Az
Oroszlányi Bányász
Hagyományőrző
Fúvószenekari
Egyesület
(módosított, egységes szerkezetbe foglalt)

Alapszabálya

I.
Általános rendelkezések
1.§ Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (továbbiakban:
Egyesület) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXXV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 3:63 §. és következő §-ai alapján működő, önkéntesen létrehozott,
demokratikus önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet.
2.§ Az Egyesület neve, székhelye és jogállása
(1) Az Egyesület neve: Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az
egyesület rövidített neve: OBHFE
(2) Az Egyesület székhelye: 2840 Oroszlány, Zichy Mihály utca 46.
(3) Az Egyesület honlapja: http://banyaszzenekar.hu
(4) Az Egyesület email elérhetősége: banyaszzenekar@gmail.com
(5) Az Egyesület működési területe: Magyarország
(5) Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet. Az Egyesület a bírósági nyilvántartásba
vétellel válik jogi személlyé. Tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló végzés jogerőre
emelkedése napján kezdi meg.
(7) Az Egyesület, mint jogi személy- úgy is, mint közhasznú szervezet- jogképes. Ha
jogszabály eltérően nem rendelkezik, jogképessége kiterjed mindazokra a jogokra és
kötelezettségekre, amelyek jellegüknél fogva nem csupán az emberhez fűződhetnek.
(8) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,
szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai
tevékenység: párt érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyűlési képviselői
választáson történő jelöltállítás, a megyei, fővárosi önkormányzat képviselő-testületébe
történő jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának történő jelölés, a megyei jogú város
képviselő-testületébe történő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése; nem minősül
közvetlen politikai tevékenységnek a külön törvényben meghatározott nemzetiségi szervezet
által a helyi, illetve nemzetiségi önkormányzati képviselői választáson történő jelöltállítás
valamint a polgármester jelölése.

3§. Az Egyesületet létesítő személyek (alapító tagok) neve és lakóhelye:
1. Név: Agárdi András
Lakcím: 8066 Pusztavám, Május 1 út 10.
2. Név: Szűcs Erzsébet
Lakcím:2858 Császár, Váci Mihály u 14.
3. Név: Hartmann Emőke
Lakcím: 2840 Oroszlány, Hunyadi u. 14.
4. Név: Vasi Zoltán
Lakcím: 2840, Oroszlány, Mészáros I. u 35
5. Név: Tóth Lászlóné
Lakcím: 2840 Oroszlány, Várdomb u. 27.
6. Név: Tóth Anita
Lakcím: 2840 Oroszlány, Várdomb u. 27.
7. Név: Tóth Andrea
Lakcím: 2840 Oroszlány, Várdomb u. 27.
8. Név: Junger Klaudia
Lakcím:2840 Oroszlány, Népek barátsága u 22.
9. Név: Nagy Márk
Lakcím: 2840 Oroszlány, Zichy Mihály u 46.
10. Név: Tizekker Gábor
Lakcím:2840 Oroszlány, Kertalja u. 12. fszt./1.
11. Név: Pesti Szabolcs
Lakcím:2840 Oroszlány, Dózsa György u 27.
12. Név: Háhn Nikoletta
Lakcím: 2831 Tarján, Petőfi utca 22/A
13. Név: Polovitzer Dorina
Lakcím: 2855 Bokod, Ady Endre u 10.
14. Név: Sági Richárd
Lakcím: 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. 23. 4/17

15. Név: dr Gánics József
Lakcím:2840 Oroszlány, Madách Imre u. 30.
16. Név: Nagy Máté
Lakcím:2840 Oroszlány, Zichy Mihály u 46.
17. Név: Kovácsné Pápai Anett
Lakcím:2892 Kecskéd, fő u 59.
4.§ Az Egyesület részére teljesítendő vagyoni hozzáhárulás értéke, továbbá a vagyon
rendelkezésre bocsátásának módja és ideje
(1) Az alapító ülésen Egyesület tagjai vállalták, hogy az egyesület részére személyenként évi 1200 Ft,
azaz egyezerkettőszáz forint tagdíjat fizetnek. A pártoló tagi tagdíj mértéke pedig 2400, azaz
kettőezer-négyszáz forint.
(2) A tagdíj mértékéről az Egyesület közgyűlése minden évben az Egyesület költségvetési

tervének jóváhagyásával egy időben dönt.
(3) A tagdíjat minden év március 31-ig az Egyesület székhelyén házipénztárba történő
befizetéssel kell teljesíteni.
5.§ §Az Egyesület első vezető tisztségviselői
(1)Az Egyesület elnöke:
Név: Nagy Máté
Lakcím: 2840 Oroszlány, Zichy Mihály u. 46.
(2) Az egyesület alelnökei:
Név: Szűcs Erzsébet
Lakcím: 2858 Császár, Váci Mihály u 14
Név: Polovitzer Dorina
Lakcím: 2855 Bokod, Ady Endre u.10.
(3) A felügyelő bizottság tagjai:
Név: Hartmann Emőke
Lakcím: 2840 Oroszlány, Hunyadi u. 14
Név: Agárdi András
Lakcím:8066 Pusztavám, Május 1. út 10.
Név: Tizekker Gábor

Lakcím:2840 Oroszlány, kertalja u. 12 fszt/1
6.§ A nyilvántartásba-vételi és változásbejegyzési kérelem benyújtása
(1) A nyilvántartásba-vételi kérelem illetve a változásbejegyzési kérelem benyújtására az
Egyesület elnöke köteles a változástól számított 60 napon belül.
(3) A nyilvántartásba-vételi kérelem illetve a változásbejegyzési kérelem az Egyesület
elnökének akadályoztatása esetén az Egyesület alelnökei nyújtják be.

