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A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. 
törvény alapján egyesületük alapszabályát az alábbiak szerint módosították és a módosítással 
egységes  szerkezetbe  foglalták,  amely módosított  alapszabályt  az egyesület  tagjai  a  2009. 
augusztus hó 17. napján tartott közgyűlésen fogadtak el.

PREAMBULUM

A  Logikusak(k)  Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Közhasznú  Egyesület  az  állampolgárok 
önkéntes  egyesülésén  alapuló,  önkormányzattal  rendelkező  szervezet,  amely  a  oktatási, 
kulturális  és  sporttevékenység  céljából  alakult,  politikamentes  egyesülés,  társadalmi  és 
közösségi  céljaira  tekintettel  közvetlen  politikai  tevékenységet  nem  folytat,  szervezete 
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, tehát pártpolitikai tevékenységet 
nem végez,  továbbá országgyűlési  képviselői,  megyei,  fővárosi önkormányzati  választáson 
jelöltet nem állít.

I.
AZ EGYESÜLET ADATAI

Az egyesület neve:    Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület 
              

Az egyesület székhelye: 6300 Kalocsa, Budai Nagy Antal utca 25.

Az egyesület jellege: közhasznú.

Az  egyesület  működési  területe:  Kalocsa  város  és  kistérsége  –  Bátya,  Uszód, 
Dunaszentbenedek,  Géderlak,  Ordas,  Öregcsertő,  Homokmégy,  Szakmár,  Foktő,  Dusnok, 
Miske, Újtelek, Hajós, Fajsz, Solt, Harta - közigazgatási területe.
Az  egyesület  a  működési  tevékenységéhez  tartozó  területen,  minden  településen  a  helyi 
általános iskola épületében végzi a tevékenységét,  az általános iskola fenntartójával  kötött 
megállapodás  alapján,  tehát  amennyiben  pályázati  kiírás  telephely,  illetve  fióktelep 
feltüntetését kéri, úgy a működési területhez tartozó település általános iskolájának címét kell 
feltüntetni. 
    

II.
AZ EGYESÜLET CÉLJA, FELADATAI

Az egyesület célja:
      -ismeretterjesztő előadások szervezése,-

-kulturális programok szervezése,-
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-alap-  és  középfokú  oktatási  tevékenység,  kiegészítő  oktatás,  akkreditált  képzések 
szervezése és végzése,-
-akkreditált felnőttképzés szervezése és végzése,-
-ismeretterjesztő táborok szervezése,-
- szabadidős programok szervezése.
-tehetséggondozás,-
-egészséges életmódra nevelés,-
-fogyatékkal élők esélyegyenlőségének elősegítése,-
-önképzés, művészeti képességek fejlesztése,-
-a szabadidő tartalmas eltöltésének elősegítése,-
-sportrendezvények szervezése.

Az  egyesület  az  alábbi,  az  1997.  évi CLVI  tv.  26.  §  c)  bek.  szerinti  közhasznú 
tevékenységet  kívánja  végezni:  4.  nevelés  és  oktatás,  képességfejlesztés, 
ismeretterjesztés. 

III.
AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

Az egyesület éves költségvetést készít, s bevételeiből, a közgyűlés döntése szerint, önállóan 
gazdálkodik.

A tagdíjat – az elnökség javaslatára – a közgyűlés állapítja meg.

Az  egyesület  gazdálkodásáról  az  elnökség  jelentést  készít,  amelyet  elfogadás  céljából  a 
közgyűlés elé terjeszt.

Az egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:
– tagsági díjak,-
– támogatások,-
– az egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel,-
– rendezvények bevételei,-
– egyéb bevételek.

Az  egyesület  bevételeivel  önállóan  gazdálkodik,  tartozásaiért  saját  vagyonával  felel.  Az 
egyesület tagjai az egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően – nem felelnek.

Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 
azokat nem veszélyeztetve végezhet. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt 
a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

Az egyesület pénzeszközeit számlán kezeli.

Az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet.

