, továbbá

- atkotÓ-kÖzÖsségek megteremtése és múködtetése, a néptánccal történő közösségi
nevelés kiszélesítése.



2.1Az egyesület célja szerinti múködése és a működése keretében nyújtott
szolgáltatásai nyilvánosak és azok bárki által megismerhetők és igénybe vehetők. A
szolgáltatások igénylésének módját az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata
tattalmazza. A szolgáltatásokról és azok igénybevételének módjáról a nyilvánosságot
tájékoztatni kell, a tájékoztatás módjai különösen: Pécs Televízió elektronikus
képújsága, Ú1 Dunántuli Napló napilap, valamint a pécsi Extra és Déli Extra
időszakosan megjelenő kiadványok.

" ilI.
Az Egyesület feladatai, közfeladatai

Az Egyesület feladatai

Az Egyesület céljait a következő tevékenységekkel kívánja megvalósítani:

- az Egyesülethez kapcsolódó oktatási formákkal,

- a táncegyüttes utánpótlásának megszervezésével, folyamatos múködésével,

- új koreográfiák elkészítésével,

- fellépések, műsorok bemutat ásáv al, fesztiválokon való részvétellel,

- bel- és külföldi cserekapcsolatok kiépítésével, ápolásával, vendégszereplések
megvalósításával, lebonyolít ásáv aI, vendég együttesek fogadásáva|

- a szakmai munkában részt vállalók szakmai képzéséve| ismereteinek bővítésévek,
szakmai tap asztalatszerzésse|

- hangszeres kíséret megvalósításával, működtetésével, ez irányú képzés
szervezéséveI

- a koszttimtár és hangszerállomány fejlesztésével, karbantartásával,

- szakmai kapcsolatok kiépítéséve| annak folyamatosságáva|

- gyűjtő-,kutató-, valamint propaganda tevékenységgel,

- p áIy ázati munka f olyamatosságával

- kütönbö ző szintűkapcsolatok kiépítésével" azok megtartásával.



IV. Az Egyesület közfeladatai
1.

1.)kulturális tevékenységek körében: közösségi, kulturális hagyományok,
értékek ápolása

2.) művészeti intézmények, lakossági művészeti kezdeményezések,
önszerveződések támogatása, múvészeti értékek létrehozásának,
megőrzésének segítése,

3.) kulfurális szolgáltatás, a kulfurális örökség helyi védelme,
4.) az előadó-múvészeti tevékenységek feltételeinek megteremtése;
5.) kulturális örökség megóvása érdekében: a helyi közművelődési tevékenység

támogatása, a kulfurális örökség helyi védelmem,
6.) a kulturális örökség védelme

Az egyesület a közfeladatait az alábbi törvényhelyek alapjánvégzi

7.) 199I. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik,
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségú szervek
hatásköretr őI szóIő törvény 121.§ a.)-b.)

2.) 1997. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szervei§
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
hatásköreiről szóló törvény 121.§ a.)-b.)

3.) 2011. évi CLXXXX. törvény Magyatországhelyi önkormányzatairőI13.§ (1) 7.

4.) 2008. évi XCX. törvény az előadő-múvészett szervezetek támogatásáról és
saj átos f o glalkozt atási szab ályairól 3. § ( 1 ),

5.) 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzataíróI23.§ (4) 13.,

6.) 2001. évi LXN. törvény a kulturális örökség védelméről5.§ (1).

Az Egyesület fenti szolgáltatásaiból a tagokon kívü]" azokkal azonos feltételek
mellett mások is részesülhetnek, az Egyesület székhelyén lévő hirdetőtábláru
valamint az Egyesület weboldalán meghirdetett módon.
A szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelmet, az Egyesület vezető
tisztségviselŐihez akár szóban akár írásban lehet bejelenteni, az igény bejelentése
során meg kell jelölni a kívánt szolgáltatás igénybevételének helyét, időtartamát,
mértékét.
A szolgáltatás igénybevételét az elnökség köteles engedélyezni, ha a kérelem a fenti
kÖvetelményeknek megfelel, és nem ellenkezik az egyesület alapszabályában
foglaltakkal. Az elnökség a kérelem tárgyában 8 napon belül dönteni köteles.
Az elnökség az Egyesület igénybe vehető szolgáttatásairól és az igénybevétel
fettételeirŐl tájékoztatót köteles készíteni, melyet az egyesület hirdetőtábláján kell
kif ü g geszteni, és az e gyesület webold alán közzétenni.

a köztársasági
feladatairól és

a köztársasági
feladatairól és
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2. Az Egyesület a tevékenysége biztosítékaként az alábbi szabályokat alkalmazza:

2.1,. Az Egyesület Elnökének kötelezettsége az Egyesület székhelyén olyan
nyilvántartás vezetéséről (határozatok könyve) gondoskodni, amelyből a vezető
szervek döntéseinek, az elnökségi határozatoknak, valamint a közgyűlési
határozatoknak tartalma, időpontja és hatálya, továbbá a döntést támogatók és

ellenzők számar ánya és személye megállapítható.

2.2. A titkár feladata
való betekintést 10

székhelyén.

hogy az Egyesület múködésével összefüggő összes iratokba
napon belül tegye lehetővé bárki számáta, az Egyesület

2.3. EbbőI kifolyólag a hivatalos iratok megtekintésére irányuló igény bejelentését
követő 10 napon belül az iratokba való betekintést, azokbőI az ígénylő saját költségre
történő másolat készítését biztosítani kell - az Egyesület székhelyén. A múködés
módját a szolgáltatások igénybevételének módjá! valamint a beszámolói közléseket,
azon belÜl a sági jelentést, valamint az összes elfogadott határozatot, a költségvetési
adatokat, illetve mindezek összefoglalását az Egyesület évente kiadványban (éves
beszámolÓ) köteles megjelentetni, ezeket kinyomtatva a székhelyen elhelyezni,
valamint az Egyesület hivatalos internetes honlapján közzétenni.

2.4.Az Egyesület közgyűlése és elnöksége által hozott határozatoknak a teljes körű
nyilvánosságra hozatalának biztosítása érdekében a titkár köteles ahatározatokat az
Egyesület székhelyén lévő hirdetőtáblán kifüggeszteni és az Egyesület weboldalán
közzétenni. Továbbá köteles értesítést küldeni az érintetteknek postai útory a
határozat meghozását követő 15 napon belül írásban. A hirdetőtáblán kifüggesztett
határozatok, illetve az Egyesület Weboldalán megjelent határozatok, a határozat
meghozatalától számított 30 napig kerülnek közzétételre.