II.
Az Egyesület célja, feladatai és közhasznú tevékenysége
7.§ (1) Az Egyesület alapvető célja: Oroszlány Város és Komárom-Esztergom Megye
kialakult fúvós hagyományainak, a térség bányász hagyományainak megőrzése,
továbbfejlesztése, a magyar és az európai fúvószene kultúrájának és hagyományainak
megismertetése, ápolása mind szélesebb körben.
(2) Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében – a jogszabályokban meghatározott
keretek között- nemzetközi tevékenységet is folytathat.
(3) Az Egyesület céljának megvalósítása, gazdasági feltételeinek megteremtése érdekében
másodlagos célként gazdasági- vállalkozási tevékenységet is folytathat, illetőleg jogi
személyekkel, jogi személyiséggel, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságot létesíthet, ilyen társaságba tagként beléphet.
(4) Az Egyesület a 2011. évi CLXXV. törvény alapján közhasznú tevékenységet végez.
Alaptevékenysége
-

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
121.§ a-b),

-

az előadó művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól
szóló 2008. évi XCIX. törvény 3.§ (1),

-

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115.§ f-g)

-

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

-

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 7.
pont, valamint

-

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ o) figyelembevételével:
• kulturális tevékenység, zenés műsor szolgáltatása
• fúvószenére nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
• zenei rendezvények kiszolgálása, megszervezése

• kulturális örökség megóvása
• a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli
magyarsággal kapcsolatos tevékenység
(5) Az Egyesület működése nyilvános, tagjain kívül a közhasznú szolgáltatásokból más is
részesülhet.
(6) Az Egyesület a vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi, gazdasági tevékenysége során elért eredményét
nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.
8. § Az Egyesület feladatai az egyesületi célok megvalósítása érdekében az alábbi felsorolt
tevékenységek szervezése és végzése:
 kulturális tevékenység, zenés műsor szolgáltatása
 más fúvószenekarokkal való együttműködés, rendezvények kiszolgálása, majorettcsoportokkal való együttműködés
 fúvószenére nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 hangfelvétel, zenei anyagkészítés és kiadás
 zenei rendezvények kiszolgálása, megszervezése
 a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli
magyarsággal kapcsolatos tevékenység
 az Egyesület nemzetközi kapcsolatokat épít ki és tart fent fentebb megjelölt céljai
elérése érdekében

III.
Az Egyesület tagsága
9.§ (1)Az Egyesület tagjai- a tagokat megillető jogok és az őket terhelő kötelezettségek
terjedelme alapján- lehetnek:
a) rendes tag
b) pártoló tag
c) tiszteletbeli tag
10. § (1) Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan természetes személy, aki a belépési
nyilatkozatában az Egyesület Alapszabályát elfogadja, és a tagsági viszonyból származó
kötelezettségek teljesítését vállalja.
(2) A rendes tagok jogai:
a) személyesen részt vehetnek az Egyesület közgyűlésén, ott szavazati jogukkal
élhetnek
b) részt vehetnek az Egyesület tevékenységében és rendezvényein
c) választanak és választhatóak az Egyesület szerveibe

d) észrevételeket, javaslatokat tehetnek az Egyesületet érintő bármely kérdésben
e) az Egyesület elnökének engedélyével használhatják az Egyesület létesítményeit,
eszközeit, az Egyesület működésével kapcsolatos ügyekben igényelhetik az
Egyesület szakembereinek segítségét
f) részesülhetnek az Egyesület által nyújtott kedvezményekben, igénybe vehetik az
Egyesület szolgáltatásait.
(3) a rendes tagok kötelezettségei:
a) az Egyesület Alapszabályának, szabályainak és a Közgyűlés, valamint az Elnökség
határozatainak megtartása, a tagi kötelezettségek teljesítése
b) az Egyesület hírnevéhez méltó magatartás tanúsítása
c) a tagdíj határidőben történő megfizetése
d) az Egyesület vagyonának megóvása
e) az Egyesület, az Egyesület vezető szervei által meghatározott célkitűzések
elősegítése
f) az Egyesület működésében való aktív közreműködés
g) nem veszélyeztethetik az egyesület céljainak megvalósítását és az egyesület
tevékenységét
11.§ (1) Az Egyesület pártoló tagja az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező társaság lehet, amely az Egyesülettel kötött megállapodásban,
vagy a belépési nyilatkozatban az Egyesület Alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból
eredő kötelezettségét teljesíti. A pártoló tag az Egyesület célkitűzéseit és anyagilag támogatja,
de nem kíván közvetlenül részt venni az Egyesület munkájában.
(2) A pártoló tag jogai:
a) tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésén
b) javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatosan
c) részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben
(3) A pártoló tag kötelezettségei:
a) az Egyesület Alapszabályának, szabályainak és a Közgyűlés, valamint az Elnökség
határozatainak megtartása, a pártoló tagi kötelezettségek teljesítése
b) az Egyesület népszerűsítése, hagyományainak ápolása, erkölcsi támogatása
c) a pártoló tagsági díj, illetve a vállalt anyagi támogatás megfizetése

12. § Az Egyesület rendes és pártoló tagsági viszony keletkezése és megszűnése:
(1) Az egyesületi rendes és pártoló tagság alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével,
az alapítást követően pedig a belépési kérelem Elnökség általi elfogadásával jön létre. Az
Elnökség a tag felvételének kérdésében egyszerű szótöbbségi határozattal dönt a kérelem
benyújtását követő 30 napon belül.
(2) Az Elnökségnek a belépést elutasító döntése ellen tudomásszerzéstől számított 15 napon
belül a kérelmező panaszt intézhet a Közgyűléshez címezve, melyet az elnökséghez kell
benyújtania. A Közgyűlésnek az elutasítást jóváhagyó határozata ellen fellebbezésnek helye
nincs.
(3) Az egyesületbe rendes és pártoló tagként való belépés önkéntes.
13. § A tagság megszűnése
(1) Az egyesületi rendes tagság megszűnik:
a) önkéntes kilépéssel
b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával
c) kizárással
d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével
(2)A pártoló tag tagsági viszony megszűnik:
a) önkéntes kilépéssel
b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával
c) a pártoló tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével
(3) A tag Egyesületből való kilépését írásbeli nyilatkozatban kell bejelenteni az Egyesület
Elnökségének. A tag kilépését indokolni nem köteles. A kilépés az Elnökség részére történő
benyújtás időpontjától hatályos. A kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett
kötelezettségek alól, megszűnnek azonban a tagságból eredő jogai.
(4)Az Alapszabály a tagságot ahhoz a feltételhez köti, hogy a tag a belépési nyilatkozatában:
a) elfogadja az Egyesület céljait,
b) magára nézve kötelezőnek ismeri el az Egyesület alapszabályát, szabályait, és a
közgyűlés, valamint az Elnökség határozatait
c) vállalja a tagsági díj, illetve a vállalt anyagi támogatás határidőben történő
megfizetését és

