A Szentgotthárd Énekegyesület Alapszabálya
I.
AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA, FELADATA
1. §.
Az Egyesület neve: Szentgotthárd Énekegyesület
Székhelye: Szentgotthárd, Kossuth L. u. 20.
Pecsétje (körpecsét) Szentgotthárd
Középen a líra

2. §.
A Szentgotthárd Énekegyesület célja és feladatai:
a) Szentgotthárd város zenekedvelő lakóinak összefogása és rendszeres közös éneklési lehetőség
teremtése,
b) a szentgotthárdi kórushagyományok ápolása, közös dalkincsünk értékeinek megőrzése és
gyarapítása,
c) Szentgotthárd városban működő énekeskultúrát művelő csoportok, együttesek segítése,
támogatása a hazai és nemzetközi kórushangversenyeken, dalos találkozókon, baráti városok
kórusrendezvényein,
d) mindazon zenei érték, tudás, tapasztalat összegyűjtése és felhasználása, amely a közös
színvonalas kóruséneklést szolgálja, és segíti a lakosság kulturális körülményeinek javítását.
3. §.
Az egyesület a 2. §-ban foglalt célok, feladatok megvalósításához igényli és kéri az állami,
társadalmi és gazdasági szervek erkölcsi és anyagi támogatását.
4. §.
1. Az egyesület jogi személy.
2. Az egyesület bevételét a tagok által befizetett tagdíj, az állami, társadalmi és gazdasági szervek,
természetes személyek támogatása, adományok, rendezvények bevétele és pályázatok útján nyert
támogatások képezik. Az egyesület vagyonát a költségvetési rend szabályai szerint maradvány
érdekeltségi elv alapján önállóan kezeli

3. Az egyesület házi pénztári kerete 10. 000,- Ft azaz Tízezer forint lehet.
4. Az egyesület pénzforgalma bonyolítása céljából bankszámlát köteles nyitni.

II.
AZ EGYESÜLET TAGJAI
5. §.
1. Az egyesületi tagok létszáma legalább 10 fő.
2. Az Egyesület tagja lehet minden teljes jogú magyar állampolgár, aki az egyesület célkitűzéseivel
egyetért, az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, és kötelezettséget
vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj
megfizetésére.
3. Tiszteletbeli tagja lehet az egyesületnek az a személy aki a közgyűlés véleménye szerint
személyében garantálja az egyesület érdekeinek támogatását. Pártoló tag lehet az a személy, aki
az egyesület célkitűzéseit elfogadja és az egyesületet anyagilag támogatja. A tiszteletbeli tagok
száma nem haladhatja meg az összes létszám egyharmadát.
4. Az egyesület tagja jogi személy, a tiszteletbeli és pártoló tag külföldi személy is lehet.
6. §.
1. Új tag felvételéről a belépő tag belépési nyilatkozata alapján az egyesület közgyűlése dönt.
Határozatát a felvételt kérővel szóban vagy írásban közli.
2. A közgyűlés nemleges határozatát indoklással együtt közli.

7. §.
1. Az egyesület tagjait az e §. 2./ bekezdésében foglaltak kivételével egyenlő jogok illetik meg és
egyforma kötelezettségek terhelik.
2. A pártoló és tiszteletbeli tagok:
a) az egyesület vezető szerveinek megválasztásában szavazati joggal nem rendelkeznek,
b) tisztségre és vezetőség tagjául nem választhatók,
c) tagsági díj fizetésére nem kötelezettek.
3. Az egyesületi tag joga az egyesület működésében, munkájában való aktív részvétel. Ennek
megfelelően:
a) a közgyűléstanácskozási, indítványtételi és szavazati joga van,
b) részt vesz a határozatok, ajánlások kidolgozásában és meg hozatalában,

c) a közgyűlés vagy vezetőség elé terjeszthet az egyesület hatáskörébe tartozó kérdést és
javaslatot,
d) megválasztható az egyesület bármelyik tisztségére.
4. Nem gyakorolhatja tagsági jogát a közgyűlésen az tag aki a a tagdíjfizetési kötelezettségének
önhibájából nem tesz eleget.

8.§.

1. Az egyesületi tag kötelezettsége, hogy
a) személyes példamutatással, tevékenyen részt vesz az egyesület munkájában és közös
rendezvényein,
b) olyan magatartást tanúsítson, amely méltóvá teszi az egyesület tagságra,
c) az alapszabályt a közgyűlés és a vezetőség határozatait betartsa,
d) közgyűlésen részt vegyen és hasznos javaslataival segítse az egyesület munkáját,
e) védje, kímélje és gyarapítsa az egyesület vagyonát, segítse elő jó hírét,
f) tagsági díjat havonta fizesse be.
2. Az egyesületi tagok tagsági díjat fizetnek, melynek összegéről a közgyűlés dönt.
3. A tagsági díj fizetése alól a vezetőség az arra indokoltan rászoruló egyesületi tagok kérelmére
felmentést adhat, legfeljebb 6 hónapra.