V.

Az egyesület vagyona és gazd,álkodása

7. Az Egyesület nem nyereségorientált tevékenységet folytató szetvezet, vagyona a

PártolÓ magánszemélyek és jogi személyek felajánlásaibó| hozzájárulásaiból,
valamint a tagok tagdíjon felüli felajánlásaiból képződik.

2. Az Egyesület éves költségvetés alapján a civil szervezetekre vonatkozó
gazdálkod ásí, pénzijgyi és számviteli előírások szerint gazdálkodik.

3. Az Egyesület az államh áztartástől illetve annak alrendszereitől támogatásban
részesülhet.



4. A vezető tisztségviselők, a felelős személyek, a támogatók, valamint e személyek
hozzátartozői - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáItatások, illetve a
civil szervezet által tagjanak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelŐ juttatások kivételével - az egyesület célja szerinti juttatásban nem
részesülhetnek.

5. VáltÓ, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapír nem bocsátható ki,
egyébként pedig az egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú
tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás
alrendszereitŐl kapott esetle§es támogatást hitel fedezetéü| illetve hitel törlesztésére
nem használhatja fel.

6. Az Egyesületnek a cél szerinti tevékenységbőI, illetve a vállalkozási
tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait a mindenkor hatályos számviteli
szabályok szerint elkülönítetten kell nyilvántartania. Az egyéb nyilvántartásokra a
reá ir ány adó könyvvezetési szabályokat kell alkalmaznia.

7. Az Egyesület bevételei:

. a ta8ok és a pártoló tagok által fizetett tagdíj, illetve felajánlás, támogatás

. állami és civil szervezetek támogatása,

. természetes és jogi személyek adományai,

. pályázati úton elnyert támogatáso§

. önkormányzatitámogatás,

. rendezvények, táborok, konferenciák szervezési tevékenységbevételei,

. saját humán tevékenységének eredményeinek az értékesítéséből származő
bevételei,

. Az Egyesület bérbeadási (koszti.im) tevékenysége során keletkezett bevételei,
egyéb

. Rendezvényszetvezés,néptánc és népzene-oktatás

. Az adó 1"Á-ből befolyt bevételek

8. Az EgyesÜlet az adott évre vonatkoző, elfogadott költségvetés szerint gazdálkodik.
A költségvetés tervezetét az elnökség készíti el és a közgyűtés fogadja el.

9. Az Egyesület céljai megvalósításához, a gazdasági feltételek biztosítása érdekében
másodlagos jelleggel gazdasági, vátlalkozási tevékenységet is folytathat. Íey a
válialkozási jellegú bevételek éppű1y,mint a váIlalkozási jellegű kiadások csak
másodlagos szerepet tölthetnek be az egyesület gazdálkodásában.

10, Az EgyesÜlet tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén
túlr az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelrrek.
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A vagyon kezeléséért az Elnökség felelős. Az Elnökség mandátumának lejártakor
köteles a vagyoírnal történt gazdálkodásról a közgyúlésnek elszámolni.

11,. Az Egyesület az áIIamháztartás alrendszereitől- a normatív támogatás kivételével
- csak írásbeli szeruődés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell
határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. A támogatási
lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni.

L2. AzEgyesület vállalkozásának fejlesztéséhez tevékenységét veszéIyeztető mértékú
hitelt nem vesz fel, az áIlanűáztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel
fedezetéüL illetve hitel törlesztésére nem használja fel.

73.Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat
elfogadására nincs szükség.

'1,4. A tagdíj mértékét évente Közgyúléshatározza meg

15. Az Egyesület pénzeszközeit - a házipénztárban tartandó összeg kivételével -
bankszámlán és az ahhoz tattoző elkülönített betétben köteles tartani.

VI.

Az Egyesület tagsága
'l,. Az Egyesület tagjai:

1,.1.

a., rendes tag (az alapítók, valamint minden az alakuló ülést követően belépett
rendes tag)
b., pártoló tag
c., tiszteletbeli tagok

1.2. Rendes tag az lehet, aki az Alapszabályt elfogadja, s megfelel a tagsági viszony
létesítésével kapcsolatos feltételeknek.

1.3. Az Egyesület pártoló tagjai lehetnek mindazok a nagykorú természetes
személYek és jogi személyek, akik az Egyesület célkitűzéseivel és tevékenységeivel
egYetértenek, az Egyesületet céljainak és feladatainak ellátásában anyagi, illetve
szakmai vagy erkölcsi támogatásban részesítik. A pártoló intézményeknek az
EgyesÜlet munkájában való részvételét, ezen belüI azt, hogy mily módon és
eszkÖzÖkkel támogatják a célkitűzések megvalósítását, esetenként külön
megállapodásban kell rögzíteni. A megállapodást az Elnökség köti meg a pártoló
taggal. A pártoló tagok nem választhatrrak és nem választhatóak.



1.4. Tiszteletbeli tag közéleti, tarsadalmi, honismereti tevékenységével kitlint bármely helyi,
vagy máshol álló személy, akinek élete és munkája példaképül állítható az együttes tagjai elé.
A tiszteletbeli tagot az Elnökség javaslatára aKözgyűlés választja meg. A tiszteletbeli tagok
nem választhatnak és nem válasáhatóak.

2. Az egyesületi tagság keletkezése:

2.7. Az Egyesületnek rendes tagsa lehet minden olyan kiskoru és nagykorú
természetes személy ma1yar és külföldi állampolgár, aki nincs eltiltva a közügyek
gyakorlásátó| továbbá intézmény, csoport, szervezet, jogi személy, ha az
Alapszabályban foglaltakat elfogadja és azok megvalósításáért tenni kész. Kiskorú
állampolgár az Egyesületnek a szülő (a törvényes képviselő) írásos hozzájárulásával
lehet tagsa, de szavazati joggal a 1,6. életévének betöltése után rendelkezhet. Az
Egyesületnek bármely jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
is tagja lehet, ha nyilatkozatban (szerződésben) vállalja az Egyesület erkölcsi és
anyagi támogatását.

2.2. Az Egyesület pártoló tagság keletkezésére és megszűnésére vonatkoző szabályok
a rendes egyesületi tagéval megegyezőek.

2.3. Az Egyesület tiszteletbeli tagságának keletkezése a KőzgyűIés általi
megválasztással, tagságának megszúnése szintén a Közgyúlés döntésével történik.

