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Demecseri Fúvószenekari Egyesület

ALAPSZABÁLYA

1. A SZERVEZET NEVE:

Demecseri Fúvószenekari Egyesület
Működési területe: Magyarország

Székhelye: 4516 Demecser, Szabolcsvezér út 4.

2. AZ EGYESÜLET AZ ALAPSZABÁLYBAN RÖGZÍTETT ELVEK SZERINT

FOLYTATJA TEVÉKENYSÉGÉT.

A Demecseri Fúvószenekari Egyesület alárendeli magát a Polgári Törvénykönyvről

szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályainak, annak rendelkezései alapján

működik.

Az egyesület közhasznú tevékenységet végző egyesület, amely munkáját elsősorban a

következő területeken kívánja kifejteni:

- Zenei nevelés Kodály Zoltán szellemisége alapján.

- A fúvószene társadalmi rangjának emelése.

- A zenekar munkája általi ismeretterjesztő, és közművelődési tevékenység.

- A fúvószenei fesztiválhagyományok honosítása, versenyek, találkozók szervezése,

támogatása.

- Fúvószenei táborok szervezése és támogatása.

- A fúvós továbbképzések szervezése, támogatása.

- Önálló weblap elkészítése, és gondozása.

- A kortárs fúvószene felkarolása, felkérések új művek írására, kotta és

hanghordozók kiadása, támogatása.

- A Kulturális örökség, a magyar fúvószenei hagyományok országos és helyi

értékeinek valamint a nemzetiségi hagyományok megóvása, ápolása.

-  Pártsemleges, független, demokratikus elvek szerinti működés, átlátható

gazdálkodás és ellenőrizhető döntéshozatal.

- Kapcsolatot tart fenn céljaival egybeeső területekkel foglalkozó országos és

területi intézményekkel, egyesületekkel, a művelődési házakkal, könyvtárakkal,

múzeumokkal, oktatási és művelődési intézményekkel
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- Támogatja és szervezi a diákok szabadidős tevékenységét

- Elősegíti – lehetőségeihez képest – a tehetségfejlesztést. Szükség esetén –

lehetőség szerint – anyagiakkal támogatja (Pl.: szaktáborokon való részvétel)

- Az anyagi lehetőségekhez mérten az igény szerinti szakkörök működtetését

felvállalja

- Kéri és elfogadja gazdasági szervek, intézmények, községek és egyének

támogatását az egyesület közérdekű céljainak szolgálatához. Az egyesület jogi

tagjainak kulturális és szabadidős programjainak szervezésében közreműködik.

- A közművelődési rétegigények kielégítésére törekszik.

- a táborok, kirándulások, a ismeretterjesztő programok lebonyolítása, és egyéb

programok szervezése tagjai és más érdeklődők számára;

- A fentiekkel összhangban az Egyesület visszautasítja az agresszivitás bármilyen

megjelenési formáját.

- Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében – a jogszabályokban

meghatározott keretek között –határainkon is átnyúló tevékenységet is folytathat.

- Az egyesület céljai megvalósításának gazdasági feltételei megteremtése

érdekében, a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet

folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként

beléphet.

- Az egyesület vállalkozási tevékenységet céljainak megvalósítása érdekében,

azokat nem veszélyeztetve végez, valamint gazdálkodása során elért eredményét

nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott alaptevékenységének

ellátására fordítja.

Az Egyesület közhasznú tevékenységet végez, a felsorolt feladatokat közhasznú

tevékenységként látja el. A Feladatok az alábbiak:

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Közfeladat: Az

általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai, nemzetiségi nevelés-

oktatás, kollégiumi ellátás, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-

oktatás, felnőttoktatás, alapfokú művészetoktatás, fejlesztő nevelés, fejlesztő
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nevelés-oktatás, pedagógiai szakszolgálati feladat, a többi gyermekkel, tanulóval

együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai

nevelése és iskolai nevelése-oktatása, azoknak a sajátos nevelési igényű

gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátása, akik a többi

gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt, a gyermekgyógyüdülőkben,

egészségügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés

alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás,

pedagógiai-szakmai szolgáltatás. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

köznevelésről 4. § (1) a)-u)

