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Alapszabály
A Pöndöly Néptánc és Hagyományőrző Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról
szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.
törvény rendelkezéseire is figyelemmel a mai napon az Egyesület Alapszabályát az alábbi
tartalommal fogadta el:

1.§ Az Egyesület neve, székhelye és jogállása
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Az Egyesület neve: Pöndöly Néptánc és Hagyományőrző Egyesület
Az Egyesület rövidített neve: Pöndöly Egyesület.
Az Egyesület székhelye: Közösségek Háza, Komló 48-as tér 1.
Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.
Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet
Az Egyesület bélyegzője: Téglalap alakú bélyegző melynek felirata: Pöndöly Néptánc és
Hagyományőrző Egyesület, Komló 48-as tér 1. Tartalmazza ezen felül az adószámot és
bankszámla számot.
7. Az Egyesület honlapjának címe: http://pondoly.hu.

2.§ Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége
1. Az Egyesület céljai:
Az Egyesület alapvető célja
 A néptánc, népzene, népszokások és a népművészeti hagyományok ápolása,
terjesztése, művészi szinten való bemutatása.
Az Egyesület további céljai:
 Részt vesz a magyar népi kultúra fejlesztésében, néptáncmozgalom terjesztésben és a
nemzeti kulturális örökség megóvásában.
 Ismeretterjesztő előadásokkal segíti a magyar kulturális örökség megismerését, a
hagyományok életben tartását és megóvását.
 Elősegíti a tagok és más érdeklődők folklór-szakmai képzését.
 A szabadidő tartalmas eltöltésének alternatívájaként egyre több fiatalt szándékozik
bevonni az általa támogatott Pöndöly Néptáncegyüttes kezdő, haladó, utánpótlás és
felnőtt csoportjaiba, ezen keresztül a néptáncmozgalom tevékenységébe.
 Segítséget nyújt az oktatási és kulturális intézményeknek a népi hagyományok
megismertetésében, ápolásában, terjesztésében.
2. Céljai érdekében az Egyesület a következő tevékenységeket fejti ki:
 Tevékenyen hozzájárul a Pöndöly Néptáncegyüttes csoportjainak fenntartásához és
működtetéséhez, amely fellép hazai és külföldi fesztiválokon, turnékon, nemzeti
ünnepek rendezvényein ezzel is segíti az Egyesület céljainak megvalósítását.
 Küzd a népi kultúra megismertetéséért, fennmaradásáért.
 A magyar népi kultúra ápolása, megőrzése és bemutatása érdekében folklórfesztivált
rendez, a Pöndöly Néptáncegyüttes csoportjai, a térségben működő, illetve az
országosan elismert néptáncegyüttesek, népművészek közreműködésével.
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 Kapcsolatot tart a komlói és a térségi településeken alkotó személyekkel és
csoportokkal. Elősegíti egymás megismerését, szándékában áll összetartani a közös
célok érdekében őket/azokat. Saját lehetőségeitől függően részben vagy egészében
segítséget nyújt számukra kiállítások, fellépések, előadások, fesztiválok
megvalósításához, azokon való részvételhez, települési, térségi, megyei, országos és
nemzetközi tekintetben.
 Hazai és külföldi szakmai programokat, rendezvényeket, fórumokat, táncházakat,
továbbképzéseket és ismeretterjesztő előadásokat szervez a tagok, illetve az
érdeklődők számára.
 Az Egyesület lehetőségeinek függvényében részt vesz a civil szervezetek helyi,
országos és esetlegesen nemzetközi rendezvényein.
 Céljaival kapcsolatban tájékoztató kiadványokat készít és terjeszt, nyilvános weblapot
működtet.
 A céljainak megfelelő tevékenységek ösztönzése érdekében pályázatok alapján
megnyerhető ösztöndíjak segítségével támogatja az erre érdemes személyeket ill.
szervezeteket.
 Kapcsolatokat és együttműködési lehetőségeket épít ki és tart fenn más hazai, etnikai
és külföldi szakmai szervezetekkel, kiemelten a határon túli magyarokkal, illetve
szervezeteikkel.
 Kapcsolatokat és együttműködési lehetőségeket épít ki és tart fenn, a helyi oktatási és
kulturális
intézmények
vezetőségével
és
fenntartóival,
az
illetékes
szakminisztériumokkal és más állami szervekkel.
 A Közgyűlés és az Elnökség által elrendelt egyéb feladatokat lát el.
Tevékenységét az országos néptáncmozgalom és a népművészet irányelveihez, szakmai
színvonalát a vezető együttesekhez és a népi iparművészet kiválóságaihoz igazítja.
Az Egyesület közhasznú szervezet. Az Egyesület céljának elérése érdekében alábbi
közhasznú tevékenységeket végzi:
4.1 a helyi önkormányzattal együttműködve a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 121. § a)-b) pontjaiban foglalt közösségi
kulturális hagyományok, értékek ápolása, a művelődésre szerveződő közösségek
tevékenységének, a lakosság életmódjának javítását szolgáló kulturális célok
megvalósításának támogatása; művészeti intézmények, lakossági művészeti
kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek
javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése,
4.2 a helyi önkormányzattal együttműködve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 7. pontja szerinti kulturális
szolgáltatásnyújtás, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi
védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása,
4.3 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és a szomszédos államokban
élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény alapján részt vesz a magyarországi
nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos
tevékenységekben.
Az Egyesület, mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki
megkötés nélkül igénybe veheti.
Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak nyilvánosságát az Egyesület honlapján
történő közzététel útján biztosítja.
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7. Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy a létesítő
okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve
végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban
meghatározott célok végrehajtására fordítja.
8. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, tőlük támogatást nem fogad el.