d) vállalja az Egyesület tagjaira előírt egyéb kötelezettségek teljesítését, különösen az
Egyesület tevékenységében történő rendszeres részvételt és az Egyesület céljának
megvalósítására irányuló közreműködés kötelezettségét.
Ha a tag nem felel meg a tagság feltételeinek, az Egyesület a tagsági jogviszonyt 30 napos
felmondási idővel írásban felmondhatja. A felmondásról az elnökség előterjesztésére az
Egyesület közgyűlése dönt.
(5) A tagnak jogszabályt, az egyesület Alapszabályát, vagy közgyűlési határozatát súlyosan
vagy ismételten megszegő magatartása esetén a közgyűlés a taggal szemben kizárási eljárást
folytathat le. A tag kizárását az egyesület bármely tagja, vagy szerve kezdeményezheti az
Elnökséghez címzett írásbeli indítványában a tudomására jutott tények és körülmények
részletezésével, illetve a rendelkezésre álló bizonyítékok megjelölésével, csatolásával.
Az elnökség a kizárás kezdeményezéséről haladéktalanul, de legkésőbb az indítvány
kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban értesíti az érintett tagot. Egyidejűleg az
elnökség megküldi a kizárási kezdeményezés valamennyi iratát érintett tag számára és
felhívja, hogy az iratok kézhezvételét követő 15 napon belül terjessze elő írásban észrevételét,
érdemi védekezését. Az érintett fél nyilatkozatának kézhezvételétől számított 15 napon belül
az Elnök köteles rendkívüli közgyűlést összehívni és a kizárási kezdeményezésről szóló
jelentést a közgyűlés elé terjeszteni.
A közgyűlés meghallgatja az elnök jelentését és az érintett tagot. A közgyűlés a tag
kizárásáról minősített (azaz összes szavazásra jogosult tag háromnegyedének szavazatával)
többségi határozattal dönt. A tag kizárását kimondó határozatát írásba kell foglalni és
indokolással kel ellátni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló
tényeket, bizonyítékokat és a jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatást.
A kizárást tartalmazó határozatot írásban 15 napon belül igazolhatóan, bizonyítható módon
(személyes átvétel, ajánlott tértivevényes postai küldemény útján) meg kell küldeni az érintett
tagnak. A tagsági jogviszony a határozat közlésének napján, az ajánlott tértivevényes postai
küldemény útján való közlés esetén, a kézhezvétel napján szűnik meg.
A közgyűlés tag kizárására vonatkozó döntése ellen jogorvoslati kérelmet lehet előterjeszteni
az illetékes bíróságon a döntésről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül.
(6) Valamennyi tag tagsági jogviszonya megszűnik az Egyesület megszűnésével.

14. § (1) Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a természetes és jogi személy, akit legalább
két egyesületi tag javaslatára az Egyesület Közgyűlése tiszteletbeli taggá választ. A
tiszteletbeli tagság az érintett személy általi írásbeli elfogadással jön létre.
(2) Tiszteletbeli tagságra csak az javasolható, aki az Egyesület érdekében végzett kimagasló
tevékenységével arra érdemessé válhat.
(3) A tiszteletbeli tag jogaira és kötelezettségeire a pártoló tag jogaira és kötelezettségeire
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a tiszteletbeli tag tagdíj
fizetésére nem kötelezhető.
(4) A tiszteletbeli tag tagsági jogviszonya megszűnik:
 lemondással
 a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével
 tiszteletbeli tagi cím visszavonásával
(5) A tiszteletbeli tag lemondását az Egyesület Elnökénél köteles írásban bejelenteni. A
tagsági viszonya az átvétellel szűnik meg.
(6) A tiszteletbeli tagi cím visszavonásáról a Közgyűlés a szavazásra jogosultak többségének
egybehangzó szavazatával dönt. A tiszteletbeli tagi cím visszavonására bármelyik tag
javaslatot tehet, javaslatát köteles indokolni. A tiszteletbeli tagi cím visszavonásának oka
lehet minden olyan körülmény, amely a tiszteletbeli tagot érdemtelenné teszi erre a
viszonyára, így különösen: az Egyesület jó hírének sértése, az Egyesület vagyonában okozott
kár, az Egyesület tevékenységének akadályozása, bűncselekmény elkövetése stb.
(7) A Közgyűlés tiszteletbeli tag tiszteletbeli tagi címének visszavonásáról való döntése ellen
fellebbezésnek helye nincs. A döntés ellen a Tatabányai Törvényszékhez lehet jogorvoslati
kérelemmel fordulni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján.
15. § A tagok tagságból eredő jogaikat személyesen gyakorolhatják.
16.§ A tagok a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem
felelnek.
17.§ Az Egyesület tagjairól nyilvántartást kell vezetni. A tagok személyére vonatkozó adatok
nem nyilvánosak.
IV.
Az Egyesület szervezete