2.2. Az Egyesületi tagság és a Mecsek Táncegyüttes egymáshozvalő viszonya:

Az EgyesÜleti tagság önmagában nem jelenti az Egyesület Táncegyüttesének
szereplŐ tagságát. A Táncegyüttes mindenkori személyi összetételének
meghatározása a művészeti vezetőjoga és feladata.

3. Az Egyesület tagjainak jogai és kötelezettségei

3.1. A rendes tagok jogai:

3.1.1 Részt vehetnek az Egyesület Közgyúlésein és rendezvényein, valamint
tanácskozási, indítv ány ozási és szav azati j o ggal élhehrek.

3.1.2. KÖzvetlenül - a Közgyűlés keretében - váIaszthatják meg a tisztségviselőket
valamint bármely tisztségre választhatók.

3.1.3. Javaslatokat terjeszthetrrek íeI az Egyesület szerveihez.

3.7.4. Igénybe vehetik az Egyesület által biztosított szolgáltatásokat.



3.1.5. Az Egyesület vezetői szervei által meghatározott díjtételek szerint igénybe
veheü az Egyesület anyagi eszközeit, felszereléseit, berendezéseit.

3.1.6. Folyamatos tájékoztatást kaphat az Egyesület múködésének bármely területén
elvégzett munkárÓl és bekövetkezett eseményről, tagjait érintő határozatairóI,
állásfoglalásáró1.

3.1.7.Kérheti a bíróságtól a tagok vaw az alapítők és a jogi személy szervei által
hozott határozat hatályon kívül helyezésé| ha a határozat jogszabálysértő vagy a
létesítő okiratba ütközik.

3.2. A rendes tagok kötelezettségei

3,2.1. A jelen Alapszabályban foglaltak, és az Alapszabályban meghatározott
kötelezettségek betartása.

3.2.2. A tagdíj befizetése.

3.2.3. Az Egyesület munkájában legjobb képességeik szerint való részvétel, az
E gyesület hírnevének öregbítése.

3.2.4. Az Egyesületben és azzal kapcsolatos önként vállalt feladatait legjobb tudása
szerint elvégezze, az Egyesület vezető testtileteinek felkérésére az ewesületben
v égzett tevékenységéről beszámolj on.

3.2.5.Az Egyesület taga köteles tartózkodni minden olyan magatartástól,
kijelentéstől, véleménynyilvánítástól, mely az Egyesütet jó hírnevét sérti, vagy
közvetlenül veszélyezteti.

3.2.6. Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását
és az egyesület tevékenységét.

3.3. A pártoló tagok jogai:

3.3.1. Javaslatokat terjeszthetrek fel az Egyesület szerveihez.

3.3.2. Igénybe vehetik az Egyesület által biztosított szolgáltatásokat.

3.3.3. Az Egyesület vezetői szervei által meghatározott díjtételek szerint igénybe
veheti az Egyesület anyagi eszközeit, felszereléseit, berendezéseit.
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3.3.4. Folyamatos tájékoztatást kaphat az Egyesület múködésének bármely területén
elvégzett munkárÓl és bekövetkezett eseményről, tagjait érintő határozataiőI,
állásfoglalásáról.

3.3.5. Megfigyelőként részt vehetnek az Egyesület KözgyűIéséry de szavazaá joggal
nem rendelkeznek, vezető tisztségek betöltésére nem választhatók és nem
választhatnak.

3.3.6. Kérheti a bíróságtól a tagok vaw az alapítők és a jogi személy szervei által
hozott határozat hatályon kívül helyezésé! ha a határozat jogszabáIysértő vagy a
létesítő okiratba ütközik.

3.4. A pártoló tagok kötelezettségei:

3.4.1. Az Egyesület pártoló tagja köteles tartózkodni minden olyan magatartástól,
kijelentéstől, véleménynyilvánítástól, mely az Egyesület jó hírnevét sérti, vagy
közvetlenül veszélyezteti.

3.4.2. Köteles az együttmúködési megállapodásban fogtaltaknak, illetve az abban
vállalt kötelezettségeknek eleget tenni.

3.4.3. Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását
és az egyesület tevékenységét.

3.5. A tiszteletbeli tagok jogai:

3.5.1. Javaslatokat terjeszthetnek íeI az Egyesület szerveihez.

3.5.2. Igénybe vehetik az Egyesület által biztosított szolgáltatásokat.

3.5.5. Az Egyesület vezetői szervei által meghatározott díjtételek szerint igénybe
veheti az Egyesület anyagi eszközeit, felszereléseit, berendezéseit.

3.5.6. Folyamatos tájékoztatást kaphat az Egyesület működésének bármely területén
elvégzett munkárÓl és bekövetkezett eseményrő| tagjait érintő határozatairól,
állásfoglalásáró1.

3.5.7. Megfigyelőként tészt vehetnek az Egyesület Közgyúléséru d,e szavazati joggal
nem rendelkeznek, vezető tisztségek betöltésére nem választhatók és nem
választhatnak.
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3.5.8. Kérheti a bíróságtól a tagok vagy az alapítók és a jogi személy szervei által
hozott hatátozat hatályon kívül helyezésé| ha a határozat jogszabálysértő va1y a
iétesítő okiratba ütközik.

3.6. A tiszteletbeli tagok kötelezettségei:

3.6.1,. Köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, kijelentéstőI,
véleménynyilvánítástól, mely az Egyesület jó hírnevét sérti, vagy közvetlenül
veszélyezteti.

3.6.2. Az egyesület tagja nem veszélyeztethett az egyesület céljának megvalósítását
és az egyesület tevékenységét.

4. Az egyesületi tagság megszúnése:

4Jl,. A rendes tagság megszűnik:

a.) a tag önkéntes kilépésével
b.) A tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával
c.) a tag kizárásával
d.) A tag halálával, vagyjogutód nélküli megszűnésével
e.) A tagnak az egyesület képviselőjéhezintézett írásbeli nyilatkozatával.

4.2. A pártoló tagság megszűnik:

a.) a tag önkéntes kilépésével
b.) A tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával
c.) a tag kizárásával
d.) A tag halálávaI, vagy jogutód nélküli megszúnésével
e.) A tagnak az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozatával.