3.§ Az Egyesület tagjai
1. Az Egyesület tagja lehet állampolgárságra tekintet nélkül az a természetes személy vagy
szervezet, aki vagy amely a jelen Alapszabályban foglalt Egyesületi célokat elfogadja, és
kész rendszeresen tevékenyen, részt venni az Egyesület tevékenységében, céljainak
megvalósításában.
2. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a személy, aki az Egyesület céljainak
megvalósításában kiemelkedő munkát végzett, vagy az Egyesület célkitűzéseit anyagilag
kiemelkedően támogatja, ha a Közgyűlés megválasztja, a jelölt pedig írásbeli
nyilatkozatával elfogadja azt. A tiszteletbeli tagság az Egyesületben tagsági jogokat és
kötelezettségeket nem keletkeztet azzal a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tag is jogosult a
Közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben
kinyilvánítani, és javaslatot tenni, valamint egyben köteles az Alapszabály rendelkezéseit
betartani és az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni.
3. Az Egyesületi tagsági viszony az alábbi feltételek együttes fennállása esetén jön létre.
 A belépni kívánó az alapszabályban foglaltakkal egyetért, és azt magára nézve
kötelezőnek, fogadja el.
 Aláírja a belépési nyilatkozatot.
 Befizeti a tagdíjat.
 A tag felvételét az Elnökség jóváhagyja.
 A tiszteletbeli taggá választást az érdekelt elfogadja.
 Kiskorú tag felvételéhez törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.
4. A tag felvételével kapcsolatos döntés – kivéve a tiszteletbeli tagokat - meghozatala az
Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme
alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt.
5. Az Egyesület Elnöksége köteles az Egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.
6. Az Egyesületi tagság megszűnik:
 a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód
nélküli megszűnésével,
 a kilépés írásbeli bejelentésével,
 kizárással,
 ha az Egyesület megszűnik.
7. Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség részére
történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos.
8. A Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező
tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével az Egyesületből kizárhatja azt a
tagot, aki valamely, az Egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy
súlyosan megszegi, így különösen: ha az egy évnél régebben lejárt esedékességű tagdíjat
írásbeli felszólításra sem fizette be, illetőleg ha az Egyesület céljával, szellemiségével
vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. A kizárásról szóló
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döntéssel szemben az érintett a határozat közlésétől számított harminc napon belül
jogorvoslattal élhet a bíróságon.
9. A tiszteletbeli tagi címet a Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő,
szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével jogosult
megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag az Egyesület céljával, szellemiségével,
értékrendjével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.
10. A 3.§. (8) (9) bekezdéseiben megjelölt eljárásokban csak azt követően hozható meg a
kizárásról illetve a tiszteletbeli tagi cím megvonásáról szóló határozat, hogy a határozattal
érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének
előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére. 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. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.
11. Jelen Alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a "tag" kifejezés
szerepel, csupán az Egyesület rendes tagjait kell érteni.