- kulturális tevékenység. Közfeladat: Közösségi kulturális hagyományok, értékek

ápolásának/ művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének/ a lakosság

életmódja 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. 1991. évi XX. tv. a helyi

önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes

centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)-b)

- gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet. Közfeladat: A

gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátása - a gyermek családban

történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése

és megszüntetése érdekében 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a

gyámügyi igazgatásról 17. § (1)

- Kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem. Közfeladat: A kulturális

örökség védelme 2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 5 § (1)

- közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által

igénybe vehető – szolgáltatások. Közfeladat: Támogatja a lakosság önszerveződő

közösségeit, erősíti a település önfenntartó képességét 2011. évi CLXXXIX. tv.

Magyarország helyi önkormányzatairól 6. § a)-b)

Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú

szolgáltatásaiból. Az Egyesület szolgáltatásait általában az Egyesület által kiírt pályázatokra

benyújtott pályázatok beadásán, illetve az Elnökséghez benyújtott kérelmek útján lehet

igénybe venni. Az Egyesület szolgáltatásait bárki igénybe veheti.
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Az Egyesület jelen alapszabály meghatározott tevékenységét és gazdálkodásának

legfontosabb adatait a helyi sajtó útján is nyilvánosságra hozza.

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és

azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

3. AZ EGYESÜLET TAGJAI LEHETNEK:

-  Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, vagy szervezet, aki/amely a

jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja. A felvételt kérőnek

kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az egyesület

alapszabályát ismeri, és annak céljait, szellemiségé, értékrendjét és kialakult

szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.

- minden, magyar állampolgár, aki az alapszabályt magukra nézve elfogadja,

kötelezőnek tartja. Azokat akik az Egyesület szervezésében közreműködtek és a

megalakuláskor jelezték részvételi szándékukat, alapító tagoknak tekintjük.

4. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI:

- A rendes tagok joga és az Egyesület munkájában a célok valamelyikének

megvalósítása érdekében tevékenyen részt venni.

- A tagok a jogaikat személyesen gyakorolják.

- Az egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek

teljesítésére.

- Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az

egyesület tevékenységét.

Az Egyesület minden tagjának joga:

- közreműködni az Egyesület feladatainak, munkaprogramjának szervezetének

kialakításában.

- tisztséget vállalni, részt venni az Egyesület tisztségviselőinek megválasztásában.

- észrevételeket, javaslatokat tenni az Egyesület testületének és vezetőinek.

- Az egyesület tagjai kötelesek az alapszabályban foglaltakat megtartani.
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A tagsági jogviszony keletkezése

- Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az

alapítást követően a belépési kérelemnek a közgyűlés általi elfogadásával

keletkezik.

-  A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

A tagsági jogviszony megszűnése

A tagsági jogviszony megszűnik

- a tag kilépésével;

- a tag kizárásával;

- a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

- A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli

nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.

A tag kizárása

- A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy

ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy egyesületi

szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le, ha az alapszabály a

tisztességes eljárást biztosító szabályokat meghatározta.

- A jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az Egyesület

céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás miatt jogkövetkezmény alkalmazására irányuló

eljárást az elnök javaslatára a közgyűlés rendeli el.

- A jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárásban az érintett egyesületi tagot az

Egyesület elnöke, vagy a közgyűlés által e feladatra kijelölt más  személy (a továbbiakban:

vizsgáló) jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja.

- A vizsgáló jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja továbbá azokat a személyeket is, akik

az ügyre tartozó bizonyítandó tényekről tudomásul bírnak. A vizsgáló okiratokat szerez  be,

tisztázza a tényállást, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján 30 napon belül elkészíti a

közgyűléshez  címzett határozati javaslatát.
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- A határozati javaslat elkészítésétől számított 15 napon belül az elnök köteles összehívni a

közgyűlést. A közgyűlés megtárgyalja a vizsgáló által jogkövetkezmény alkalmazása

tárgyában hozott határozati javaslatot.