Az egyesület éves bevétele nem éri el az 5.000.000,-Ft, azaz Ötmillió forintot. Az egyesület 
tagjai tudomással bírnak arról, hogy amennyiben az egyesület éves bevétele az 5.000.000,-Ft, 

3



azaz  Ötmillió  forintot  eléri,  úgy  az  egyesület  tagsága  kötelessé  válik  felügyelő  szervet 
felállítani.   

IV.
AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

1.Az egyesület tagja lehet: 

a.)rendes
b.)pártoló
c.)tiszteletbeli 

tag lehet.

1.1Az egyesület rendes tagja lehet minden büntetlen előéletű személy,  aki elfogadja az 
egyesület alapszabályát és belépési nyilatkozatában vállalja, hogy tevékenyen részt vesz 
az egyesület munkájában, továbbá fizeti a tagdíjat.
1.2Az egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, aki 
az  egyesület  alapszabályában  foglalt  célkitűzéseket  elfogadja,  továbbá  anyagilag  és 
erkölcsileg támogatja az egyesület működését.
1.3Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet minden olyan természetes, illetve jogi személy, 
aki az egyesület céljainak megvalósítása érdekében kiemelkedő tevékenységet végez.

A  rendes-  és  pártoló  tag  felvételéről  –  írásbeli  felvételi  kérelme  alapján  –  az  egyesület 
elnöksége dönt. A tiszteletbeli tag felvételéről a közgyűlés határoz.

2.A tagok jogai

2.1. rendes tag:
-részvétel  az  egyesület  tevékenységében  és  rendezvényein,  valamint  a  közgyűlés 
határozatainak meghozatalában,-
-választhat  és  választható  az  egyesület  ügyintéző  és  képviseleti  szerveibe,  illetve 
tisztségeire,-
-észrevételezési,  javaslattételi  jog,  az  egyesület  működésével  kapcsolatos  szabad 
véleménynyilvánítás joga,-
-ajánlások megtétele az egyesületet érintő kérdések megtárgyalására,-
-felvilágosítást kérhet az egyesület tevékenységéről, amelyre az egyesület 30 napon belül 
köteles válaszolni,-
-indítványt tehet a közgyűlés és az elnökségi ülés napirendi pontjaira,-
-betekinthet az egyesület nyilvántartásaiba,-
-részesül az egyesület tagjai részére biztosított kedvezményekben és juttatásokban,-
-a  tagok  egyharmada  az  ok  és  a  cél  megjelölésével  rendkívüli  közgyűlés,  valamint 
rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti,-
-az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát a tudomására jutástól számított 
30 napon  belül a bíróság előtt megtámadhatja.

2.2 pártoló- és tiszteletbeli tag:
-részvétel az egyesület tevékenységében és rendezvényein,-
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-észrevételezési,  javaslattételi  jog,  az  egyesület  működésével  kapcsolatos  szabad 
véleménynyilvánítás joga,-
-ajánlások megtétele az egyesületet érintő kérdések megtárgyalására,-
-felvilágosítást kérhet az egyesület tevékenységéről, amelyre az egyesület 30 napon belül 
köteles válaszolni,-
-indítványt tehet a közgyűlés és az elnökségi ülés napirendi pontjaira,-
-betekinthet az egyesület nyilvántartásaiba,-
-részesül az egyesület tagjai részére biztosított kedvezményekben és juttatásokban,-
-a  tagok  egyharmada  az  ok  és  a  cél  megjelölésével  rendkívüli  közgyűlés,  valamint 
rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti,-
-az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát a tudomására jutástól számított 
30 napon  belül a bíróság előtt megtámadhatja,-
-tisztségre nem választható, szavazati joggal nem rendelkezik.