4.§ Tagsági jogok és kötelezettségek
1. Az Egyesület tagja jogosult:
 részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását,
 a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselője
útján a Közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni,
véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni
 a természetes személy tagok választhatnak és választhatók, a nem természetes személy
tagok pedig törvényes képviselőik útján választhatják meg az Egyesület vezető
tisztségviselőit.
 A Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag -a tudomására
jutásától számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja.
 A kiskorú Egyesületi tagok csak teljes cselekvőképességet nem igénylő tisztségekre
választhatók, de ők maguk mindig választhatnak.
2. Az Egyesület tagja köteles:
 az Egyesület alapszabályát és belső szabályzatait valamint az Egyesület szervei által
hozott határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét
tiszteletben tartani
 az Egyesület Közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni,
 tagdíjat határidőben megfizetni,
3. A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti
jogait és kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen
gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye.
4. Amennyiben a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, az Egyesület valamennyi tagja
egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.

5.§ Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok
1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés (6.§), amely a tagok összessége. Az Egyesület
ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület
ügyintéző képviselő szerve, az Elnökség (7.§) irányítja és látja el. Az Egyesület vezető
tisztségviselői: az Elnökségi tagok, a titkár és az elnök (8.§).
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2. Az Egyesület ügyintéző szervének tagja, illetőleg az Egyesület képviselője olyan magyar
állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási
engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek
gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.
3. Az Egyesület Közgyűlésének, és Elnökségének határozathozatalában nem vehet részt az a
személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt:
hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatás.
4. Nem lehet e közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben
legalább egy évig -,
 amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
 amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
 amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
 amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
A tilalom az e pontban felsorolt módon megszűnt közhasznú szervezet megszűnését
követő három évig áll fenn.
5. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
6. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták
7. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
8. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerős
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
9. 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.
10. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő
az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
11. Az egyesület közhasznú tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratok – a törvény
alapján nem nyilvános adatok kivételével – nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, és a
saját költségére másolatot készíthet. Az iratbetekintésre és iratmásolásra vonatkozó
igényeket írásban, az egyesület elnökségéhez címzetten kell előterjeszteni. Az elnökség
az iratbetekintést és az iratmásolat kiadását az egyesület székhelyén, az igény
bejelentésétől számított 8 napon belül köteles biztosítani a kérelmező számára.
12. 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.
13. Az Egyesület a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek
közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások,
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illetve az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