18.§ Az Egyesület szervei:
a) Közgyűlés
b) Elnökség
c) Fegyelmi Bizottság
d) Felügyelő Bizottság
Az Egyesület Közgyűlése
19. § (1) Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből
áll.
(2) A Közgyűlésen minden tag egy szavazattal rendelkezik.
(3) A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az
összehívásra az Elnök jogosult meghívó küldésével.
(4) A Közgyűlés időpontját az Elnökségnek legalább egy hónappal korábban meg kell
állapítania, és a tagokat értesíteni kell úgy, hogy azt a tagok az ülést megelőző tizenöt napon
belül kézhez kapják. Az értesítés történhet személyes (átvételt aláírással igazoló) vagy
tértivevényes levélben postai úton, illetve elektronikus levél, valamint sms útján is.
(5) A meghívó tartalmazza:
a) az egyesület nevét és székhelyét
b) a közgyűlés idejét és helyszínének megjelölését
c) napirendi pontokat
d) azt a figyelmeztetést, hogy határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést az
írásban közölt változatlan napirendi pontokkal megtartják és azok tekintetében a
megjelent tagok számától függetlenül határozatképes
(6) A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult rendes tagok több mint fele
(50%+1 fő) jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha
egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
(7) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
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 a jogi személynek nem tagja
vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben
(8) Ha a Közgyűlés az eredetileg kitűzött időpontban nem határozatképes, a megismételt
Közgyűlést az eredeti időpontot követő egy órával később meg kell tartani, változatlan
napirendi ponttal. A megismételt Közgyűlés helye azonos az eredeti közgyűlés helyével, erre
a tagokat a meghívóban ugyancsak figyelmeztetni kell.
(9) Ha az Egyesület ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani,
ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúan hozzájárul az ülés
megtartásához.
(10) A meghívó kézbesítésétől számított 7 napon belül a rendes tagok egy harmada az
Elnökséghez benyújtott, indokolással ellátott írásbeli beadványban kérheti a napi rendi pontok
kiegészítését és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a
napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítéséről az
Elnökség dönt.
(11) Az Egyesület ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésekben hozható
határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő
kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
(12) A közgyűlést az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az egyesület alelnöke vezeti.
(13) A közgyűlési tisztségviselő, a levezető elnök, a szavazatszámlálók, a felügyelőbizottsági
tagok illetve más személy megválasztására bármelyik egyesületi tag javaslatot tehet. A
közgyűlési tisztségviselők, a levezető elnök, a szavazatszámlálók megválasztásáról a
közgyűlés a szavazati joggal rendelkező tagok szótöbbségével határoz.
(14) A közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet.
20.§ A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az Egyesület megalakulásának, más társadalmi szervezettel való egyesülésének,
feloszlásának, megszűnésének, szétválásának kimondása
b) az Alapszabály megállapítása és módosítása
c) az Egyesület vezető szerveinek, tisztségviselőinek megválasztása, felmentése,
visszahívása

d) szövetségbe, nemzetközi szervezetbe való belépés elhatározása
e) az Egyesület éves költségvetésének, bevételi főösszegének és a kiadások
költséghelyenkénti előirányzatának megállapítása és az éves gazdálkodásról szóló
beszámoló elfogadása
f) az Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
g) a Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása
h) a közhasznúsági melléklet elfogadása
i) a közhasznú szervezet éves beszámolójának jóváhagyása
j) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető
tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
k) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával
köt;
l) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a
felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés
m)végelszámoló kijelölése
n) mindazon kérdések, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály a Közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe utal
21. § Kötelező határozathozatali szabályok
(1) Az Egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges
(2) Az Egyesület céljának módosításához, egyesületi tag kizárásához és az Egyesület
megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
(3) Mindazokban az ügyekben, amelyekben a határozathozatalhoz nem szükséges a jelenlévő
tagok vagy a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata, a közgyűlés a határozatait nyílt szavazással a jelenlévő tagok egyszerű
szótöbbségével hozzák meg.
(4) A Közgyűlés a közhasznú szervezet éves beszámolójának jóváhagyásáról is nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz.
(5) A közgyűlésen hozott határozatokat az elnök szóban kihirdeti.
(6) Szavazategyenlőség esetén az Elnök dönt.

22.§ (1) A Közgyűlésen jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek minden olyan adatot
rögzíteni kell, amelyből a későbbiekben megállapítható az eljárás törvényessége. 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.
(2) A Közgyűlés döntéseiről az Elnök olyan folyamatos oldalszámozással ellátott
nyilvántartást vezet, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve
a döntést támogatók és ellenzők számaránya, ha lehetséges személye megállapítható.
(3) A Közgyűlés döntéseit az érintettekkel postai úton tértivevényes vagy személy szerint
történő aláírás ellenében kell közölni. A Közgyűlés tag kizárását tartalmazó határozatát
írásban 15 napon belül igazolhatóan, bizonyítható módon (személyes átvétel, ajánlott
tértivevényes postai küldemény útján) meg kell küldeni az érintett tagnak.
A nyilvánosságot az Egyesület székhelyén hirdető táblán történő kifüggesztéssel kell
értesíteni a döntések meghozatalától számított 8 napon belül.
(4) Közgyűlés határozatait a honlapon mindig közzé kell tenni.
23. § (1) Az elnök rendkívüli közgyűlést köteles összehívni a szükséges intézkedések
megtétele céljából, ha:
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;
vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került
Az (1) bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről
dönteni
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eseteken túl az egyesület elnöke rendkívüli közgyűlést
hív össze
a) az Egyesület Elnökségének határozata alapján
b) ha az Egyesület tagjainak egyharmada ok és cél megjelölésével azt kéri
c) ha a bíróság elrendeli
d) ha a közgyűlés által választott tisztség megüresedik
(3) A rendkívüli közgyűlést a fenti okok megvalósulásától számított 15 napon belül össze kell
hívni.

(4) A rendkívüli közgyűlésre a továbbiakban a közgyűlésre vonatkozó szabályokat kell
megfelelően alkalmazni.
24. § A közgyűlés törvénysértő határozatát bármely tag a tudomására jutástól számított
harminc napon belül a Tatabányai Törvényszéken megtámadhatja. A határozat megtámadása
a határozat végrehajtását nem gátolja, azonban a bíróság indokolt esetben a végrehajtást
felfüggesztheti.
25. § A tisztségviselők választása:
(1) A Közgyűlés a tisztségviselőket négy évre választja saját tagjai közül.
(2) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet vezető tisztségviselő
az, akit:
a) bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg
a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
b) 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.
c) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől
(3) Vezető tisztségviselő nem lehet az, akinek személyében a 2011. évi CLXXV. törvény
39.§-ban kizáró körülmény áll fenn, azaz: közhasznú szervezet megszűnését követő három
évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan
közhasznú szervezetnél töltött be- annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évigvezető tisztséget, amely
a) 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.
(4) A vezető tisztségviselőnek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.