4.3. A tiszteletbeli tagság megszűnik:

a.) a tag önkéntes kilépésével
b.) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával
c,) a tag kizárásával
d.) a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszúnésével
e.) atagnak az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozatával.
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vII.
Tag kizárása

1,. A rendes tag kizárása:

7.7. Azt a rendes tago| aki
a) a tagdíjíizetés elmaradása esetén az esedékességtől szárnított 15 napon belüli
írásban 30 napos póthatáridő adásával történő elnökségi felszólítást követően sem
teljesíti kötelezettségét, továbbá az ezt követő szintén írásban adott további 30 napos
póthatárid ő Lejártát követően sem teljesítt tagdíjfizetési kötelezettségé|

b) vagy az AlapszabáIyba foglalt egyesületi célok megvalósítása érdekében történő
közreműködést megtagadja,

c) vagy közreműködését 12 hónapnál hosszabb ideig nem biztosítja és
kötelezettségének kétszeri írásbeli felszólítás ellenére sem tesz elege|

d) vagy olyan magatartást tanúsít, amellyel az egyesület jó hírnevét sérti, vagy
közvetlenül veszély ezteb,,

e) vagy, ha büntető, vagy szabálysértési
valósít meg az Egyesület sérelmére, és
szabáIy sértési eljárás indul ellene,

törvény hatálya aIá tartozó cselekményt
ezen cselekmény miatt büntető, vagy

az Elnökséghatározatában kizárhatla a tagok sorából.

1,.2. A tagsági viszony kizárással történő megszüntetésérőI az elnökség külön
határozat elfogadásával dönt. Az elnökség a kizárási okról való tudomásszerzéstőI
számított soron következő rendes üléseru vagy legalább 2 elnökségi tag által az ok és
a cél megjelölésével kezdeményezett rendkívüli elnökségi ülésen egyszerű
többséggel dönt a tag kizárásáről. Az etnökségi ülés időpontjáról a tagot írásban
értesíteni kell, és az elnökségi ülésen lehetőséget kell adni, hogy a tag előadja
védekezése alapjául szolgáló tényeket. A kizárő határozatot az elnökség köteles
Írásban indokolrri. AkizárásróI, azelnökség 15 napon belül írásban értesíti az érintett
tagot. Az elnökség kötelezettsége a tagot értesíteni a határozat tartalmáról és a
j ogorvoslat lehetőségeiről.

1.3. A kizárással szembeni jogorvoslat
1.3.1. A tagság megszüntetését kimondó hatátozat ellen az érintett annak
kézhezvételét követő 15 napon belül halasztó hatályú fellebbezést nyújthat be a
Közgyűléshez.
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A fellebbezést a Közgyűléshez kell címezni, de az elnökségnél kell benyújtani. Az
elnökség a soron következő közgyűlés elé terjeszti a fellebbezést.
A fellebbezés hiányában az értesítés kézhezvételétől számított 15 nap után a tagsági
viszony automatikusan megszűnik.
A fellebbezést a soron következő KőzgyűIés bírálja el. A közgyúlésen az elnökség
ismerteti a kízáró határozatot, valamint a tag fellebbezésében foglaltakat. A
közgyűlés lehetőséget ad a tag szóbeli védekezésének előterjesztésére is. Fellebbezés
esetén a Közgyűlés közgyűlési határozatban egyszerű szótöbbséggel dönt a kizátő
határozat helyben hagyásáró!,uu1y a hatályon kívül helyezéséről.

7.3.2. A Közgyúlés határozata ellen további fellebbezésnek helye nincs, a határozat
ellery annak hatályon kívül helyezése iránt a fudomásra jutástól számított 30 napon
belül a Pécsi Törvényszéken lehet keresetet benyújtani.

2. A pártoló tag kizárása

2.1. Azt a pártoló tagot, aki

a) vagy olyan magatartást tanúsít, amellyel az egyesület
közvetlenül veszély eztett,

hírnevét sérti, vagy

b) vagy, ha a magánszemély pártoló tag büntető, vagy szabáIysértési törvény hatálya
aIá tartozó cselekményt valósít meg az Egyesület sérelmére, és ezen cselekmény
miatt büntetŐ, va1y szabálysértési eljárás indul ellene,az Elnökség határozatában
kizárhatja a tagok sorából.

2.2. A tagsági viszony kizárással történő megszüntetéséről az elnökség külön
határozat elfogadásával dönt. A határozathozatal során az elrrökség a soron
következő elnökségi üléseru vagy legalább 2 elnökségi tag áItaI az ok és a cél
megjelölésével kezdeményezett rendkívüli elnökségi ülésen egyszerű többséggel
dÖnt a tagkizátásáról. Akizárőhatározatot az elnökség köteles írásban indokotni. A
kizárásrÓl, az elnökség 15 napon belül írásban értesíti az érintett tagot. Az elnökség
kÖtelezettsége a tagot értesíteni a határozat tartalmáról és a jogorvoslat
1ehetőségeiről.

2.3. A kizárással szembeni jogorvoslat

2.3,7. A tagság megszüntetését kimondó határozat ellen az érintett annak
kézhezvételét követő 15 napon belül halasztó hatályú fellebbezést nyújthat be a

jó
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KözgyűIéshez. A fellebbezést a KőzgyűIéshez kell címezni, de az elnökségnél kell
benyújtani. Az elnökség a soron következő közgyűIés elé terjeszti a fetlebbezést.
A fellebbezéshíányában az értesítés kézhezvétetétőt számított 15 nap után a pártoló
tagsági viszony automatikusan megszűnik.
A fellebbezést a soron következő KözgyűIés bírálja el. A közgyúlésen az elnökség
ismerteti a kizárő határozatot, valamint a tag fellebbezésében foglaltakat. A
közgyűlés lehetőséget ad a tag szóbeli védekezésének előterjesztésére is. Fellebbezés
esetén a Kőzgyűlés közgyűlési határozatban egyszetű szótöbbséggel dönt a kizárő
határozat helyben hagyásáró!.,rugy a hatályon kívül helyezéséről.

2.3.2. A Közgyúlés határozata ellen további fellebbezésnek helye nincs, a határozat
ellery annak hatályon kívül helyezése iránt a tudomásra jutástól számított 30 napon
belül a Pécsi Törvényszéken lehet keresetet benyújtani.

3. A tiszteletbeli tag kizárása

3.7. Azt a üszteletbeli tagot, aki

a) vagy olyan magatartást tanúsít, amellyel az egyesület
közvetlenül veszély ezteti,

hírnevét sérti, vagy

b) vagy, ha a magánszemély pártoló tag büntető, vagy szabáIysértési törvény hatálya
aIá tartozó cselekményt valósít meg az Egyesület sérelmére, és ezen cselekmény
miatt büntetŐ, vagy szabálysértési eljárás indul ellene,az Elnökség határozatában
kizárhatla a tagok sorából.