- A vizsgálat adatainak ismeretében bármely egyesületi tag indítványozhatja a határozati

javaslat módosítását, illetve módosított tartalmú határozati javaslat elfogadását.

- Az összehívott közgyűlés a megvitatott illetve módosított határozati javaslatról az ügy

megtárgyalását követően nyomban határoz.

- A közgyűlés az egyesületi taggal szemben hátrányos jogkövetkezményként a kizárást

alkalmazhatja.

-  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.

- A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül

lehet keresetet indítani az egyesület ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett

vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított

egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. A keresetet a bírósághoz lehet

benyújtani.

5. AZ EGYESÜLET SZERVEI:

a./ Közgyűlés

c./ Elnökség,

d./ Titkárság.

6. KÖZGYŰLÉS:

Az Egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés. Közgyűlés az Egyesület székhelyén,

vagy működési területének más településén tartható.

- A közgyűlést évenként legalább egyszer össze kell hívni, időpontját az elnökség

állapítja meg és annak helyéről, időpontjáról, napirendjéről a tagokat a meghívóval

értesíti. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghívót kell küldeni,

legalább nyolc nappal a Közgyűlés időpontja előtt. A közgyűlési meghívóban

közölni kell azt az időpontot, amikor az ismételt közgyűlést meg kell tartani, ha az
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eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes. A megismételt

Közgyűlés tartására az eredeti Közgyűlés napján nem kerülhet sor.

- A megismételt közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a

jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt Közgyűlés

meghívójában szükséges tájékoztatni a tagokat a távolmaradásuk

következményeiről, arról, hogy a Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül

határozatképes lesz.

- A Közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok

megjelölésével, ebben az esetben az elnök harminc napon belül köteles összehívni

a Közgyűlést.

- A közgyűlés határozatképes, ha a tagoknak több mint a fele megjelenik.

Határozatképtelenség esetén az ülést nyolc napon belül újból össze kell hívni,

mely létszámtól függetlenül határozatképes.

- A Közgyűlés ülései nyilvánosak.

- Az üléseket az egyesület elnöke vezeti. Az elnök a Közgyűlés levezetésével mást

is megbízhat.

- A közgyűlési tisztségviselő, a levezető elnök, a szavazatszámlálók,

megválasztására bármelyik egyesületi  tag  javaslatot  tehet. A  szavazatszámlálók

megválasztásáról  a közgyűlés a szavazati joggal rendelkező tagok szótöbbségével

határoz.

- A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni.  A jegyzőkönyvben meg kell jelölni a

közgyűlés  helyét,  idejét,  továbbá  a  jelenléti  ívre  utalással  fel  kell  sorolni  a

közgyűlésen megjelent  személyeket.  A jegyzőkönyvben  fel  kell  tüntetni  a

javasolt  illetve  elfogadott napirendet, az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban

hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke, a

jegyzőkönyvvezetőnek megválasztott  személy és a közgyűlés  tagjai közül

választott hitelesítő aláírásával hitelesíti.

A közgyűlés hatásköre:

- az alapszabály módosítása;

- az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;

-  a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;



8

- az éves költségvetés elfogadása;

- az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni

helyzetéről szóló jelentésének-elfogadása;

- a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető

tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;

- a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának

megállapítása; és

- a végelszámoló kijelölése.

- A közgyűlés dönt a tagsági viszony kizárással történő megszűnéséről.

- A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyhez csatolni kell a jelenléti ívet.

A napirend kiegészítése

- A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 2 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 napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést

összehívó szerv vagy személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a

napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a

napirend kiegészítésének tárgyában.

A közgyűlés határozathozatala

A Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal

rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve azokat a hatásköröket, ahol a létesítő

okirat mást ír elő.

- 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.

- A közgyűlésen az Egyesület tagja csak személyesen gyakorolhatja a szavazati

jogát.

A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza. Minden tagnak egy szavazata van.
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Közzététel:

- a határozatokat az érintettek közvetlenül kapják meg ajánlott

küldeményként. Értesítésükről az elnök, vagy az általa megbízott személy

gondoskodik.