(5) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni
(6) A Közgyűlés napja előtt egy hónappal az Egyesület Elnöksége jelölő bizottságot választ.
Az alakulás alkalmával az alakuló Közgyűlés levezető elnöke tesz javaslatot az egyesületi
tisztségviselők személyére. A jelölő bizottság, illetve az alakuló Közgyűlés esetén a levezető
elnök köteles az Egyesület rendes tagjai számára a tisztségviselőkre történő jelölés lehetőségét
megadni. Jelölt lehet:
 akit, a jelölő bizottság tisztségre jelöl
 akit a Közgyűlés szótöbbséggel jelöltnek állít
(7) A választás tisztségenként, külön-külön történik úgy, hogy először az Egyesület
elnökségének tagjait, ezt követően a Felügyelő Bizottság tagjait kell megválasztani.
(8) A választott tisztségviselőt a Közgyűlés felmentheti. A felmentést az Egyesület tagjainak
egyharmada kezdeményezheti a felmentés okának megjelölésével, melyek az alábbiak
lehetnek:
 a tisztségviselőt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték
 a tisztségviselőt a bíróság jogerősen felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte és
előzetesen nem mentesítette a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól
 az Egyesületet, annak alapszabályát súlyosan sértő tevékenység.
 a tisztségviselő az egyesület céljaival ellentétes, vezető tisztségviselőhöz méltatlan
magatartást tanúsít

 a tisztségviselő nem tesz eleget kötelezettségeinek
(9) A Közgyűlés által választott tisztségviselő visszahívható. A visszahívást az Egyesület
tagjainak egyharmada kezdeményezheti, a visszahívás okának megjelölésével, melyek az
alábbiak lehetnek:
 az Egyesület kárára történő vagyoni visszaélés
 a tisztségviselő a megbízatásából eredő kötelességeit elmulasztja
 az Egyesület vagyonának jelentős részét igénybe vevő beruházás sikertelen
megkezdése, amely által az Egyesület egyébként elkerülhető kárt szenved
 tartós egészségkárosodás esetén
(10) A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során az egyesületnek okozott
károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel az
egyesülettel szemben.
Az Egyesület Elnöksége

26. § (1) Az elnökség az egyesület ügyvezető szerve. Az Egyesület tevékenységét két
Közgyűlés közötti időszakban az Elnökség irányítja. Az Elnökség az Egyesület működését
érintő minden kérdésben döntésre jogosult, kivéve azokat az ügyeket, amelyek a Közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe tartoznak.
(2) Az Elnökség tagja az Egyesületnek az a rendes tagja lehet, aki magyar állampolgár,
nincsen eltiltva a közügyek gyakorlásától, valamint megfelel az Alapszabályban foglalt vezető
tisztségének megfelelő feltételeknek, valamint az 2011. évi CLXXV. törvény 39.§-ban foglalt
kizáró ok vele szemben nem áll fent.
(3) A feltételek meglétének kétségessé válásakor a Közgyűlés háromtagú ad hoc bizottságot
hoz létre a feltételek fennállásának vizsgálatára. Az ad hoc bizottság tagjait a Közgyűlés
választja egyszerű szótöbbséggel. A bizottság kétség esetén valamennyi feltételt vizsgálja az
adott tisztség betöltőjével kapcsolatosan. A feltételek meglétének vagy hiányának
bizonyításával és a vizsgálat eredményének a Közgyűlés előtti ismertetésével a bizottság
megszűnik.
(4) Az elnökségnek 3 tagja van
 elnök
 kettő alelnök
 titkár és
 gazdasági vezető
(5) Az elnökség az elnököt maga választja tagjai közül.
(6) Az Elnökség tagjai valamennyien vezető tisztségviselők.
27. § Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei
(1) Az elnökségi tagok jogai:
a) az elnökségi üléseken és az Elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel
b) észrevételek, javaslatok tétele az Egyesület működésével kapcsolatban
c) javaslattétel rendkívüli Közgyűlés, elnökségi ülés összehívására
d) folyamatos kapcsolattartás az Egyesület tagjaival és szerveivel
e) beszámolás az Elnökségben vállalt feladatok végrehajtásáról
(2) Az elnökségi tagok kötelezettségei:

a) Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni,
b) az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni
c) az Egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni, azokról a
tagoknak felvilágosítást adni és számukra az egyesületre vonatkozó dokumentumokba
és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést a
vezető tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez
kötheti
28. § Az Elnökség hatásköre
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a
döntések meghozatala
b) a beszámolók és az éves programterv előkészítése és azoknak a közgyűlés elé
terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó,
a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
f) Az Egyesület törvényes, alapszabályszerű működésének biztosítása
g) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
h) a közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
i) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
j) a tagság nyilvántartása;
k) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése
l) az Egyesület szervei által hozott határozatok végrehajtása és ellenőrzése
m) az Egyesület szabályzatainak megállapítása és módosítása
n) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése
o) az Egyesület működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése
p) az Egyesület egységeinek ellenőrzése
q) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés
r) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és

s) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, az Alapszabály az
Elnökség hatáskörébe utal
29. § Az Elnökség működése
(1) Az Elnökség munkáját az Elnök irányítja.
(2) Az Elnökség legalább negyedévente ülésezik. Az Elnökségi ülést az Elnök hívja össze. Az
ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről legalább hét nappal korábban
ajánlott vagy tértivevényes levélben, vagy személyes átvétel (aláírással igazolt) útján, illetve
elektronikus levél útján értesíteni kell az Elnökség tagjait és a meghívottakat.
(3)Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt bármelyik elnökségi tag kéri.
(4) Az Elnökség ülései nyilvánosak
(5) Az Elnökség határozatképes, ha azon minden- a 2011. évi CLXXV. törvény 38. § (1)
bekezdése értelmében – ki nem zárt tag jelen van. Valamennyi tag egy szavazattal
rendelkezik.
(6) Az Elnökség nyílt szavazás útján, egyszerű szótöbbséggel hozza meg határozatait. A
határozat meghozatalát írásban kell rögzíteni. A határozathoz mellékelni kell az Elnökség
üléseiről készült jegyzőkönyvet, amelyből ellenőrizhető a határozat meghozatalának
törvényszerűsége. A jegyzőkönyvet folyamatosan kell sorszámozni, és a sorszám szerint kell
nyilvántartani. A jegyzőkönyvet bárki megtekintheti az Egyesület székhelyén.
(7) Az Elnökség döntéseit az elnök a jelenlévőkkel szóban közli, az érintetteket azokról
írásban tájékoztatja. A nyilvánosságot az egyesület székhelyén, a faliújságra történő
kifüggesztéssel értesíti. A tagsági viszonnyal kapcsolatos döntéseit, határozatait írásban 15
napon belül igazolhatóan, bizonyítható módon (személyes átvétel, ajánlott tértivevényes
postai küldemény útján) meg kell küldeni az érintett tagnak.
(8) Az Elnökség döntéseiről a titkár olyan folyamatos oldalszámozással ellátott nyilvántartást
vezet, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést
támogatók és ellenzők számaránya, ha lehetséges személye megállapítható.
30. § Az Elnökségi tagság megszűnik:
a) a mandátum lejártával
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével

c) lemondással
d) visszahívással
e) a tagsági jogviszony megszűnése esetén
f) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
g) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
h) a vezető tisztségviselővel
bekövetkeztével

szembeni

kizáró

vagy

összeférhetetlenségi

ok

(1) A lemondási szándékot az Egyesületnek címzett, az egyesület elnökségi tagjának kell
írásban bejelentenie az érintett tisztségviselőnek. Ha az Egyesület működőképessége ezt
megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő megválasztásával, ennek hiányában
legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá
(2) A vezető tisztségviselőt visszahívhatják, ha az alapszabályban foglalt kötelezettségének
nem tesz eleget. Visszahívásra okot adó körülmény különösen:
-

az elnökségi üléseken sorozatosan nem vesz részt, amely miatt az elnökségi ülést,
határozatképtelenség miatt, nem lehet megtartani,

-

az elnökség által rábízott feladatot felszólításra sem végzi el,

(3) Az elnökségi tag visszahívására az elnökség elnöke, az elnök visszahívására bármely
elnökségi tag javaslatot tehet.
(4) A vezető tisztségviselő visszahívásáról a közgyűlés dönt.
31. § Az Egyesület Elnöke
(1) Az Egyesület legfőbb vezető tisztségviselője az Elnök.
(2) Az Egyesület Elnöke az a természetes személy lehet, aki az Egyesület Alapszabályának
24. § (2) és (3), valamint a 25. § (2) bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
(3) Az Elnök fő feladatai:
a) az Elnökség ülésének összehívása
b) a Közgyűlés elnöki tisztének ellátása
c) az Egyesület képviselete
d) az Egyesület protokolláris feladatainak ellátása
e) szponzorok szerzése

f) az Egyesület vállalkozási tevékenységének gyakorlása, kivéve, ha azt jogszabály
vagy az Egyesület szabályai a Közgyűlés kizárólagos hatásköreként határozza meg
g) munkáltatói jogkör gyakorlása a Közgyűlés döntései szerint
h) az Egyesület vagyonának (különösen az előadások alkalmával használt
felszerelések és kellékek) javításáról, állagmegőrzéséről való gondoskodás
i) kapcsolattartás más hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel, tánccsoportokkal,
zenekarokkal
j) az önkormányzat képviselő- testületével és hivatalával a kapcsolat kialakítása és
fenntartása
k) Oroszlány Város és Komárom- Esztergom megye kulturális életével kapcsolatos
döntésekben való részvétel, rendezvényeken való közreműködés
l) mindazon feladatok, amellyel a Közgyűlés, illetve az Elnökség megbízza, valamint
amelyekre a jogszabályok, vagy az Egyesület szabályzatai kötelezik
(5) Az Egyesületet az Elnök képviseli.
(6) Az utalványozási jogot az Elnök önállóan, akadályoztatása esetén a két alelnök együttesen
gyakorolja
(7) A bankszámla feletti rendelkezési jogot az elnök és a gazdasági vezető együttesen
gyakorolja.
(8) Az Elnök az Egyesület székhelyén minden hónap első hétfőjén 18- 21 óra között
fogadóórát köteles tartani.
32. § Az Egyesület alelnökei
(1) Az alelnökök az Elnök mellett az Egyesület vezető tisztségviselői.
(2) Az Egyesület alelnöke az lehet, aki az Egyesület Alapszabályának 24. § (2) és (3),
valamint a 25. § (2) bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
(3) Távollétében az alelnökök helyettesítik az Elnököt, annak minden jogosítványát
gyakorolják, kivéve a munkáltatói jogkört.
(4) Az alelnökök javaslatot tehetnek az Elnökség ülésén az Egyesület vagyonával (ingó- és
ingatlan, felszerelések és kellékek, stb.) kapcsolatos munkálatok elhatározására. E
tevékenységében folyamatosan felügyelik az Egyesületi vagyon állapotát.
(5) Az alelnökök egymástól függetlenül, külön- külön végzik tevékenységüket.
(6) Az Elnökség az alakuló Közgyűlés kivételével, a Közgyűlést követő első ülésén választja
meg nyílt szavazással az elnök általános helyetteseként eljáró alelnököt. Az alakuló
Közgyűlésen az elnökség tagjai választják meg az elnök általános helyettesét.

(7) Az alakuló közgyűlés az Elnök általános helyettesének Szűcs Erzsébetet választotta, 4
éves időtartamra
33. § Az Egyesület titkára
(1) Az Egyesület titkára az lehet, aki az Egyesület Alapszabályának 24. § (2) és (3), valamint
a 25. § (2) bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
(2) A titkár feladatai:
a) az egyesülettel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása
b) a közgyűlés, valamint az elnökség döntéseinek előkészítése, a döntések, közgyűlési
határozatok végrehajtásának elősegítése
c) Közgyűlési és elnökségi jegyzőkönyvek vezetése és nyilvántartása
d) nyilvántartja a Közgyűlési és Elnökségi határozatokat
e) egyesületi tagok nyilvántartásának vezetése
34. § Az Egyesület gazdasági vezetője
(1) Az Egyesület gazdasági vezetője az lehet, aki az Egyesület Alapszabályának 24. § (2) és
(3), valamint a 25. § (2) bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
(2) A gazdasági vezető feladatai:
a) az egyesület költségvetésének, éves pénzügyi beszámolójának elkészítése
b) az egyesület gazdasági ügyeinek intézése,
c) tagdíjak beszedésében való közreműködés és beszedett tagdíjak nyilvántartása
d) szükség esetén közreműködés a pénztárkönyv, a számlák elkészítésében és azok
nyilvántartásában
(3) A gazdasági vezető köteles az egyesület anyagi helyzetéről beszámolni az elnöknek és az
elnökségnek
35.§ .Az Egyesület Elnöksége az Egyesület tagjai közül bárkit megbízhat folyamatos, vagy
egyszeri alkalommal feladatok ellátására.
Fegyelmi Bizottság
36. § (1) Az Egyesület tagjaival szemben fegyelmi eljárások lefolytatására az elnökség ad hoc
jelleggel az Egyesület tagjai közül az általános szabályok szerint háromtagú Fegyelmi
Bizottságot választ. Ezzel egyidejűleg megválasztja a Bizottság elnökét is. A Fegyelmi
Bizottság mindhárom tag jelenléte esetén határozatképes.
(2) A Fegyelmi Bizottság tagjává és elnökévé választható, aki a tisztséget elfogadja.