3.2. A tagsági viszony kizárással történő megszüntetéséről az etnökség külön
határozat elfogadásával dönt. A határozaüozatal során az elnökség a soron
következő elrrökségi üléseru vagy legalább 2 etnökségi tag áItaI az ok és a cél
megjelölésével kezdeményezett rendkívüli elnökségi ülésen egyszetű többséggel
dÖnt a tagkízárásáról. Akizáró határozatot az elnökség köteles írásban indokolni. A
kizárástÓL az elnökség 15 napon belül írásban értesíti az érintett tagot. Az elnökség
kÖtelezettsége a tagot értesíteni a határozat tartalmáról és a jogorvoslat
lehetőségeiről.

3.3. A kizárással szembeni jogorvoslat

3.3.1. A tagság megszüntetését kimondó határozat ellen az érintett annak
kézhezvételét követő 15 napon belül halasztó hatályú fellebbezést nyújthat be a
KŐzgyŰIéshez. A fellebbezést a Közgyúléshez kell címezni, ó,e az elnökségnél kell
benyújtani. Az elnökség a soron következő közgyúlés elé terjeszti a fellebbezést.

jő
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A fellebbezéshiányában az értesítés kézhezvételétől számított 15 nap után a pártoló
tagsági viszony automatikusan megszúnik.
A fellebbezést a soron következő KőzgyűIés bíráIja el. A közgyűIésen az elnökség
ismerteti a kizárő határozatot, valamint a tag fellebbezésében foglaltakat. A
közgyúlés lehetőséget ad a tag szóbeli védekezésének előterjesztésére is. Fellebbezés
esetén a Közgyúlés közgyűlési határozatban egyszetű szótöbbséggel dönt a kízárő
hatátozat helyben hagyásárőI, vagy a hatályon kívül helyezéséről.

3.3.2. A Közgyűlés határozata ellen további fellebbezésnek helye nincs, a határozat
ellen, annak hatályon kívül helyezése iránt a tudomásra jutástól számított 30 napon
belül a Pécsi Törvényszéken lehet keresetet benyújtani.

vIII.

Az Egyesület szervezete

1. Az Egyesület szervei

1.1. Közgyűlés,

1.2. Egyesület elnöksége,

2. Az Egyesület tisztségviselői:

2.1. az Egyesület elnöke
Szabő Sándor an.: Salamon Anna, 7624 Pécs, Esze Tamás utca 1.

2.2 az Egyesület társelnöke
Tőth Mőrton an.: Karczagi Emőke,7623 Pécs, Nagyaárad utca 3.

2.3. az Egyesület titkára
Bures Zsófia lan.: András Szilaia Éaa, 6335, Ordas Loaas utca 17.

2.4. Elnökségi tagok 6 főben meghatározva.
Monori Árpád lan.: Zöldfoldi MáriaRozália,7634 Pécs, Mezsgye dűlő 7,1

Dénes Anett lan.: Makasics lrén, 7623 Pécs, Madách Imre utca 5. c. fsz. 1. l
dr. Tyukász Gergely lan.: dr. Thuránszky Emőke Csilla,7624 Pécs, Herman O. u. 8.1

Benkő Lászlő lan.:Schlégl Katalin,7720 Pécsaárad, Pécsi út 8.1

Pallős Balőzs Árpád lan.: Jani Magdolna Mária,7623 Pécs, |ózsef A, u. 31, 1115.1

Nagyné Ujzlőri Emese lan.: S. Nagy Hilda Erzsébet, 7632 Pécs, Németh L. utca 22. 1,14l
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3. A Közgyűlés

3Jl,. Az Egyesület legfőbb szerve a KözgyűIés, az Egyesület tagjainak rendszeres
időközönkénti tanácskozása, melynek összetételét a tagok összessége alkotja. A
Közgyűlés nyilvános, aKözgyűlésen a (rendes) tagok, és pártoló tagok és tiszteletbeli
egyaránt részt vehetnek. A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszeí
össze kell hívni. A Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt az Egyesület elnöke,
va1y elnöksége indítványozza, továbbá a rendes tagság legalább 1,13-énak a cél
megjelölésével történő írásbeli kezdeményezésére, továbbá ha a bíróság elrendeli,
vagy az elnök indokolbrak látja (rendkívüli Közgyúlés).

3.2. AKözgyűIésre szóló írásbeli meghívót a tárgysorozat megjelölésével az elnökség
nevében az elnök küldi ki, a kitűzött időpont előtt legalább 15, rendkívül indokolt
esetben legalább 7 nappal. A tervezett napirendi pontokon felül az Egyesület
bármely tagja további napirendi pontok megtárgyalását javasolhatja, a Közgyűlés
időpontja előtt legalább 5 nappa| írásban benyújtott indítványban.

3.3. A KőzgyűIés akkor határozatképes, ha azon legalább a szavazásra jogosult tagok
50"Á-a +1 fő jelen van. Az egyszerű szótöbbségen a jelenlévő szavazatt joggal
rendelkező tagok szótöbbségét értjük. A Közgyűlés határozatképtelensége esetén az
eredeti időponthoz képest legatább egy óra elteltével, az eredeti napirendi pontok
alapján megtartandó feltéve, ha az eredeti meghívóban erről a tagság tájékoztatva
1ett.

A másodszor összehívott Közgyúlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a
megjelentek számától függetlenül határozatképes.

3.4. A KözgyűlésrőI jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a levezető elnök, valamint
alkalmanként a Közgyűlés egy másik, soron következő taga aláírásával hitelesíti. Az
Egyesület bármely rendes tagja kérheti a jegyzőkőnyvben külön véleményének
rögzítését.

3.5. A Közgyúlés határozatai! amennyiben jogszabáIy, jelen alapszabáIy, vagy a
KözgyÚlés másként nem rendelkezik, nyílt szavazással és egyszerű többséggel
hozza. Az egyesület feloszlatásához, más egyesülettel való egyesüléshez és az
valamennyi rendes ta1 2l3-ának szavazata szükséges, mí8 az alapszabály
módosításához a jelenlevő rendes tagok 2l3-ának szavazata szükséges. Indokolt
esetben az Egyesület bármely taga indítványozhatla a név szerinti szavazás
elrendelését. A közgyúlés határ ozatában titkos szav azást is elrendelhet.