3.A tagok kötelezettségei:

3.1. rendes tag:
-köteles  eleget  tenni  az  alapszabályban  meghatározott  kötelezettségeinek,  a  tagdíj 
fizetésének,-
-a  környezetében  élőkkel  ismertetni,  valamint  népszerűsíteni  az  egyesület  céljait  és 
feladatait,- 
-tevékenyen  részt  venni  az  egyesület  célkitűzéseinek  megvalósításában,  feladatai 
végrehajtásában, ellátni az elnökségtől kapott és vállalt feladatokat,-
-védeni,  rendeltetésszerűen  használni,  a  jó  gazda  gondosságával  óvni  az  egyesület 
tulajdonában álló és a tag használatába adott eszközöket,-

3.2. pártoló- és tiszteletbeli tag:
-köteles  eleget  tenni  az  alapszabályban  meghatározott  kötelezettségeinek,  a  tagdíj 
fizetésének,-
-a  környezetében  élőkkel  ismertetni,  valamint  népszerűsíteni  az  egyesület  céljait  és 
feladatait,- 
-tevékenyen  részt  venni  az  egyesület  célkitűzéseinek  megvalósításában,  feladatai 
végrehajtásában, ellátni az elnökségtől kapott és vállalt feladatokat,-
-védeni,  rendeltetésszerűen  használni,  a  jó  gazda  gondosságával  óvni  az  egyesület 
tulajdonában álló és a tag használatába adott eszközöket,-

A közgyűlés a rendes tagoktól eltérő összegű tagdíj-fizetési kötelezettséget állapíthat meg a 
pártoló- és a tiszteletbeli tagok esetében.

4. Jogok gyakorlása

Az egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. 
A jogi  személy,  jogi  személyiséggel  nem rendelkező szervezet  tagok jogaikat  képviselőik 
útján gyakorolhatják.

5. A tagsági jogviszony megszűnése:

-a tag halálával, illetve jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező tag jogutód 
nélküli megszűnésével,-
-az egyesület megszűnésével,-

5



-a tag kilépésével,-
-a tag törlésével,-
-a tag kizárásával.

Kilépés

A  kilépési  szándékot  az  elnökséghez  írásban  kell  bejelenteni.  A  kilépő  tag  kilépettnek 
tekintendő  az  elnökséghez  megküldött  kilépő  nyilatkozatával,  a  levél  elnökséghez 
megérkezését  követő  naptól  kezdődő  hatállyal.  Az  elnökség  a  következő  közgyűlésen 
tájékoztatja a jelenlévőket a kilépő tag személyéről.

Törlés

A tagságból az elnökség törli azt a tagot, aki hat hónapon keresztül, saját hibájából, a tagnak 
felróható módon elmaradt a tagdíj megfizetésével, s azt az elnökség írásbeli felszólítására, 
tizenöt napon belül nem rendezi.
A törlés tényéről a tagot írásban értesíteni kell, aki a törlés tényét megállapító határozat ellen 
15 napon belül fellebbezéssel élhet a közgyűléshez. 

Kizárás

A tagságból az elnökség fegyelmi határozattal kizárja azt a tagot, aki: 
-a tagdíj fizetésen kívül tagsági viszonyából fakadó kötelezettségének egy éven keresztül, 
az elnökség írásbeli felszólítására nem tesz eleget,- 
-akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől 
eltiltott,-
-aki magatartásával méltatlanná vált az egyesületi tagságra.

A tag az elnökség határozata ellen 15 napon belül fellebbezéssel élhet a közgyűlés felé.

A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága 
időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól.

Fegyelmi vétséget követ el a tag, ha tagsági kötelezettségét vétkesen megszegi.

Fegyelmi vétséget elkövető taggal szembeni fegyelmi büntetések:

-megrovás,-

-kizárás.  

Fegyelmi  vétség felmerülése esetén az elnökség fegyelmi  eljárását 15 napon belül köteles 
megkezdeni,  a  fegyelmi  eljárás  alá  vont  tagot  és  az  egyéb  érdekelteket  –  jegyzőkönyv 
vezetése mellett - meghallgatni és újabb 15 napon belül köteles azt befejezni.

Fegyelmi vétség felmerülése esetén az elnökség köteles tájékoztatni írásban az érintett tagot a 
fegyelmi  vétség  felmerülésének  gyanúja  elnökség  tudomására  jutásáról  számított  24  órán 
belül.  
Az eljárás befejezését  követően,  az elnökség 30 napon belül  köteles  dönteni  a  megrovás, 
illetve a kizárás körében, a határozatot haladéktalanul köteles közölni a fegyelmi eljárás alá 
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vont taggal. A határozatban foglaltakkal szemben az érintettek 30 napon belül fellebbezéssel 
élhetnek a közgyűléshez.
   