(3) A Fegyelmi Bizottság élén a Bizottság elnöke áll. A Bizottság tagjai az Egyesületben más
tisztséget nem viselhetnek, és azzal munkaviszonyban nem állhatnak.
(4) Fegyelmi eljárás azzal a rendes taggal szemben folytatható le, aki az Alapszabályban
meghatározott kötelezettségét neki felróható módon megszegi, és ezzel az Egyesület jó
hírnevét sérti, vagy az Egyesület működését hátrányosan befolyásolhatja, annak eszközeit
neki felróható módon rongálja, azokban kárt okoz.
(5) Fegyelmi eljárás pártoló és tiszteletbeli tag ellen nem folytatható.
(6) Kötelező fegyelmi eljárást lefolytatni azzal a taggal szemben, akit bűncselekmény miatt a
bíróság jogerősen elítélt.
(7) A fegyelmi eljárást a Bizottság elnöke indítja meg. Az eljárást a Fegyelmi Bizottság
elnökének a fegyelmi vétséget megvalósító magatartástól való tudomásszerzéstől számított
nyolc napon belül kell megindítania. Az elkövetéstől számított harminc nap elteltével az
eljárás megindításának nincs helye. A meghívót tartalmazó határozatot írásban nyolc napon
belül igazolhatóan, bizonyítható módon (személyes átvétel, ajánlott tértivevényes postai
küldemény útján) meg kell küldeni az érintett tagnak.
(8) A fegyelmi eljárásról megindításáról, a fegyelmi eljárás alapját képező okról, a fegyelmi
meghallgatás időpontjáról az eljárás alá vont személyt írásban kell értesíteni. A meghallgatás
időpontját úgy kell kitűzni, hogy az a kézbesítéstől számított nyolc napon túl legyen.
(9) A tag az eljárásban meghatalmazott képviselővel képviseltetheti magát. Az eljárás során
lehetőséget kell adni a védekezés előterjesztésére.
(10) Az eljárás megkezdése után az elnök ismerteti az eljárás alapját képező vétséget. Ezt
követően az eljárás alá vont nyilatkozik. A vétség elkövetését az Egyesületnek kell
bizonyítania. A bizonyítási eljárás tanuk meghallgatásával, okiratok megtekintésével folyik le,
de igénybe lehet venni minden olyan eszközt, amely a tényállás megállapításához szükséges.
A bizonyítási eljárás lefolytatását követően a Fegyelmi Bizottság zárt tanácskozáson,
egyszerű szótöbbségi döntéssel hozza meg határozatát, melyet követően nyilvánosan is
kihirdet.
(11) A határozatot az eljárás alá vont személlyel a meghallgatáson szóban is közölni kell, de
három napon belül írásban is meg kell küldeni részére a határozatot tértivevényes levélben.
(12) A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell
mindazt, amely alapján megállapítható, hogy az eljárás szabályszerű volt-e.
(13) Fegyelmi büntetésként alkalmazható:
 megrovás
 kártérítési felszólítás

 rendezvény(ek)en való részvételből való kizárás
 rendes tagi jogviszonyból való kizárás
(14) A Fegyelmi Bizottság határozata ellen bármely tag a tudomására jutástól számított 30
napon belül a Tatabányai Törvényszékhez fordulhat az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásáról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény bekezdése alapján, ha a Fegyelmi Bizottság határozata törvénysértő és
megalapozatlan.
Felügyelő Bizottság
37. § (1) Az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi
határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzésére, valamint a 2011. évi CLXXV.
törvény 41.§-ban írt feladatok elvégzésére a Közgyűlés háromtagú Felügyelő Bizottságot
választ. A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül nyílt szavazással, egyhangúsággal elnököt
választanak, aki a szerv munkáját irányítja.
(2) A Felügyelő Bizottság tagja az Egyesület rendes tagja lehet. Nem lehet a Felügyelő
Bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó az Alapszabály 25. § (2)
és (3) bekezdésében meghatározott kizáró ok áll fenn, , továbbá, aki vagy akinek a
hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője
(3) Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke, tagja, vagy könyvvizsgálója az a személy, aki
a) az Egyesület Elnöke vagy elnökségi tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó
szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban van
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi
szervezet által tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatást
d) az a)-c) pontokban meghatározottak hozzátartozója
(4) A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem
megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott
kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben
38. § A Felügyelő Bizottság alakuló közgyűlésen megválasztott tagjai:
1. Név: Hartmann E:mőke

Lakcím: 2840 Oroszlány, hunyadi u 14.
2. Név: Agárdi András
Lakcím: 8066 Pusztavám, Május 1. út 10.
3. Név: Tizekker Gábor
Lakcím: 2840 Oroszlány, Kertalja u. 12. fszt./1
39. § (1) A Felügyelő Bizottság negyedévente ülésezik. A Felügyelő Bizottság üléseit a
felügyelő Bizottság elnöke hívja össze és vezeti. A Felügyelő Bizottság ülésének időpontjáról
és helyszínéről a tagokat legalább hét nappal korábban értesíteni kell személyes átvétel
(aláírással igazolt) vagy tértivevényes postai küldemény útján, illetve elektronikus levél útján.
(2) A rendkívüli ülés összehívásáról az elnök rendelkezik. A szerv ülései nem nyilvánosak.
(3) A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen valamennyi tag jelen van. A
Felügyelő Bizottság egyhangú, nyílt szavazással hozza meg határozatait. A határozat
meghozatalát írásban kell rögzíteni. A határozathoz mellékelni kell a szerv üléséről készült
jegyzőkönyvet, amelyből ellenőrizhető a határozat meghozatalának törvényszerűsége. Az
ülésről készült jegyzőkönyvet – az üléstől számított 8 napon belül – meg kell küldeni az
egyesület elnökének. A Felügyelő Bizottság üléseinek állandó meghívottja az Egyesület
Elnöke.
(4) A Felügyelő Bizottság határozatait- amennyiben azok nem annak működésével
kapcsolatosak- az elnök ismerteti az érintettekkel.
(5) A felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő
előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén
ismertetni.
(6) A felügyelőbizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe
betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást
kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint
szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja
(7) A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni
(személyesen igazolható módon, vagy tértivevényes postai küldemény útján) és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során
olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény, illetve
mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve
enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, illetve ha a vezető
tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
(8) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára- annak
megtételétől számított harminc napon belül- össze kell hívni. E határidő eredménytelen letelte
esetén a vezető szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.