3.6. A KözgyŰlés nyilvános/ azon bárki - előzetes értesítés nélkül is - részt vehet, és
minden rendes tagot egy szavazat illet meg. A rendés tagok tanácskozási,
indítványozási és indítványozási joggal, a pártoló és tiszteletbeli" valamint a
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meghívottak csak tanácskozási joggal vesznek részt. }ogi személyiségú rendes tagok
esetében a szavazati jogot csak előre bejelentett és igazolt képviselő űtlán lehet
gyakorolni.

3.7. A KözgyűIés döntéseiről nyilvántartást kell vezetrri. A KözgyűIés ülése
jegyzőkönyvének és a nyilvántartás elkészítéséről az Egyesület Társelnöke
gondoskodik. A jegyzőkönyv tartalrnazza a megjelent egyesületi tagok, a

meghívottak nevét, atárgyaltnapirendi pontoka| a tanácskozáslényegét, aszavazás
számszerű eredményét, a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges,
személyét ), továbbá a hozott döntést. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
- a döntés számát, időpontját hatályát,
- a döntés tartalmát,
- a szavazati arányt.

4. AKözgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

4.1 . Az Alap szab ály megálla pítása, módosítása,

4.2. Az Egyesület tisztségviselőinek, beleértve az elnöknek, az alelnöknek, elnökségi
tagoknak a 5 évre szólő megválasztása valamint a visszahívása,

4.3. Az éves költségvetés megállapítása valamint a költségvetés egyes fejezetei
közötti átcsoportosítás j óváh agy ása,

4.4. Azigyintéző szerv évi beszámolójának elfogadás4

4.5. Az éves beszámoló, gazdaságijelentés és közhasznúságimelléklet elfogadása,

4.6. A gazdasági jelentés tartalrnazza: a számviteli beszámolót, a költségvetési
támogatás felhasználást, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél
szerinti juttatások kimutatását, a központi költségvetési szervtőI, az elkülönített
állami pénzalaptőI, a helyi önkormányzattóI, a kisebbségi telepütési
ÖnkormányzattÓI, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől
kapott támogatások mértékét, a szervezet vezető üsztségviselőinek nyújtott
juttatások értékét, illetve összegét, valamint a tevékenységrő! szólő rövid tartalmi
beszámolÓt. Az éves beszámolóba gazdasági jelentésbe, valamint a közhasznúsági
mellékletbe bárki betekinthe! illetve azoktőI az igénylő a saját költségén másolatot
készíthet,

4.7. Az Egyesület jogutód nélküli feloszlásának, vagy más civil szervezettel történő
egyesülésének a kimondása,
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4.8. Minden olyan egyéb kérdésekben való döntés, melyet jelen Alapszabály rnás
pontjai a KőzgyűIés hatáskörébe utalnak.

5. A tisztségviselők megválasztása

5.1. Az Egyesület tisztségviselőit az Egyesület Közgyúlése 5 éves időtartamra
váIasztla. Az egyesület tisztségeire az Egyesület minden rendes tagsa
megválasztható.

5.2. A ttsztulÍtó KözgyűIés"összehívását megelőzően az Egyesület elrröksége, az
egyesÜlet rendes tagjaiból 3 tagú bizottságot jelöl ki annak érdekéberu hogy a
bizottság a tagok véleményének kikérését követően javaslatot tegyell az Egyesület
tisztségviselőinek személyére. Az ehrökség által kiküldött bizottság javaslatain tűI az
EgyesÜlet bármely rendes tagja tehet javaslatot a tisztségviselők személyére.

5.3. Az Egyesület tisztségviselőit egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással
váIasztla a Kőzgyűlés. Amennyiben az első forduló nem hoz eredményt, ű8y u

második fordulóban a relatív többség is elegendő.

6. A tisztségviselők visszahívása

6.1. A vezető tisztségviselők visszahívására kizátőIag aközgyűIés jogosult.

6,2. Avezető tisztségviselők visszahívásának van helye h4

a.) ha a tisztségéből fakadó kötelezettségeinek nem tesz eleget,

b.)ha a kötelezettségeinek megszegésével, vagy egyéb magatartásával az Egyesület
érdekeit sérti, vagy veszélyezteti.

6.3. A tisztségviselő visszahívásárabármely elrrökségi tag javaslatot tehet.

6.4. Ajavaslatot az Elrrökség a soron következőKözgyúlés elé tetlesztt, vagy ha a
Soron kÖvetkező KözgyŰlés megtartása 3 hónapon tuli időpontban esedéke s, űgy a
j avaslatot elŐterjesztő egyben rendkívüli Közgyúlés összehívását is kezdem ény ezi.

6.5. A KŐzgyŰIés a vezető tisztségviselők visszahívásról nyílt szavazással, a jelenlevő
tagok 3/+- es szótöbbséggel hozotthatározatában dönt.

6.6.A KŐzgyŰIés határozata fellebbezésnek helye nincs, a határozat ellery annak
hatályon kívül helyezése iránt a fudomásra jutástól számított 30 napon belül a Pécsi
Törvényszéken lehet keresetet benyújtani
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7. Az Egyesület Elnöksége

7.1. Az Elnökség az Egyesület ügyvezető szerve.

7.2. Az Egyesület elnökét, valamint elnökségének tagjait a Közgyűlés vátasztlameg
és hívhatja vissza. Az Egyesület Elnöksége, az elnökből" a társelrrökből, titkárból,
valamint 6 fő elnökségi tagbóI áIl. Az Elnökség aKözgyűlésnek tartozik felelőséggel,
tevékenységéről legalább éveinte egy alkalommal beszámol a Kőzgyűlésnek.

7.3.Az Egyesület Elnöksége szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal
ülésezik. Az Elnökség ülései nyilvánosak. Az Elnökség ülését az Elrrök hírrju össze. A
meghívóban közölni kell az ülés helyé| időpontját, valamint a napirenden szereplő
tárgysotozatot. Az Elnökségi ülésekre a meghívót 8 napp aI az ülés időpontja előtt
meg kell küldeni. A meghívás történhet 1evéL fax, e-mail formájábary indokolt
esetben szóbeli vagy telefonos értesítéssel is. Az Elnökség üléseit az Elnök,
akadáIyoztatása esetén a Társelnök vezeti. Az Elnök a Társelnök útján gondoskodik
az ülések sikeres lebonyolítási feltételeiről, és az Elnökség határozatainak
végrehajtásáról. Az Elnökség üléseire meg kell hívni azokat a tisztségviselőket,
illetve tagokat, szükség estén szakértőke| akiknek jelenléte szükséges a tárgysorozat
szempontjából. A meghívottak tanácskozási joggal vesznek részt a testrilet
munkájában.