A  tag  védekezését  az  elnökség  és  a  közgyűlés  előtt  is  előadhatja,  jogi  képviseletéről 
gondoskodhat. 

Az elnökség tagjainak törlési, kizárási, fegyelmi ügyében első fokon a közgyűlés által kijelölt 
tag, míg másodfokon a közgyűlés dönt. A közgyűlés által kijelölt tag a fegyelmi eljárást 15 
napon belül  köteles  megkezdeni,  a  fegyelmi  eljárás  alá  vont  elnökségi  tagot  és  az egyéb 
érdekelteket – jegyzőkönyv vezetése mellett - meghallgatni és újabb 15 napon belül köteles 
azt  befejezni.  Fegyelmi  vétség  felmerülése  esetén  a  közgyűlés  által  kijelölt  tag  köteles 
tájékoztatni írásban az érintetteket a fegyelmi vétség felmerülésének gyanújáról a kijelölésétől 
számított 24 órán belül.  Az eljárás befejezését követően, a közgyűlés által  kijelölt tag 30 
napon  belül  köteles  dönteni  a  megrovás,  illetve  a  kizárás  körében,  a  határozatot 
haladéktalanul köteles közölni a fegyelmi eljárás alá vont elnökségi taggal. A határozatban 
foglaltakkal szemben az érintettek 30 napon belül fellebbezéssel élhetnek a közgyűléshez. A 
tag  védekezését  az  elnökség  és  a  közgyűlés  előtt  is  előadhatja,  jogi  képviseletéről 
gondoskodhat. 
  

Az évi rendes közgyűlésen a fegyelmi ügyekre vonatkozó éves tevékenységéről az elnökség 
köteles beszámolni a közgyűlésnek.

V.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSÜK

Az Egyesület szervei:
1. Közgyűlés
2.Elnökség

Az egyesület jogi személy, saját nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat.

Az  elnökség  tagjává  a  közgyűlés  csak  azt  az  egyesületi  tagot  választhatja,  aki  magyar 
állampolgár,  vagy  magyarországi  tartózkodási  engedéllyel  rendelkező  nem  magyar 
állampolgár,  büntetlen előéletű,  büntetőeljárás hatálya  alatt  nem álló,  18.  életévét  betöltött 
személy, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. 

A közgyűlés és az elnökség ülései nyilvánosak.

Az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag – a tudomására jutástól 
számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja.

A  határozat  megtámadása  annak  végrehajtását  nem  gátolja,  a  bíróság  azonban,  indokolt 
esetben felfüggesztheti a végrehajtását.

1. Közgyűlés:
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A közgyűlés az egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkotja. A közgyűlést 
évente egyszer, minden évben legkésőbb május hó 31. napjáig esedékes időpontra össze kell 
hívni  a hely,  az időpont  és a napirendi  pontok közlésével.  A tagnyilvántartásban szereplő 
tagok  részére  meghívót  kell  küldeni  legalább  tíz  nappal  a  közgyűlés  időpontja  előtt.  A 
közgyűlési  meghívóban közölni  kell  azt  az időpontot,  amelyben a megismételt  közgyűlést 
meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes.

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 közgyűlést össze kell hívni:
– ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt,-
– ha az elnökség rendkívüli közgyűlés összehívását tartja szükségesnek,-
-  ha a bíróság a közgyűlés összehívását elrendeli,-
- ha az elnökség tagjainak sorában üresedés történik.

A közgyűlés összehívása az elnök feladata. 

A  rendkívüli  közgyűlés  összehívására  a  rendes  közgyűlés  összehívására  vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a rendes tagok több, mint a fele jelen van. 

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés – amennyiben az eredeti közgyűléssel 
azonos napon kerül megtartásra - a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlevők 
számára  tekintet  nélkül  határozatképes,  ha  a  közgyűlési  meghívó  tartalmazta  a 
határozatképességre történő figyelmeztetést és a megismételt közgyűlés időpontját egyaránt. 