(9) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság haladéktalanul értesíteni köteles a
törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
(10) A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
(11) A Felügyelő Bizottság tagjai az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek.
40. § A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnésére az elnökségi tagi megbízatás megszűnésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a felügyelő bizottsági tag
lemondását az egyesület elnökéhez intézi.
V.
Összeférhetetlenségi szabályok
41. § (1)A vezető szervek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy
akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) 1.) pontja), élettársa a határozat alapján:
 kötelezettség vagy felelősség alól mentesül
 bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt
(2) 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
juttatása.
VI.
Az Egyesület gazdálkodása és vagyona
42. § (1) Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
(2) Az Egyesület éves bevétele az alakulás évében (2011) az öt millió forintot nem haladja
meg.
(3) Az Egyesület működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:
 tagsági díjak
 magánszemélyek és szervek támogatásai
 rendezvények bevételei
 reklámtevékenységből származó bevételek
 állami, társadalmi és egyéb szervezetek által nyújtott támogatások
 gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételek

 egyéb bevételek
(4) Az Egyesület vagyona készpénzből, ingatlan és ingó vagyonból és egyéb vagyon értékű
jogból állhat.
(5) Az Egyesület költségei:
- a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások,
kiadások);
- az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek
(ráfordítások, kiadások);
- a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások,
kiadások);
- a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett
költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani.
(6) Az Egyesület bevételével önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az
Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért- a befizetett tagdíjon túlmenően- saját vagyonukkal
nem felelnek.
(7) Az Egyesület a tevékenységi célja szerinti gazdálkodását, valamint a gazdaságivállalkozási tevékenységét és az abból származó eredmény megállapítását a társadalmi
szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi.
(8) Az Egyesület a vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi. Gazdálkodása során eredményét nem osztja fel,
azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.
(9) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez.
(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. Az igénybe vehető támogatási
lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az
Egyesület, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti támogatások bárki által
megismerhetők.
(11) Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját- 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.
(12) Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
(13) 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.

(14) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor
köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló
szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.
(15) Az adománygyűjtés és a nyilvántartási szabályokra az Ectv. 24-26. §-ban foglaltak az
irányadóak.
43. § Az Egyesület
5811 Könyvkiadás
5819 Egyéb kiadás
7140 Fogyasztási cikkek kölcsönzése
9001 Alkotó és előadó- művészet tevékenységi körben vállalkozási tevékenységet folytat.
VII.
Az Egyesület megszűnése
44. § (1) Az Egyesület megszűnhet jogutódlással. Jogutódlással történő megszűnés esetén az
Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és csak
egyesületekre válhat szét.
(2) Az Egyesület jogutódlás nélkül szűnik meg ha:
a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt
c) a tagok kimondják megszűnését
d) az arra jogosult szerv az egyesületet megszünteti
(3) Az egyesület jogutódlás nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után
fennmaradó vagyont fúvószenei célra kell fordítani, összhangban az Egyesület közhasznú
céljaival. Az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása a felszámolók feladata.
(4) Az egyesület megszűnésének részletes szabályaira a Ptk és az Ectv. vonatkozó szabályai
az irányadóak.
VIII.
Beszámolási szabályok
45.§ (1) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával
egyidejűleg közhasznúsági mellékletet elfogadni, amely tartalmazza:
a) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást
b) a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását

c) a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a a juttatásban részesülő
vezető tisztségek felsorolását.
d) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
(3) A közhasznúsági melléklet elkészítéséért az Elnök a felelős, elfogadása pedig a Közgyűlés
feladata.
(4) Az Egyesület által készített éves beszámolóba valamint a közhasznúsági mellékletbe bárki
betekinthet, abból saját költéségre másolatot készíthet.
(5) Az Egyesület köteles a közhasznúsági mellékletet a tárgyévet követő évben, legkésőbb
június 30-áig az Oroszlányi Bányász Fesztivál Koncert Fúvószenekar honlapján közzétenni.
IX:
Záró rendelkezések
46. § Az Alapszabályban nem szabályozott kérdéseket szervezeti és működési szabályzatban
lehet meghatározni. A szabályzat nem lehet ellentétes az Alapszabállyal.
47. § (1) A közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratok teljes körűen
nyilvánosak, azokba az ügyfélfogadási időben bárki betekinthet és azokról saját költségére
másolatot készíthet. Ügyfélfogadási idő: minden hónap első hétfőjén 16:00-17:00.
Ügyfélfogadás helye: az Egyesület székhelye.
(2) A közhasznú szervezet működésére vonatkozó tájékoztatót a hirdetőtáblán történő
kifüggesztéssel, valamint Oroszlányi Bányász Fesztivál Koncert Fúvószenekar honlapján
hozza nyilvánosságra a szervezet. Ugyanilyen módon tájékoztatja a nyilvánosságot
szolgáltatásainak igénybevételi lehetőségeiről, módjáról.
(3) A beszámolókat azok elfogadásától számított három napon belül tizenöt napra a hirdető
táblán ki kell függeszteni, illetve az Oroszlányi Bányász Fesztivál Koncert Fúvószenekar
honlapján szerepeltetni kell.
48. § Az Egyesület működése felett a törvényességi felügyeletet a közhasznú működés
tekintetében is-a reá irányadó szabályok szerint a 2011. évi CLXXV. törvény 11. §- a alapján
az ügyészség látja el. Amennyiben az Egyesület működésének törvényessége másképpen nem
biztosítható, az ügyész törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva keresettel a bírósághoz
fordulhat.
49. § Az Egyesület felett adóellenőrzést az állami adóhatóság, az állami, vagy önkormányzati
költségvetésből, valamint a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának
ellenőrzését a külön jogszabály szerinti belső ellenőrzési szervezet látja el.
Oroszlány, 2015. november 29.
dr. Gánics József

