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ALApszAgÁLya
Elhatárona

a Lovassy Német Nemzetiségi Egyesület letrahazását, a Polgári Törvénykönyvről
szőlő 2013 .évi V.torvény (Ptk.) és az egyesúlési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásaról szóló 2011.évi CL)O(V. törvény (Ectv.)
rendelkezéseinek megfelelően a tagok az alábbi tartalommal fogadtak el a szeívezet
alapszabályát:

L

Ár,r.q.r,ÁNo s RENDELKEZE

Az Egyesület

neve:

sEK

Lovassy Nómet Nemzetiségi Egyesület
8200 Veszprém, Cserhát ltp. 11.

Székhelye:

Működése kiterjed az ország egész területére.

Kiadásait tagdíjakból, pályánatokon elnyert támogatásokból, valamint természetes- és jogi
személyek adományaiból fedezi.

il.

AZ EGYESÜLET CÉLJA.TEVEKENYSEGE

2.1,. AzEgyesület

jogi személy.

2.2. Az Egyesület célja:

-

Veszprém megye német kulturájának, hagyomány ainak, szokásainak művelése,
megőrzése, a helyi emlékezetkultura ápolása, fenntartása, a német nemzetiségi identitás
erősítése, német nemzetiségi közösség formálása a Lovassy Lászlő Gmnázium keretei
kozott.

z

A

német nemzetiségi anyanyelv eredményesebb elsajátításq művelése, alkalmazása az
élet minden teniletén.

- A

hazai testvér egyesületekkel, hazai és külfrldi hagyományőrző szervezetekkel,
oktatási és kulturális intézményekkelszakmai és baráti kapcsolatok kiépítéseés

fenntartása.

2,3. Az Egyesület tevékenysége:

Az Egyesület céljának megfelelően az a|ábbi tevékenységeket fejti ki:

- A nemzetiséghez

tartozők érdekeinek kifejezésre juttatása - különösen az anyanyelv
ápolása, őrzése és gyarapítása, továbbá a nemzetiség kulturális autonómiájának
megőrzése. A hagyományok megismertetésének, megőrzésének minden más formáját
igénybe veszi, és lehetőségeihez képest támogat minden ilyen kezdeményezést.

-

Közósségi kulturális hagyományok, értékek, tevékenységek ápolása

-

Különbőző oktatási (tanórai és tanórán kívüli) tevékenységek tárgyi feltételeinek

-

A hasonló profilú szervezetekkel való kapcsolat kialakítása és ápolása.

javitása és azok lebonyolítása.

m.
AZ EGYESULET MUKODESERE VONATKOZO ALTALANOS SZABALYOK

3.I. Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a szolgáltatásaiból.
3.2. AzEgyesület politikai tevékenységetnem folytat, szervezete pártoktól fuggetlen, azoknak
anyagi támogatást nem nffit, azokól anyagi támogatást nem kap és nem fogad el semmilyen
formában.

Az Egyesület a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételimódjának
nyilvánosságát a gimnázilm honlapja biztosítja. Az éves beszámolót és annak mellékleteit
minden év május 3l. napjáig a gimnázium honlapjánközzé teszi.
3.3.

3,4. Az

Egyesület tevékenységévelkapcsolatosan keletkezett iratok - a törvény alapján nem
nyilvános adatok kivételével - nyilvánosak, azokba bárki betekinthet és a saját költségére
másolatot készíthet. Az iratbetekintésre és iratmásolásra vonatkozó igényeket írásban) az
Egyesület elnökségéhez cimzetten kell előterjeszteni. Az elnökség az iratbetekintést és az
iratmásolat kiadását az Egyesület székhelyén, az igény bejelentésétől számított 8 napon belül
köteles biztosítani a kére|mező számára.

lz
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Az Egyesület tagia minden olyan természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki nyilatkozik belépésiszándékáról és az alapszabály
rendelkezéseit elfogadja, kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében
4.1.

történő közreműködésre, tagfelvételi kérelmétaz Elnökség elfogadja és megfizeti az egyesületi
tagdijat.

Az éves tagdij

önálló jövedelemmel rendelkezők esetén 1200 Ft, önálló keresettel nem
rendelkezők esetén 600,- Ft., melyet a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés
jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év május 3l.
napjáig kell egy összegben az egyesület hínipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára
történő utalás útján megfizetni.

Az egyesület megalakulását kovetően újonnan belépő tagatagsági jogviszonya keletkezésének
évébenatagdij időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétőlszámított 8
napon belül, eá követően legkésőbb minden év május 31. napjáig köteles az egyesület
házipénztárábavagy az egyesület bankszámlájára történő utalás űtjánmegftzetni.

Az egyesület pártotó tagia minden olyan magyar és külloldi természetes személy, jogi
személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szetvezet, aki az egyesület
tevékenységébencsak vagyoni hozzájárulásával vesz résá. A pártolő tag az egyesület
4.2.

szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető tisáségviselővé nem választhatő.
pártolő tagsági jogviszonya az elnökség írásbeli elfogadó nyilatkozatával jön
létre.

A pfutoló tag

4.3. Az Egyesületbe történő belépésönkéntes, a kitoltott belépésiszándéknyilatkozatot az
Elnökséghez kell eljuttatni. A tag felvételéról az Elnökség dönt a kérelem beérkezésétől
számitott 30 napon belül, egyszerő szótobbséggel, nyílt szavazással. A határozatát awtak
meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan kell megktildeni a tagfelvételt kérelmező
számára.