A  határozatképtelenség  miatt  megismételt  közgyűlés  –  amennyiben  nem  az  eredeti 
közgyűléssel  azonos  napon  kerül  megtartásra  –  a  jelenlévők  számára  tekintet  nélkül 
határozatképes,  amennyiben  a  megismételt  közgyűlésre  új  meghívó  kerül  megküldésre  az 
eredeti közgyűlésre szóló meghívó szerinti időben, az eredeti közgyűléssel azonos napirend 
közlése  mellett  azzal,  hogy  mind  az  eredeti,  mind  a  megismételt  közgyűlésre  szóló 
meghívónak  tartalmaznia  kell  ezen  jogkövetkezményre  (megismételt  közgyűlés 
határozatképessége) történő figyelmeztetést.  

A közgyűlés üléseit az elnök vezeti. Az elnök a közgyűlés levezetésével mást is megbízhat.
A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és két, a közgyűlés által megválasztott 
tag hitelesít.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
-  az  egyesület  megalakulásának,  feloszlásának,  más  egyesülettel  történő  egyesülésének  a 
kimondása,-
- az alapszabály elfogadása és módosítása,-
- tisztségviselők megválasztása és visszahívása,-
- tagdíj mértékének megállapítása,-
- költségvetés és az elnökség éves beszámolójának elfogadása,-
- fegyelmi szabályzat megalkotása,-
- döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a közgyűlés hatáskörébe utal.
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A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van. 
Szavazategyenlőség esetén új szavazást kell elrendelni.

A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges:
- az alapszabály elfogadásához, módosításához,-
- az egyesület feloszlásához, más egyesülettel történő egyesülés kimondásához,-
- a tag kizárásával kapcsolatos határozatához,-
- az egyesület elnöke és elnökségi tagjainak megválasztása kérdésében.

A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt 
kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek 
közül  senki  sem kapja  meg  az  érvényes  szavazatok  több  mint  felét,  abban  az  esetben  a 
tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani.
A  megismételt  szavazás  során  a  több  szavazatot  kapott  személyt  kell  megválasztottnak 
tekinteni.

A közgyűlés ülései nyilvánosak.

A tisztségviselők megválasztásán kívül a közgyűlés nyílt szavazással szavaz.

A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy,  aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója  (Ptk.  685.  §  b.)  pont),  élettársa  – a  továbbiakban  együtt:  hozzátartozó  – a 
határozat  alapján  kötelezettség  vagy  más  felelősség  alól  mentesül,  vagy  bármely  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  a  társadalmi  szervezet  által  tagjának,  a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.  

Az  elnök  a  közgyűlésre  tanácskozási  joggal  meghívhatja  állami,  társadalmi,  gazdasági 
szervezetek, képviselőit, valamint természetes személyeket.

2. Elnökség

A 3 (három) tagú elnökség két közgyűlés közötti időszakban – a kizárólagos hatásköröket 
kivéve – gyakorolja a közgyűlés hatáskörét, irányítja az egyesület működését. Az elnököt és 
az elnökség tagjait a közgyűlés választja meg tagjai sorából 5 (öt) éves időtartamra. 

Az elnökség tagjai indokolt esetben visszahívhatók. A visszahívás a közgyűlés hatáskörébe 
tartozik.  A  visszahívást  bármely  tag  kezdeményezheti  az  elnökségnek  benyújtott,  a 
közgyűléshez  címzett  levelében.  A  visszahívás  akkor  érvényes,  ha  a  határozatképes 
közgyűlésen részt vevő, szavazati joggal rendelkezők 2/3-a megszavazza. 

Visszahívható a tisztségviselő:

-ha az alapszabályban foglalt tagi kötelezettségeinek nem tesz eleget,-
-ha az alapszabályban foglalt tisztségviselői feladatait nem, illetve felületesen teljesíti,-
-ha  a  hatóság  valamilyen  szabálysértésért,  bűncselekményért  jogerősen  eljárt  vele 
szemben,-
-ha életvitele, magatartása sérti az alapvető emberi normákat.

Az elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer rendes ülést tart. 
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Rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni, ha ezt:

-az elnökség tagjainak legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri,-

-az elnökség szükségesnek tartja.

Az elnökséget az elnök írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha 
a tagok az ülésről legalább tíz nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az 
ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. 