6.§ A Közgyűlés
1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal össze
kell hívni. Az Elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a
Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a
tagok legalább 1/3-a írásban kéri, az ok és a cél megjelölésével, továbbá akkor is ha az
összehívást a bíróság elrendeli.
2. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) Az Alapszabály megállapítása, módosítása.
b) Az éves költségvetés meghatározása.
c) Az Elnök éves beszámolójának és a közhasznúsági mellékletének az elfogadása.
d) Az Egyesület tiszteletbeli tagjainak megválasztása.
e) Az Egyesület céljának módosítása, az Egyesület megszűnésének, más egyesülettel
történő egyesülésének, szétválásának elhatározása.
f) Az Egyesület tagjainak sorából történő kizárás, illetőleg a tiszteletbeli tagi cím
visszavonása.
g) Az Elnökség tagjai és az Elnök megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása.
h) Az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az Egyesület vagyoni
helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása.
i) A vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő
az Egyesülettel munkaviszonyban áll.
j) A jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a
felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés.
k) A felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk
megállapítása.
l) A választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása.
m) A végelszámoló kijelölése.
n) Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával
köt.
3. A Közgyűlést az Elnök vagy a Titkár hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes
írásbeli vagy elektronikus értesítésével. A meghívónak tartalmaznia kell: az Egyesület
nevét és székhelyét, a Közgyűlés idejének és helyszínének megjelölését; napirendjét,
olyan részletességgel, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben
álláspontjukat kialakíthassák. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően
legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a honlapon közzé kell tenni, a napirendi
pontok, valamint a határozat-képtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt
Közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével. A Közgyűlési meghívó
kézbesítésétől számított három napon belül a tagok és az Egyesület szervei a Közgyűlést
összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés
indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a Közgyűlést összehívó szerv vagy
személy jogosult dönteni. Ha a Közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést
akkor lehet megtartani, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag
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hozzájárul a Közgyűlés megtartásához. A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt
napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre
jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag
hozzájárul. A Közgyűlés ülését az Egyesület székhelyén tartja. A Közgyűlés nyilvános.
4. Az ügyvezető szerv köteles a Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele
céljából, ha
 az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
 az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni,
vagy
 az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Jelen pont alapján összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület
megszüntetéséről dönteni.
5. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő jelen
van. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített
napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az
esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban
kifejezetten felhívták.
6. A Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal
rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve a 6. § 2. a) pontot, ahol a
jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok 3/4-es szótöbbsége szükséges, míg a 6. § 2. e)
pontban a szavazati joggal rendelkező tagok 3/4-es szótöbbséggel hozott határozata
szükséges. Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag
szavazati jogát nem gyakorolhatja.
7. A Közgyűlés az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a jelenlévő, szavazati
joggal rendelkező tagok 2/3-os minősített többségével fogadja el.
8. A levezető elnök személyének megválasztásáról, a szavazatszámláló bizottságról és a
jegyzőkönyv hitelesítők személyéről a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő,
szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz.
9. A Közgyűlés a személyi döntések, 6. § 2. f) és g) pontok kivételével határozatait nyílt
szavazással, a személyi döntések tekintetében pedig titkos szavazással hozza.
10. Szavazategyenlőség esetén ismételten szavazásra kell bocsátani a kérdést. Újabb
szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
11. A Közgyűlési határozatot az érintettekkel nyolc napon belül írásban kell közölni. Az
Elnök köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe
behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a
Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és
ellenzők számaránya, ha lehetséges személye megállapítható legyen.
12. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az (Ptk. 3:19. § (2)),
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület 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.
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Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet
által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél
szerinti juttatás.
13. Az Elnök köteles gondoskodni arról, hogy a közgyűlésről jegyzőkönyv készüljön. A
jegyzőkönyv tartalmazza a közgyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket, továbbá a
taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat,
valamint az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól
tartózkodókat vagy az abban részt nem vevőket.
A jegyzőkönyvet az Elnök és egy - a taggyűlésen jelen levő, hitelesítőnek megválasztott tag írja alá.

7.§ Az Elnökség
1. Az Egyesület vezető szerve az 5 tagú Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés egyszerű
szótöbbséggel, titkos szavazással 5 év időtartamra választja. Az Elnökség elnökből,
titkárból és három Elnökségi tagból áll.
2. Az Elnökségnek magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetve magyarországi
tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár lehet tagja.
3. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tart ülést. Az Elnökség
ülése határozatképes, ha azon legalább három fő jelen van. Az ülések nyilvánosak.
4. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg.
Szavazategyenlőség esetén ismételten szavazásra kell bocsátani a kérdést. Újabb
szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A határozatot
az érintettel nyolc napon belül írásban közölni kell.
5. Az Elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi Elnökségi tag előzetes írásbeli vagy
elektronikus értesítésével. A meghívót az Elnökségi tagoknak a tervezett időpontot
megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos
megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.
6. Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
 az éves tagdíj mértékének meghatározása az alakulás évében és az alakulás évét
követő évben fizetendő éves tagdíj kivételével,
 az ügyrend elfogadása,
 tagfelvétel jóváhagyása, kivéve a tiszteletbeli tagok,
 az Elnök utasítása a Közgyűlés összehívására,
 az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki
beszámolókba, a közhasznúsági mellékletbe, valamint a korábbi Közgyűlési
határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére. Az iratokba való
betekintést az elnök engedélyével előre egyeztetett időpontban a komlói Közösségek
Házában lehet megtenni.
 a közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés
elé terjesztése
 döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe.
 az Egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a
döntések meghozatala,
 a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése;
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 az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése;
 az Egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
 az Egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése,
 a Közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése,
 az ügyvezető szerv által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása,
 részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre,
 a tagság nyilvántartása,
 az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése,
 az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése, és
 az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele.
7. Az Elnökségi tagság a tag halálával, visszahívásával, lemondásával szűnhet meg, amely
esetekben a Közgyűlés új Elnökségi tagot választ. Az elnökség tagjait a Közgyűlés az
összes egyesületi tag legalább felének indoklással ellátott indítványára hívhatja vissza, ha
az elnökségi tag feladatát huzamosabb ideig – minimum 6 hónap - nem teljesíti,
bűncselekmény miatt eljárás indult ellene, vagy súlyosan megsérti az alapszabályban
foglaltakat. Az elnökség tagjainak visszahívásáról a Közgyűlés határoz. A Közgyűlésnek
biztosítania kell a visszahívni kívánt tag védekezéshez való jogát oly módon, hogy a
határozathozatal előtt a Közgyűlésnek meg kell hallgatnia, és biztosítani kell, hogy érdemi
védekezését és bizonyítékait előterjessze. A Közgyűlési döntéshez a szavazati joggal
rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A
visszahívásról rendelkező Közgyűlési határozatot írásba kell foglalni és indoklással
ellátni. A Közgyűlés határozatát a visszahívott elnökségi taggal írásban kell közölni a
határozathozataltól számított 15 napon belül, aki a közléstől számított 30 napon belül a
Pécsi Törvényszék előtt megtámadhatja a Közgyűlés határozatát. Az Elnökségi tagnak a
lemondást a Közgyűléshez intézett írásbeli nyilatkozattal kell bejelentenie. Az időközben
választott új Elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő Elnökségi tagok
mandátumával egyező időpontig szól.
8. Az Elnökségi határozatot az érintettekkel nyolc napon belül írásban kell közölni. Az Elnök
köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A
Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség
döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számaránya, személye megállapítható legyen.