- az egyesület tagságát összességében érintő határozatok az egyesület honlapján

www.citromband.hu kerülnek közzétételre.

7. A TISZTSÉGVISELŐKRE VONATKOZÓ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI
SZABÁLYOK

-  A tisztségviselők az egyesület érdekében az ilyen tisztséget betöltő személyektől

elvárható gondossággal, az egyesület érdekeinek alapján kötelesek eljárni.

-  A jogszabályok, az alapszabály, illetve a Közgyűlés által hozott határozatok,

kötelezettségeik vétkes megszegésével az Egyesületnek okozott károkért a polgári

jog szabályai szerint felelnek.

- A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek

közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség

alól mentesül, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő

jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a szervezet cél szerinti

juttatásai keretében, a bárki által megköt

- és nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által

tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél

szerinti juttatás.

-  Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

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.

- A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

- Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő 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
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ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem

lehet.

- Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető

tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

-  Az egyesület elnökségének tagjai egymással hozzátartozói nem állhatnak.

- A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző
két évben legalább egy évig -,

- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál

nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

- b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt

fel,

- c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést

alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

- d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló

törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.

- A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi

érintett közhasznú  szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen

tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

8. AZ EGYESÜLET ÜGYINTÉZŐ SZERVEI:
Az elnökség:

- Az elnökség az egyesület ügyvezető szerve. A háromtagú elnökség tagjait a

közgyűlés választja 5 évre.

- Az elnökség egy elnökből és két elnökségi tagból áll.

- Az elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

- Az elnökség határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van.

- Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az

egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és

gazdasági helyzetéről beszámolni.

- Az ügyvezetés feladatkörébe tartozik: az egyesület napi ügyeinek vitele, az

ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala.

- Az elnökség ülései nyilvánosak.

- Az elnök az Egyesület önálló képviseletére jogosult vezető tisztségviselő.
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Az ügyvezetés feladatköre:

- Az ügyvezetés feladatkörébe tartozik:

- az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a

döntések meghozatala;

- a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;

- 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;

- az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás

- határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;

- megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;

- visszahívással;

- lemondással;

-  a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;

- a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához

szükséges körben történő korlátozásával;

- a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok

bekövetkeztével.
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- A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület

másik vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal

bármikor lemondhat.

- Ha az egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető

tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a

bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

A titkárság:

- Az egyesület adminisztratív, ügyintéző, operatív szervező, döntés-előkészítő és

végrehajtó, valamint pénzügyi, illetve gazdálkodási ügyeinek intézése céljából az

elnökség titkárságot hoz létre. A titkárság létszámát az elnökség szükség szerint

határozza meg.

- A titkárság tagjai tevékenységüket munkaviszony keretében vagy társadalmi

megbízatás keretében is elláthatják.

- A titkárságot az egyesület elnöke vezeti.

9. AZ EGYESÜLET JOGKÉPESSÉGE

Az egyesület jogi személy, amelyet az elnök képvisel.

10. A DÖNTÉSEK NYILVÁNOSSÁGA

- Mind a Közgyűlés, mind az Elnökség minden döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A

jegyzőkönyvet aláírja az Elnökség minden jelenlévő tagja, a Közgyűlés esetén a

levezető elnök, és a Közgyűlés által erre kijelölt két hitelesítő tag.

- A Közgyűlés levezető elnöke a Közgyűlés által hozott határozatokat köteles

haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet

hitelesítő egyik tag hitelesíti.

- Az elnök köteles a Közgyűlés és az Elnökség által hozott döntések

nyilvántartásáról gondoskodni, amely nyilvántartásból megállapítható a döntés

tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenőrzők számaránya és

személye is.

- Az elnök köteles a Közgyűlés és az Elnökség által hozott olyan határozatokat,

amelyek bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg,

illetve harmadik személyt (beleértve hatóságokat is) érintenek, a döntés
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meghozatalától számított öt napon belül írásban, ajánlott postai küldeményként

feladva az érintettnek is megküldeni.