Az elnökség ülései nyilvánosak. 

Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, azonban bármely 
tagjának indítványára az elnökség titkos szavazást rendelhet el. Az elnökség határozatképes, 
ha tagjai közül legalább 2 (két) elnökségi tag jelen van. 

Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül  az elnökséget ismételten össze kell 
hívni.  Határozatképtelenség  miatt  ismételten  összehívott  ülések  is  csak  akkor 
határozatképesek, ha azokon legalább 2 (két) elnökségi tag jelen van. Az elnökség üléseire – 
annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további tagok hívhatók meg.

A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy,  aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója  (Ptk.  685.  §  b.)  pont),  élettársa  – a  továbbiakban  együtt:  hozzátartozó  – a 
határozat  alapján  kötelezettség  vagy  más  felelősség  alól  mentesül,  vagy  bármely  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  a  társadalmi  szervezet  által  tagjának,  a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.  

Az elnökség elnöke az egyesület elnöke.

Az elnökség feladata és hatásköre:

- tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás,-
-  közgyűlés  összehívásával,  működésével  kapcsolatos  előkészítő  és  a  közgyűlés  munkáját 
elősegítő szervező tevékenység,-
-  az  egyesület  gazdasági  tevékenységével  kapcsolatos  döntés-előkészítő  munka,  az  éves 
programok, költségvetés megvitatása és közgyűlés elé terjesztése,-
-  személyzeti  munka  irányítása,  az  elnökség  egyes  tagjai  feladatainak  meghatározása,  a 
feladatok és programok megszervezése,-
- az egyesület szolgálati könyveinek és nyilvántartásainak vezetése,- 
- az egyesület munkavállalóival való szerződéskötés, felettük a munkáltatói jogok gyakorlása, 
amelyet az elnökség átruházhat az elnökre,-
- az egyesület munkavállalói munkabérének meghatározása,-
- a tagok, munkavállalók jutalmazásának megállapítása,-     
- szerződések megkötése,-
- tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása,-
- az egyesület tagjának fegyelmi ügyével, illetve kizárásával kapcsolatos eljárás,-
- a közgyűlés által megállapított költségvetési keretben, a közgyűlés által megállapított körben 
gazdálkodás  az  egyesület  vagyonával,  e  körben  a  költségvetés  egyes  rovatai  közötti 
átcsoportosítás lehetőségével,-
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-  az  elnökség  az  egyesület  nevében  a  közgyűlés  által  meghatározott  összegig  pénzügyi 
kötelezettséget vállalhat és szerződést köthet, ezt meghaladó kötelezettségvállalás a közgyűlés 
hatáskörébe tartozik,-
-  minden  olyan  eljárás,  amely  nem  tartozik  a  közgyűlés  kizárólagos  hatáskörébe,  illetve 
amelyeket az elnökség hatáskörébe ruház át a közgyűlés.

Az elnökség végrehajtja a közgyűlés határozatait, a mindennapi feladatok teljesítése során az 
alapszabály rendelkezései szerint eljár.

Az évi rendes közgyűlésen beszámol az előző évi rendes közgyűlés óta végzett munkájáról, 
tevékenységével a közgyűlésnek felelősséggel tartozik. 

A elnökség tagjai költségtérítésben részesülhetnek.

Az egyesület elnöke és az elnökség bármely másik tagja együttesen jogosultak rendelkezni az 
egyesület bankszámlája felett. 

Az elnökség tagjai 

Az  elnökség  tisztségviselői  egymással  közeli  hozzátartozói  viszonyban  nem  állhatnak, 
továbbá élettársak nem lehetnek. 

a.) elnök

Az  egyesület  elnöke  vezeti  és  szervezi  az  elnökség  munkáját,  képviseli  az  egyesületet, 
tevékenységével a közgyűlésnek felelős.