8.§ Tisztségviselők
1. Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 5 év időtartamra
választott tisztségviselő, aki az Egyesület képviseletére önállóan jogosult.
2. Az Elnök hatásköre és feladatai:
 az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,
 a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtása,
 az Elnökségi ülések előkészítése és levezetése,
 az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg
bíróság előtt,
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 éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé
terjesztése
3. A Titkár a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 5 év időtartamra
választott tisztségviselő, aki az Egyesület önálló képviseletére jogosult.
4. Titkár hatásköre és feladatai:
 a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az
érintettekkel történő közlése
 az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg
bíróság előtt,
 amennyiben ez mások vagy az Egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti vagy
veszélyezteti, a Közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatokat valamint az
Egyesület beszámolóit az Egyesület honlapján nyilvánosságra hozza.
 Nyilvántartja a tagdíjak befizetéseit és beszedi az egyéb befizetéseket, melyeket az
Egyesület számlavezető pénzintézetéhez vagy az Egyesület pénztárába befizet.
 Az Egyesület Közgyűlésének Elnökségének, vagy elnökének rendelkezése szerinti
kifizetéseket, átutalásokat eszközöl.
 Az Egyesület számviteli elszámolásainak bizonylatait naprakészen vezeti és továbbítja
a szervezet könyvelését végző könyvelőhöz.
 Elkészítteti a jogszabályokban előírt jelentéseket, beszámolókat.
 Valamennyi Közgyűlésen és előzetes felkérés alapján az Elnökségi üléseken
tájékoztatást ad a pénzügyi helyzetről.