7.4. Az Elnökség tlatározatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
A testi.ilet akkor határozatképes, ha az ülésen az Elnökség legalább öt tagja jelen van.
Az üléseket az elnök vezeti le. Amennyiben a határozathozatal során
szavazategyenlőség alakul ki, úgy a határozathozatalt mellőzni kell, a kérdést a
Soron következő elnökségi ülésen újra meg kell tárgyalni. Amennyiben ekkor is
szav azateeyenlőség ál1 fenn, ű8y u kérdést eI kell vetrri.

7.5. Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Titkár készít eI. Az
ElnÖkségi ülés jegyzőkönyvét az Elnök, illetve alkalmanként az Elnökség egy másik,
soron következő tagsa aláírásával hitelesíti.

7.6.Az Elnökség döntéseiről nyilvántartást kell vezetni. Az Elnökség ülése
jegyzőkönyvének és a nyilvántartás elkészítéséről az Egyesület Társelnöke
gondoskodik. A jegyzőkönyv tatta\mazza a megjelent egyesületi tagok, a
meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontoka| a tanácskozás lényeg ét, a szavazás
számszerű eredményé| a döntést támogatók és ellenzők számar ányát, továbbá a
hozott döntést. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
- a döntés számát, időpontjá| hatáIyát,
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- a döntés tartalmát,
- a szavazati arányt.

7.7. Az Elnökség köteles aKözgyűIést összehívni, ha
1. az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
2. az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tattozásokat esedékességkor

teljesíteni; va1y
3. az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

7.8. Az Elnökség határozatait az érintettekkel írásban kell közölni ( 8 napon belül ).
Az értesítés az Elnök feladatai. Évente egy atkalommal az Elnökség határozataít a
helyi sajtórr, a helyi rádión és helyi televízión kereszül nyilvánosságrakell hozni.

8. Összeférhetetlenségi szabályok

8.1.Vezető tisztségviseIő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysé ge ellátás áho z szikséges körben nem korlátozták.

8.2.A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezető tisztségvise|ő az, akit búncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez íűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
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.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviseIŐ az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

8.3. Az Egyesület érvényesíti mindazokat az összeférhetetlenségi szabályokat,
amelyek a szervezetekre vonatkoznak. A vezető szervek (a tisztségviselők)
nyilatkozattal ismerik eI az összeférhetetlenségi szabályok folyamatos, következetes
betartását.

8.4. Az ügyvezető szerv (Elnökség) és a legfőbb szerv (Közgyúlés)
határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, .vagy akinek közeli
hozzátartozőja, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartoző) ahatározatalapján

a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt.
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Nem minősül elŐnynek a szeívezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a civil szervezet
áItaI tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtot| létesítő okiratnak megfelelő cél
szerinti juttatás.

8.5. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vaw felelősség alól mentesít vagy a jogi

személy terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel ahatározat szerint szeruődést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátattozója érdekelt a döntésbery aki a jogi személynek nem

tagsavagy alapítőja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló

kapcsolatban ál1; va1y
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

8.6. Nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője, aki olyan szervezetnél töltött be

- annak megszűntét megelőzőkét évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely
az Adózás rendjéről szóló törvény szerinti kőztartozását nem egyenlítette ki. A
tilalom a megszúnést követő két évig áIl fenn.

8.7. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi
érintett szervezetet előzetesen tájékoztatrri arról, hogy ilyen tisztséget egyidejúleg
más szervezetnél is betölt.
8.9. Nem lehet az Egyesület vezető üsztségviselője a közhasznú szervezet
megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznű szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt - annak megszúnését megelőzőkétévben legalább egy évig -,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az áIlarni adó- és vámhatóságnáI
nyilvántartott adó- és vámtartozásátnem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az áIlami adó- és vámhatóság jelentős összegú adóhiányt
tárt íeI,

c) amellyel szemben az áIlami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazot| vagy izletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatós ág az adőzás rendjéről szóIó
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
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8.10.

- Az Egyesület vezető tisztségviselője az Egyesület alapítói részére köteles az
Egyesületre vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra az Egyesületre
vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és
az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli titoktartási
nyilatkozat tételéhez kötheti.
- 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 tarLla, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a jogi személy kötelezését a
feivilágosítás megadására.

8.11. Az Egyesület az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott
károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a
jogi személlyel szemben.

9. Az Elnökség feladata

9.1. az Egyesület éves munkaprogramjának elkészítése,

9.2. a KözgyűIés összehívása,

9.3. két Közgyúlés között az Egyesület tevékenységének irányítása,

9.4. regisztráIja a tagoka!

9.5. dönt a tagok törléséről" valamint kizárásáról, s ezekről beszámo| aKőzgyűlésnek,

9.6. felel az Egyesület vagyonának gondos kezeléséér!

9.7. gondoskodik az Egyesületi rendezvények, etőadások előkészítéséről,
me gszerv ezésér őI, lebonyolításáról.

9.8. A KözgyŰIés kizárólagos hatáskörébe nem utalt egyéb kérdésekberr az Elnökség
dönt.

9.9.Az Elnökség a két Közgyúlés közötti időszakban az éves programban
meghatározott időben üléseket szervez az Egyesületi tevékenység folyamatos
biztosítására.
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9.10. Ha az Egyesület Elnöksége vagy az utalványozásra jogosult tagsa az
Alapszabállyal, illetve az egyéb jogszabáIyokban foglaltakkal ellentétes módon jár eI,
űgy az általa végzett tevékenységéért saját vagyonával felel.

9.11. Az Elnökség gondoskodIk az Egyesület pénzigyi, gazdasági ellenőrzéséről, s
erurek eredményeiről beszámol a KözgyűIésnek.

9.12. Az Elnökség meghatározza a pénzkezelési, utalványozásí, könyvelési feladatok
ellátásának módját.

9.13. Az Elnökség ügyel arra és íelel azétt, hogy az Egyesület múködése ne sértse az
Alapszabályban foglalt, az Egyesület politikai semlegességét biztosító tilalmakat.

10. Az Egyesület elnöke

10J],. Az Egyesületet az elnök önállóan jogosult képviseli.