Az elnök feladata és hatásköre:
- az egyesület tevékenységének irányítása,-
- a közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése, közgyűlésen való elnöklés,-
- döntés és intézkedés az elnökség ülései közötti időszakban az elnökség hatáskörébe tartozó 
kérdésekben,-
-  a  közgyűlés  és  az  elnökség  által  hozott  határozatok  és  állásfoglalások  végrehajtásának 
irányítása és ellenőrzése,-
- kapcsolattartás más társadalmi és érdek-képviseleti szervezetekkel,-
- az elnökség munkájának irányítása,-
- az elnökség üléseinek összehívása, vezetése, elnökségi ülésen való elnöklés,-
- az egyesület képviselete,-
- intézkedés és döntés a hatáskörébe utalt ügyekben,-
- az ügyintéző apparátus vezetése,-
- utalványozási jog gyakorlása, együttes bankszámla feletti rendelkezés az egyesület bármely 
elnökségi tagjával,-
- munkáltatói jogok gyakorlása,-
- beszámoló tevékenységéről az elnökségnek,-
- felelős kiadója az egyesület kiadványainak,-
- az ügyek meghatározott csoportját az elnökség más tagjaira ruházhatja,-
- megbízza az elnökség egyes tagjait az egyesület eseti képviseletével,-
- eljár a titkár ellen indult fegyelmi ügyben,-
- minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az elnök hatáskörébe utal.

b.) az elnökség tagjai:
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-az elnököt - távollétében - külön-külön eljárva, az elnök felkérése alapján,  esetenként 
helyettesítik. Helyettesítés esetén teljes joggal képviselik az egyesületet, és gyakorolják az 
elnök jogait,-

-állandó kapcsolatot tartanak az egyesület elnökével,-

-megszervezik, irányítják és ellenőrzik az egyesület tevékenységét,-

-végrehajtják és végrehajtatják az elnökség határozatait,-

-előkészítik a közgyűlést, az elnökségi üléseket,-

-vezetik és rendben tartják az egyesület irattárát,- 

-az  egyik  elnökségi  tag  ellátja  a  pénztárosi  feladatokat,  míg  a  másik  elnökségi  tag 
ellenőrzi az egyesület pénzügyi rendjét, gazdálkodását,-

-  előkészítik  az  éves  költségvetés  tervezetét,  vagyonmérleget,  éves  zárómérleget 
készítenek, ezeket az elnökség, majd a közgyűlés elé terjeszti,-

-az egyesület eszközeit őrzik, tárolják,-

-az eszközök karbantartását, javítását, felújítását elvégzik, illetve elvégeztetik. 

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét 
megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló 
törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

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.     

VI.
AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

Az egyesület megszűnik:
– ha a közgyűlés az egyesület feloszlását kimondja,-
– ha feloszlatják,-
– ha más szervezettel egyesül,-
– ha megszűnését megállapítják.

Az egyesület feloszlását a közgyűlésnek kell kimondania.

Az egyesület megszűnése esetén – a hitelezők kielégítése után megmaradó – vagyonáról a 
közgyűlés rendelkezik, felszámolóként az egyesület volt titkára jár el.
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VII.

AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE

Az egyesület működése felett a törvényességi felügyeletet az ügyészség látja el.

VIII.
BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOK

Az  egyesület,  mint  közhasznú  szervezet  köteles  az  éves  beszámoló  jóváhagyásával 
egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni, ennek elfogadása a legfőbb szerv kizárólagos 
hatáskörébe tartozik.

A közhasznúsági jelentés tartalmára az 1997. évi CLVI. törvény 19. § (3) bekezdés a.)-g.) 
pontjaiban  foglalt  szabályok  az  irányadók,  figyelemmel  az  (5)  bekezdésben  foglalt 
rendelkezésekre, vagyis a közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:
d.)a számviteli beszámolót,-
e.)a költségvetési támogatás felhasználását,-
f.)a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,-
g.)a cél szerinti juttatások kimutatását,-
h.)a  központi  költségvetési  szervtől,  az  elkülönített  állami  pénzalapból,  a  helyi 
önkormányzattól,  a  települési  önkormányzatok  társulásától  és  mindezek  szerveitől  kapott 
támogatás mértékét,-
i.)a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét illetve összegét,-
j.)a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

Az egyesület,  mint közhasznú szervezet köteles az elnökség által elfogadott közhasznúsági 
jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június hó 30. napjáig saját honlapján, ennek 
hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni. Egyéb, a nyilvánosság 
számára  elérhető  módot  az  alapító  akként  jelöli  meg,  hogy  a  közhasznúsági  jelentést  – 
amennyiben az egyesület saját honlapot nem fog létesíteni, úgy a Kalocsai Néplapban köteles 
megjelentetni.
   