9. §.
1. Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével, törlésével vagy kizárással.
2. A kilépési szándékot írásban, indoklás nélkül kell bejelenteni, az egyesület valamelyik
tisztségviselőjének.
3. Törölni kell az egyesület tagjainak sorából azt, aki a tagsággal járó kötelezettségeinek
önhibájából – írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget.

-

4. A közgyűlés kizárja tagjai sorából azt, aki a társadalmi együttélés szabályait durván megsértő
magatartásával veszélyezteti az egyesület zavartalan működését és jó hírnevét vagy
bűncselekmény elkövetésével az egyesületi tagságra méltatlanná válik.
5. A tagsági viszony megszűnése esetén a befizetett tagdíj nem követelhető vissza.

III.
AZ EGYESÜLET SZERVEI
10.§.
1. Az egyesület szervei:
a) a közgyűlés
b) a vezetőség
2. A vezetőség tagjai csak büntetlen személyek lehetnek.

IV.
A KÖZGYŰLÉS
11.§.
1. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, melyet a tagok összessége alkot.
2. A közgyűlést évente legalább egyszer kötelező tartani.
3. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha azt a tagok egyharmada a cél megjelölésével kéri, vagy
ha a vezetőség a tagok többségének véleményének kikérése után indokoltnak tart. A közgyűlést
az elnök köteles összehívni, írásban 8 nappal előbb kiküldött meghívóval, napirendi pontok
közlésével.
4. A közgyűlés hatásköre:
a) az alapszabály elfogadása, módosítása és kiegészítése,
b) az egyesület vezetőségének, elnökének megválasztása,
c) határoz a tagok felvétele, törlése és kizárása ügyében,
d) az éves költségvetés megállapítása, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és
közhasznúsági jelentés készítése,
e) döntés az egyesület ingó és ingatlanszerzése és ezek elidegenítése tárgyában,
f) a vezetőség beszámolójának megtárgyalása, éves munkatervének elfogadás,
g) a vezetőség jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatinak megsemmisítés,
h) tisztelet díj megállapítása,
i) tagdíj összegének megállapítása,
j) az egyesület feloszlásának kimondása.
5. A közgyűlés a 4./bek. c.) pontjában írt hatáskörét átruházhatja a vezetőségre, mely a
közgyűlésen köteles beszámolni az átruházott hatáskörben végzett tevékenységről.

12. §.
1. A közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A közgyűlés a tagok több mint felének
jelenléte esetében határozatképes, és általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással dönt. A
közgyűlés a tisztségviselőket (vezetőket) titkos szavazással választja meg.
2. Az egyesület tagjai kétharmados többségének egyetértő szavazata szükséges:
a) az alapszabály elfogadásához, módosításához, kiegészítéséhez,
b) az egyesület nevének megváltoztatásához,
c) más egyesülettel való egyesülés kimondásához,
d) tiszteletdíj megállapításához,
e) az egyesület feloszlásának kimondása.
3. A közgyűlést az elnök köteles összehívni, írásban, a tagok részére 8 nappal előbb kiküldött
meghívóval, napirendi pontok közlésével.
4. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben
szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlést
az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - közgyűlés időpontját követően bármely
időpontra összehívható, amely időpontot az eredeti közgyűlés meghívójában kell megjelölni.
5. A közgyűlést az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes vezeti.
Jegyzőkönyvet az elnök által megbízott személy vezeti. A jegyzőkönyvnek tartalmazni kell a
közgyűlésen elhangzottak lényegét, az évenkénti sorszámmal ellátott határozatokat, az elnök,
jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő két egyesületi tag aláírását, és az egyesület
pecsétjét.
V.
VEZETŐSÉG
13.§.
1. A vezetőség az egyesület végrehajtó szerve, amely gondoskodik az egyesület folyamatos,
zavartalan működéséről és végrehajtja a közgyűlés határozatait. Két közgyűlés közötti időben
dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörében.
Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen köteles beszámolni.
2. A vezetőség elnöke: az egyesület elnöke.
3. A közgyűlés 5 tagú vezetőséget választ. Tagjai: az egyesület elnöke, elnökhelyettese, titkára és
két egyesületi tag.
4. A vezetőség tagjait a közgyűlés titkos szavazással 5 évre választja.
5. A vezető tisztségviselők az Egyesület vezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható
fokozott gondossággal, az Egyesület érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A

jogszabályok, az alapszabály, illetve a legfőbb szerv által hozott határozatok, kötelezettségeik
vétkes megszegésével az Egyesületnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek.
6. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás:
a) a megbízás időtartamának lejártával,
b) visszahívással,
c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
d) lemondással,
e) elhalálozással.
7. A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az Egyesület
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik
napon válik hatályossá, kivéve, ha a legfőbb szerv az új vezető tisztségviselő megválasztásáról
már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a
halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles
részt venni. A választások előtt a régi vezetőség mindaddig működik, amíg a közgyűlés új
vezetőséget választ.
8. A vezető tisztségviselő jogviszonyára - ha a vezető tisztséget nem munkaviszony keretében látja
el - a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 474-483. §) megfelelően irányadóak.
.
9. A közgyűlés és vezetőség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója (Ptk 685.§ b.) pont) élettársa a határozat alapján a
a.) kötelezettség alól mentesül, vagy
b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által
tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatás.