-  Az egyesület döntéseiről, működésének, szolgáltatásai igénybevételének

módjáról, az egyesület által nyújtott cél szerinti juttatásokról, valamint éves

beszámolójáról, honlapján (www.citromband.hu) tájékoztatja a nyilvánosságot.

11. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA
a. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

b. Az egyesület tagjai tagdíj fizetésére kötelezettek. A tagdíj mértéke évi 1.000.-Ft,
melyet a tag tárgy év  február 15.  napjáig  köteles egy összegben megfizetni az
egyesület részére.

c. Az egyesület működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:

- bel –és külföldi magánszemélyek és jogi személyek, valamint egyéb szervezetek

felajánlásai, támogatása

- rendezvények bevételei,

- állami, társadalmi és egyéb szervek által nyújtott támogatások,

- tagok által befizetett tagdíjak,

- az egyesület saját bevételei, így különösen kamatbevételek, szerződések alapján

teljesített szolgáltatások ellenértéke, pályázati úton elnyert támogatások, a

tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,

- egyéb bevételek.

d. Az egyesület vagyona készpénzből, ingatlan és ingó vagyonból és egyéb vagyoni

értékű jogokból állhat.

e. Az egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.

Az egyesület tagjai az egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően –

saját vagyonukkal nem felelnek, kivéve ha a károkozásban közreműködtek.

f. Az egyesület a tevékenységi célja szerinti gazdálkodását, valamint gazdasági –

vállalkozási tevékenységét és az abból származó eredmény megállapítását a társadalmi

szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi.

g. Az egyesület cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből

származó bevételeit ás ráfordításait elkülönítetten köteles nyilvántartani.

h. Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban

meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok

megvalósítását nem veszélyeztetve végez;
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Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában

meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. (2011. évi CLXXV. Tv.

34.§.b,c,)

i. Az egyesület – a bárki által, megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatás kivételével –

a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját cél szerinti

juttatásban nem részesítheti.

j. Az egyesület által nyújtott cél szerinti juttatás bárki által megismerhető, s annak

odaítélését az egyesület – a Közgyűlés által jóváhagyott – pályázathoz kötheti. A

pályázat azonban nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes

körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre

meghatározott nyertese van. Ilyen színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem

szolgálhat.

k. Az egyesület elnöke köteles gondoskodni az egyesület működésével kapcsolatban

keletkezett valamennyi iratba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni.

Az iratokba való betekintési igényét bárki jogosult írásban, az elnök részére

megküldeni. Az iratokba betekinteni az elnökkel történő megállapodás szerinti

időpontban, az egyesület székhelyén van lehetőség.

12. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE

- Az egyesületet az elnök önállóan jogosult képviselni, az egyesület okiratait cégszerűen

jegyezni.

13. BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOK

a. Az egyesület köteles az éves beszámolót készíteni.

b. A beszámoló elfogadása a közgyűlés hatáskörébe tartozik.

c. A beszámoló tartalmazza:

- a számviteli beszámolót,

- a költségvetési támogatás felhasználását,

- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi

önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek

szerveitől kapott támogatás mértékét,

- a tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
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d.  Az éves beszámolóba bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet. Az

egyesület a beszámolót a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30. napjáig

nyilvánosság számára honlapján (www.citromband.hu) teszi közzé.

14. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

Jogutódlással történő megszűnés

Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak
egyesületekre válhat szét.

A jogutód nélküli megszűnés okai

A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód
nélkül megszűnik, ha

- a tagok kimondják a megszűnését

- az arra jogosult szerv megszünteti

- az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása

lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy

- az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt,

feltéve, ha mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására

irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a

nyilvántartásból törli.

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. Erről

az elnökség dönt. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott

szervezetnek juttatja a vagyont, ha a megjelölt 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.
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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 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.

15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az 2013. évi

V. törvény rendelkezései az irányadók.

Az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások

alapján hatályos tartalomnak.

Demecser, 2014. november 25.