IX.
NYILVÁNTARTÁSI ÉS KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYOK

Az egyesület, mint közhasznú szervezet a cél szerinti tevékenységéből, valamint a vállalkozói 
tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván.

Az elnökség döntéseit  és a  közgyűlés  határozatait  az  egyesület  elnöksége tartja  nyilván a 
határozatok  könyvében.  A  nyilvántartásból  megállapítható  kell,  legyen  a  döntés  tartalma, 
időpontja és hatálya, valamint a döntést támogatók és ellenzők számaránya, személye.    

Az  elnökség  minden  döntését  az  elnöke  utasítására  az  érintettel  a  döntés  meghozatalától 
számított  24  órán  belül  igazolható  módon,  írásban  közli,  továbbá  a  döntést  az  elnök 
utasítására Kalocsa Város Polgármesteri  Hivatal hirdetőtáblájára történő azonnali,  a döntés 
meghozatalát  követő  naptól  számított,  15  naptári  napra  való  kifüggesztésével  kell 
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nyilvánosságra hozni, amely időtartamba a kifüggesztés és a levétel napja nem számít bele. A 
kifüggesztés és a levétel napjának igazolható módon kell megtörténnie.

A  működés,  a  szolgáltatások  igénybevétele  módja,  valamint  a  beszámoló  közlése 
nyilvánosságra  hozatala  Kalocsa  Város  Polgármesteri  Hivatal  hirdetőtábláján  történő 
azonnali, 15 naptári napra való kifüggesztéssel történik, amely időtartamba a kifüggesztés és a 
levétel napja nem számít bele. 

Az egyesület iratait - a nyilvános működésre tekintettel – az arra érdeklődést tanúsítók minden 
hónap utolsó pénteki napján délelőtt  9-11 óra között  tekinthetik meg az egyesület   elnöke 
vagy  az  elnökség  valamely  tagja  jelenlétében,  az  egyesület  iratainak  őrzési  helyén.  Az 
alapítvány iratanyagának őrzési  helye  az  egyesület  székhelye:  6300 Kalocsa,  Budai  Nagy 
Antall utca 25. szám.

Az egyesület szolgáltatásainak és működési körében való támogatásának igénylési módja: az 
egyesület  elnökségének  címzett  írásbeli  kérelem  alapján,  amelyet  az  elnökség  soron 
következő ülésén köteles tárgyalni és elbírálni. 

Az elnökség saját maga is kezdeményezheti az egyesület célja szerinti támogatás, beszerzés 
vagy bármely más  módon  összeegyeztethető  igény kielégítését  és  a  döntés  alapján annak 
végrehajtását.   

X.
VEGYES RENDELKEZÉSEK

Az egyesület a mindenkor érvényes jogszabályok alapján más egyesületekkel együttműködést 
köthet, társadalmi szervezetek szövetségébe beléphet. A szövetségbe való belépésről, az abból 
történő kilépésről a közgyűlés dönt.  

A jelen  alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, az 1989. évi 
II.  törvény,  a  közhasznú  szervezetekre  vonatkozó  jogszabályok,  valamint  a  mindenkor 
hatályos egyéb, az egyesületekre vonatkozó jogszabályok irányadóak.

Az egyesület közhasznúsági jogállását a jogerős nyilvántartásba vétellel nyeri el.

Az egyesület  alapszabályának  módosítását  és  a  módosítással  egységes  szerkezetbe  foglalt 
alapszabályt a tagok a 2009. augusztus hó 17. napján tartott közgyűlésen fogadták el.

Kelt, Kalocsán, 2009. augusztus hó 17. napján. 

                - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -            
                                                                 Dr. Törökné Móczár Györgyi elnök 

Ellenjegyzem:
Kelt, Kalocsán, 2009. augusztus hó 17. napján.
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