14. §.
A vezetőség hatásköre:
1. Irányítja és szervezi az egyesület alapszabályszerű működését, összehívja a közgyűlést,
meghatározza és elősegíti a közgyűlés napirendjét.
2. Gyakorolja a közgyűlés által átruházott hatásköröket.
3. Elhatározza és megszervezi az egyesület céljait szolgáló rendezvényeket, közreműködik azok
lebonyolításában.
4. A vezetőség a két közgyűlés között új tag felvételére jogosult.

15. §.
1. A vezetőség évenként legalább két esetben rendes ülést tart. A vezetőségi ülést az elnök köteles
összehívni, írásban 8 nappal előbb kiküldött meghívóval, napirendi pontok közlésével. Az ülésre
minden vezetőségi tagot meg kell hívni.
2. Rendkívüli vezetőségi ülést kell tartani, ha azt az egyesület vezetőségének egyharmada
szükségesnek tartja.
3. A vezetőség ülését az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén helyettese hívja össze.
4. A vezetőségi ülés akkor határozatképes, ha azon a vezetőségi tagoknak legalább 4 tagja jelen
van. A vezetőség ülései nyilvánosak, azon bárki részt vehet, illetve lehetőség szerint meg kell
hívni bármely döntésben érdekelt személyt, szervet.
5. A vezetőség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség
esetén új szavazást kell elrendelni, amíg legalább egy szavazattöbbség kialakul. (Vagy az elnök
szavazata dönt.)
6. Vezetőség ügyrendjét maga határozza meg.

VI.
AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE
16. §.
1. Az Egyesület képviseletére az elnök, az elnökhelyettes jogosultak oly módon, hogy az
Egyesületre kötelezettségeket létesítő jogviszonyt ketten közösen tehetnek. A képviselők
rendelkeznek az Egyesület bankszámlája felett is, de ezzel további személyeket is megbízhatnak..
2. A közgyűlés által megválasztott képviselők neve a közgyűlési jegyzőkönyvbe kerül rögzítésre.
3. Az Egyesület képviselői nem lehetnek közeli hozzátartozók [Ptk. 685. § b) pont].

VII.
AZ EGYESÜLET ELNÖKE, ELNÖKHELYETTESE ÉS TITKÁRA
17.§
1. Az egyesület elnökének hatásköre és feladata:
a) képviseli az egyesületet hivatalos szerveknél és írásbeli kötelezettséget vállalhat harmadik
személyekkel szemben,
b) közgyűlés és vezetőségi ülések összehívása,
c) tevékenyen közreműködik a vezetőség és közgyűlés határozatainak végrehajtásában,
d) költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol, a tagság pénzéről a kezelőket

elszámoltatja, ellenőrzi a kiadások számláit és a bevételek felhasználásának jogszerűségét,
e) közreműködik a nyilvántartások vezetésében és gondoskodik az egyesület könyvelésének,
beszámolójának és közhasznú jelentésének elkészítéséről,
f) gondoskodik a közgyűlési és vezetőségi ülések jegyzőkönyvének elkészítéséről, a határozatok
nyilvántartásáról, melyből megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya a döntést
támogatók és ellenzők számaránya ( esetleg személye is).
g) köteles gondoskodni a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba
való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni. Az egyesület elnöke a közhasznú
szervezet működésével kapcsolatos iratokba való betekintést az egyesület székhelyén minden
héten csütörtökön 13-16 óráig biztosítja. Az iratokba való betekintés iránti igényt írásban kell
kérni és az elnök részére megküldeni. Köteles továbbá, az iratbetekintésről külön
nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a
kérelem és teljesítésének ideje.
h) az egyesület elnöke köteles a közgyűlés és a vezetőség által hozott határozatokat, amelyek
bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg, illetve harmadik
személyt (beleértve a hatóságokat is) érintenek a döntés meghozatalától számított 10 napon
belül, írásban megküldeni az érintetteknek, továbbá gondoskodni arról, hogy minden
határozat az egyesület székhelyén hirdetmény formájában kifüggesztésre kerüljön. A döntést
hozók alkalmilag határozatot hozhatnak a döntés helyi sajtó útján, plakát és szórólap
formájában történő kihirdetéséről is.