10.2. Az elnök összehívja és vezeti az elrrökség üléseit és a Közgyúlést.

10.3. Gondoskodik a határozatok könyvének vezetéséről gondosko dik az Elnökség
határ ozatainak végrehaj tásáról.

'],0.4. Az elnök a társelnökkel, vagy az áItala illetve a társelnök által meghatározoLt
elnöksé gi ta g gal e gyütt gyakorolj a az utalv ány ozásij ogot.

1'l,. Az Egyesület társelnöke

1 l.l.Egyesületrek egy társelnöke van.

10.2. A társelnök vezeti az Egyesülete! kapcsolatot tart az elnökség többi tagjával,
képviseli az Egyesületet hatóságok és harmadik személy etőtt.

10.3. A társelnök iranyítja az Egyesület titkárának, valamint az elnökség esetleges
egyéb alkalmazottjainak munkájá| a munkáltatói jogokat gyakorolja az
alkalmazottak felett.

17,2. Atárselnök feladatkör ét azElnökség (részletesen az elrrökségi ülés) határozza
me8.
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11.3. Amennyiben az Elnökség másként nem hatátoz, a társelnök alapvetően a
döntések előkészítését koordináIja, az elnökkel egy sorban képviseli az Egyesületet.

77.4. Az Egyesület múvészeti-szakmai és egyéb szervezése tevékenységét önállóan
Írányítla, feladatait, hatáskörét az Elnökség jelen szabáIyzat keretei között hatátozza
me8,

11.5. Ha az Elnök időközben tisztségéről leköszönne| va1y tagsága bármi módon
me gszúnn e, az Egy esület ü gyeit a le gközelebbi köz gyűlés íg ir ény ít1 a,

11.6. ElŐkészíti a törvényben meghatározottmódon a közhasznúsági jelentést.

71.7. A társelnök az elnökkel, vagy az áItala illetve a társelnök áItal meghatározott
e lnöksé gi ta g gal e gyütt gyakorolj a az utalv ány ozási j o gokat.

12. Az Egyesület titkára

12.1. A titkár itányítla a szetvezet ügyviteli és adminisztratív ügyei! ezen belül
feladata,

- Yégzi az Egyesület adminiszttattv teendőit és egyéb munkáit az elnök és
társelnök által megh aározott körben

- kezeli az Egyesület okmányai| iratait, nyilvántartásait, beleértve a
tagnyilvántartást is

- végzt az egyesület írásbeli teendőit
- szerkesztt a közgyúlési és elnökségi ülések jegyzőkönyveit

13. Elnökségi tagok

73.7.Az elnökségi tagok feladatkörét az elnökség (részletesen az elnökségi ülés)
határozza meg.

13.2.Amennyiben az Elnökség másként nem határoz, az elrrökségi tagok alapvetően a
döntések előkészítését segítik elő.
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x.
Egyéb rendelkezések

1,.) Az Egyesület választott vezetői, tisztségviselői tevékenységüket társadalmi
munkában látják el.

2.| A tisztségviselők az Egyesület érdekében történt eljárásukkal kapcsolatos
kiadásaik megtérítését igényelhetik az Elnökségtől, ha az indokolt volt. A
későbbiekber. az Elnökség a tisztségviselők részére díjazástis megállapíthat.

3.) A díjazást rögzítő szerződést az Elnökség jóvahagyásával az Elnök jogosult a
Társelnökkel és a Titkárral az Egyesület képviseletében megkötni.

4.) Az Egyesület a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes
köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátásra irányuló szerződésébőI
eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

5.) Felügyelő szervezetet a Közgyűlés nem váIaszt, mert az Egyesület éves bevétele
az50 millió forintot nem haladja meg, valamint taglétszáma a 100 főt nem éri el, ezért
ilyen szerv létrehozása nem kötelező.

6.) Az Egyesület működése során keletkezett iratokat a mindenkori jogszabályoknak
megfelelő ideig de legalább 8 évig meg kell őrizni.

7.) Az Egyesület köteles az éves beszámoló jővéhagyásával egyidejúleg a gazdasági
jelentést, valamint a kőzhasznúsági mellékletet is elkészíteni azt a Közgyúléssel
elfogadtatni és a tárgyévet követő évbery legkésőbb június 30. napjáig saját
weblapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság szárnára elérhető módon
közzétenni.

8.) Az Egyesület megszúnik, ha jogutód nélküli feloszlását vagy más egyesülettel
valÓ egyesülését a legfelsőbb szerve kimondja, ha a Bíróság feloszlatja, illetőleg
megszűnését megállapítja. Ha az Egyesület feloszlatással szűnik peg, a hitelezők
kielégítése után fennmaradó vagyonát Pécs városában múködó a néptánc
kultúramegőrzését céIuI (úző Egyesület részére kell rendelkezésre bocsátani Több
ilyen EgyesÜlet esetéru a fennmaradó vagyont ezen egyesületek között kell felosztani.
Amennyiben az Egyesület megszúnésekor Pécs városában a fenti céllal létrehozott
alapíWány nem múködik, űgy u fennmaradó vagyon Baranya megyében bejegyzett,
a néptánc-kultura megőrzését cétul t6ző bármely alapítvány részére kell
rendelkezésre bocsátani.
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x.
zárő rcndelkezések

1.) Ezen Alapszabály-módosítás bírósági jóváhagyás és nyilvántartásba-vétel által
válik érvényessé, azEgyesület közhasznújogállását akőzhasznú szervezetként való
bírósági nyilvántartásba-vétellel szerzi meg.

2.) Minden egyéb nem érinteit vonatkozásban a201,3. évi V. törvény, valamint a20'],1.
évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pécs,2017. május29.

+,g, >ZaDo 5an
elnök

Ellenjegyzem:

. Lt t*tt{Ltf, ,dc,L,*
dr. Pollák V. Réka
ügyvéd

dr. Pollák V. neic ulw&j

íiii'iifriY,";i 1.:Iüü,1AOó§!ám ii§nl:rr : 
^^Ja)\,}< jr-l-z2

Záradék: Az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály módosítasok
alapján hatályos tartalomnak. A Pécsett, 2014. október l3. napján elfogadott a|apszabály kiegészítésre
került a 2017. május 29. napján tartott közgyűlésen megválasáott vezetö tisáségviselők adataival. A
k i e gé sz íté s e ket az alap szab ály dő lt b etűve l tartalmazza.
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