9.§ Az Egyesület működése és gazdálkodása
1. Az Egyesület, mint civil szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat
jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.
2. Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb
jövedelmekből gazdálkodik.
3. Az alakulást követő évben a fizetendő tagdíj összege:
Jogi személy:
6000 Ft
Természetes személy:
3000 Ft
4. Az éves tagdíj befizetésének határideje egy részlet esetén június 30. A éves tagdíj két
részletben is befizethető, ez esetben a befizetés határideje miden évben április 30, illetve
szeptember 30.
5. Az alakuló évben a tagdíj a fent meghatározott díj 1/4-e. Az alakuló évben esedékes tagdíj
befizetésének határideje: 2004. 03. 31.
6. A tagdíjat csekken, az Egyesület bankszámla számára lehet befizetni. A befizetési csekket
minden tag, személyesen aláírásával igazoltan átveheti, az Egyesület Közgyűlésén, illetve
a Pöndöly Néptáncegyüttes csoportjainak próbáin.
7. A tagdíj összegét, befizetésének módját az alakulást követő második évtől (2005) az
Elnökség határozza meg.
8. A tagok tagdíj-befizetéseiről a kincstárnok a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást
vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem
felelnek.
9. Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.
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10. Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak
írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a
támogatással való elszámolás feltételeit és módját.
11. Az Egyesülettől igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a
Komlói Újságban, és a Komlói Közösségek Háza hirdetőtábláján kell nyilvánosságra
hozni. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki
által megismerhetők.
12. Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzá-tartozóját - a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet
által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások
kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
13. Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
14. Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető
mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel
fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
15. Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvényrendelkezései az irányadók.
16. Az Egyesület köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet
készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és
közzétenni. Az Egyesület éves közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet illetőleg
abból saját költségére másolatot készíthet.
17. Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az
Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a
céljainak elérését elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon
folytathat.
18. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel azt a létesítő
okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.
19. Az Egyesület közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait
rendezni, illetve közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit
időarányosan teljesíteni.
20. A Közgyűlés által megtárgyalt és elfogadott beszámolót, valamint közhasznúsági
mellékletet - kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék
megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az
adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe kell
helyezni és közzé kell tenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és
tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.
21. A letétbe helyezés és közzététel során a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az
ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben szabályozottak szerint kell eljárni
és a Civil Információs Portál számára a beszámolóval és a közzététellel kapcsolatos
adatok lekérdezését lehetővé kell tenni.
22. Az Egyesület közzétételi kötelezettsége kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági
melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. Az Egyesület a saját honlapon közzétett
adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre
vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.
23. A beszámolóval kapcsolatban egyebekben a számvitelről szóló törvény, valamint annak
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.
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24. Az Egyesület feletti adóellenőrzést az adóhatóság, az államháztartásból származó
(költségvetési) támogatás felhasználásának ellenőrzését törvény eltérő rendelkezése
hiányában az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből,
illetve a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a
külön jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, a közhasznú működés feletti törvényességi
ellenőrzést pedig a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.

10.§ Az Egyesület képviselete
1. Az Egyesületet az Elnök, vagy a titkár önállóan képviseli.
2. Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök vagy a Titkár önállóan jogosult rendelkezni.

11.§ Az Egyesület megszűnése
1. Az Egyesület megszűnik, ha
 a Közgyűlés döntése alapján más egyesülettel egyesül,
 a Közgyűlés döntése alapján más egyesületekre válik szét,
 a Közgyűlés a feloszlásáról határoz,
 az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg,
 az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt,
 a bíróság feloszlatja,
 a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeként a bíróság megszünteti, vagy
megállapítja megszűnését,
 fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az egyesületet a
nyilvántartásból törlik.
2. Az Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak
egyesületekre válhat szét.
3. Rendelkezés a fennmaradó vagyonról:
 Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek
kiegyenlítése után fennmaradó vagyont 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.
 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.
4. A vezető tisztségviselők felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén:
 Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e
minőségükben az Egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős
bírósági törléstől számított egy éven belül - az Egyesület törlésének időpontjában
tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a
megszűnéskor fennmaradó Egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna
vagyon, át kellett volna adni.
 Ha az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük
erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az Egyesület vezető tisztségviselőivel
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szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a
vezető tisztségviselő az Egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta
után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással
történő megszűnés esetén nem alkalmazható.
5. A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes
köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő
kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

12.§ Záró rendelkezések
− A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, illetőleg a
további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.
− Az Egyesület képviselője 60 napon belül köteles kérni a közhasznú jogállás törlését, ha a
működés a közhasznú szervezetekről szóló hatályos jogszabályi rendelkezésben foglalt
feltételeknek nem felel meg. A közhasznúsági nyilvántartásba vétel törléséről a bíróság
jogosult határozatot hozni.
− Az Egyesület Alapszabályát az alapító tagok a Komlón, 2003. november 19. napján tartott
Alakuló Közgyűlésen egyhangú határozattal jóváhagyta.
− Az Egyesület Alapszabályát a Baranya Megyei Bíróságnak az Elnök a nyilvántartásba
vétel iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.
Kelt: Komló, 2003. november 19.
Donovál Zoltán
elnök

Záradék:
1. Jelen Alapszabály módosított és egységes szerkezetbe foglalt szövegét az Egyesület
Közgyűlése Komlón, 2016. május 17. napján tartott ülésén a 7/2016. (05. 17.) számú
határozatával jóváhagyta.
2. Az Egyesület Alapszabályát a Pécsi Törvényszéknek az Elnök a változásbejegyzés iránti
kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.
Kelt: Komló, 2016. május 17.
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elnök
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