2. Az elnökhelyettes hatásköre és feladata:
a) az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesíti az elnököt,
b) kizárólagos joggal irányítja az egyesület szakmai munkáját, melyről a közgyűlésen köteles
beszámolni.
3. Az egyesület titkára hatásköre és feladata:
a) a pénzügyi és gazdálkodási ügyek intézése és az egyesület pénztárának kezelése,
b) a számlák kezelése, hitelességének ellenőrzése, bizonylatok összegyűjtése és könyvelésnek
átadása,
c) kifizetést csak elnök által utalványozott bizonylatra teljesíthet,
d) a rábízott anyagi javakért kártérítési és büntetőjogi felelőséggel tartozik.
4. Az egyesületi titkár távolléte esetén a vezetőség alkalmas helyettesítő személyt a tagok közül
bízhat meg.

VIII.
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÉS KÖNYVVIZSGÁLÓ
18. §
Az egyesület éves bevétele nem haladja meg a törvényben előírt ötmillió forintot, ezért felügyelő
bizottság választási, továbbá könyvvizsgáló választási kötelezettsége nem áll fenn.
IX.
KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉG
19. §.
Az Egyesület az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységeket végzi (1997. évi CLVI. törvény 26. §
c) szerint):
- (5) kulturális tevékenység, (TEÁOR szerint:
társadalmi tevékenység)

91.33 Máshova nem sorolt egyéb közösségi,

20. §
Az Egyesület rögzíti, hogy a törvényben és jelen alapszabályban rögzített közhasznú tevékenységet
folytat, továbbá biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból.
21.§
Az egyesület vállalkozási tevékenységet
a) közhasznú céljainak megvalósítása érdekében folytat,
b) közhasznú céljait nem veszélyeztetve végzi.
22.§
Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és
azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő az egyesület gazdálkodásáról a
közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.
Az Egyesület köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó
bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó könyvvezetési
szabályokat kell alkalmazni.
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett nyereséget, illetve
annak mely részét hogyan használja fel figyelemmel arra, hogy az Egyesület tevékenységéből
származó nyereség nem osztható fel, az csak a jelen alapszabályban rögzített tevékenységre
fordítható.
23.§.
Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi
támogatást nem nyújt

24.§.
Az egyesület szolgáltatásait a tagokon kívül bármely más személy is igénybe veheti. Az
egyesület szolgáltatásairól hirdetményben, plakátok kifüggesztésével és szórólapok
formájában értesíti külső személyeket.
Az Egyesület működésével, szolgáltatási igénybevétele módjával, beszámolói közlésével
kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon
(közzétételi kötelezettség), másrészt az alapszabályban szabályozott iratbetekintési és
felvilágosításadási jog rögzítésével. Amennyiben ezen szabályokkal sem valósulna meg a
nyilvánosság biztosítása, úgy az Egyesület vállalja, hogy a jogszabályban rögzített körben
országos sajtó útján megjelentett közleményben teszi közzé ezen adatokat.
Az évente kötelező közhasznúsági jelentést (éves beszámolót) nem kell semmilyen ellenőrzést vagy
felügyeletet gyakorló szervnek megküldeni, vagy ott letétbe helyezni, ugyanakkor biztosítani kell
annak bárki általi hozzáférhetőségét (betekintését és saját költségére másolat készítését).
A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:
a) a számviteli beszámolót;
b) a költségvetési támogatás felhasználását;
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól,
a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az
egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
25. §.
Az egyesület befektetési tevékenységet nem folytat.
X.
AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
1. Az egyesület megszűnik, ha felosztását a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja,
2. más egyesülettel egyesül,
3. a felügyelő szerv az egyesületet az MK állami, társadalmi vagy gazdasági rendjét illetőleg a
tagok érdekét sértő vagy veszélyeztető működése miatt feloszlatja,
4. a felügyelő szerv az egyesülés megszűnését annak következtében állapíthatja meg, hogy
tagjainak létszáma tartósan az alapszabályban meghatározott létszám alatt van, vagy egy évnél
hosszabb ideje nem működik.

XI.

AZ ALAPSZABÁLY EGYESÜLETI ZÁRADÉKA

Tanúsítjuk, hogy az egyesület 1989. március 29. napján tartott alakuló közgyűlésén ezt az
alapszabályt elfogadta.
Az alapszabály módosításra került 2002. december 5-én, a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt szövegét jelen alapszabály tartalmazza.
Az alapszabály módosításra került 2003. április 29-én, a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt szövegét jelen alapszabály tartalmazza.

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesülésekről szóló 1989. évi II. tv. és a
közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabály rendelkezései, másrészt a később meghozandó
közgyűlési határozatok az irányadók.

Szentgotthárd, 2003. április 29.

........................................................
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