A tagfelvételi kérelmet esetlegesen elutasító dontés ellen fellebbezésnek nincs helye.
4.4. Az Egyesületi tagság megszűnik:

a.) atagkilépésével,

a tagsági jogviszony Egyesület íltali felmondásával,
c.) atagl<tzárásával,
d.) ataghalálával vagy jogutód nélkí,ilimegszűnésével,

b.)

e.) a tag törlésével, tagdíj meg nem fizetése miatt.
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4.5. A kilépést írásban kell kOzolni az Egyesület elnókével. A tagsági jogviszony a kilépésről
szóló nyilatkozatEgyesúlet általi átvételének napján szúnik meg.

4.6. Ha az Llapszabály a tagságot feltételekhez koti és a tag nem felel meg ezeknek a
feltételeknek, az Egyesü|et atagsági jogviszonyt 30 napos határidővel, írásban felmondhatja.

4.7.

A

közgytílés titkos, minősített szótobbséggel meghozott határozattal kizárhatja az

Egyesületnek azt atagsát, al<t az Egyesület Alapszabályát, vagy közgytilési határozatát súlyosan
vagy ismételten megsérti.

Akizárási eljárás keretében a tisztességes eljárás szabá|yait figyelembe kell venni. Biztosítani
kell, hogy minden résztvevő egyenlő feltételekkel vegyen részt az eljárásban. Ennek keretében
biztosítani kell, hogy mindkét fel részletesen kifejthesse jogi és ténybeli álláspontját,
csatolhassa bizonyítékait, megismerhesse a másik fel beadványait, észrevételeket tehessen és
indítványok at terjeszthessen elő.
Akizárási ellárás lefolytatását

a

tagok |l3-avagy az Elnökség kezdeményezheti.

A

tag kizárását kimondó határozatat írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni, az
indokolásnak tartalmaznia kell akizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat,továbbá
a jogorvoslati lehetőségekről való tájékoáatást, Akizárő határozatot ataggal kozolni kell. A
döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A tagot atagnyilvántartásból az Egyesülettagjai közül egy éven túli tagdíjhátralék miatt
akkor kell torolni, ha az Elnök azt megelőzően írásban, igazolhatő módon felhívta a
tagdijhátralék megfizetéséreés a fizetési határidő eredménytelenül telt el. Ha atagdij meg nem
fizetése miatt a tagot az Egyesület tagsai kozul törlik, tagsága az Egyesületnél megszűnlk.
4.8.

4.9.

A pártotó tagság megszűnik kilépéssel,vagy

az Elnökség kizárőhatározatával.

V.

A TAGOK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
5.1.

Az Egyesület minden tagja azonos szavazatijoggal rendelkezik.
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

az Egyesület tevékenységébenrészt vehet,
kozgytílésen részt vehet,

tanácskozási, inditványozási jogot gyakorolhat a közgyűlésen,
a közgytílésen szavazhat,
bármely tisáségre választhat,
f ) - ha a törvényben foglalt feltételeknek eleget íesz - az Egyesület bármely tisztségére
választhatő,
g.) a közgyrilésen felszólalhat, kérdéseket tehet fel, javaslatokat és észrevételekettehet,
h.) a közgyrilés napirendjére, napirendi pontjárajavaslatot tehet,
i ) igénybe veheti az Egyesület által nyújtott kedvezményeket,
j ) a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphat,
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a közgytílésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja A
l:epr iselő részéreadott meghatalmazástteljes bizonyító erejű magánokirat formában írásba kel1
nglalni és azt a közgyrilés levezető elnökének a kozgytíléskezdetén át kell adni.
:a*g

5.2. Az Egyesület tagának kötelezettségei:

a.) az Egyesület tagja köteles tagdíjat ftzetni,
b. ) kötele s betartani a közgyőlés haíár ozataií,

) köteles betartani

az Elnöksé g határ ozatait,
d.) koteles teljesíteni az Egyesület tevékenységévelkapcsolatos önként elvállalt feladatait
c.

és tőle elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását,

e.) az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az
Egyesület tevékenységét.
5,3. Az Egyesület pártoló taga szavazati joggal nem rendelkezik.

vL

AZ EGYESÜLET SZERVEI
Az Egyesület testületi szervei:
a.) Közgyrilés
b.) Elnökség

7.L. AzEgyesület döntéshozó szerve a közgyűlés.

A közgytilés

a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A
kózgyrilést az Elnökség hívja össze. A közgytílésre mindentagotigazolhatő módon a napirend,
a helyszín és időpont, valamint a batározatképtelenségre irányadő szabályok kozlésével kell
meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyulés napla között legalább 15 nap
időköznek kell lennie. Biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelőzően az Egyesület
tagai a kö zgyűlés napirendi pontj aira j ava sl attal élhe s senek.
A közgytilés csak olyan kérdésttárgyalhat meg, amely aközgyűlés meghívójában szerepel.

A meghívónak tartalmaznia kell,
a.) a jogi személy nevét és székhelyét,
b.) az ülés idejének és helyszinének megjelölését,
c.) az ülés napirendjét,

A napirendet

meghívóban olyan részletességgelkell felttintetni, hogy a szavazásra jogosultak
atárgyalnikivánttémakörökben
álláspontjukat kialakíthassák, A meghívónak tartalmaznia kell
továbbá a közgyőlés batározatképtelensége esetére a megismételt kozgytilés helyszínétés
időpontját és az arra történő felhívást, hogy a megismételt kózgytilés az eredeti napirendi
pontok tekintetében a megielentek számára tekintet nétkul határozatképes lesz.
a

A közgyulés az üléséta székhelyéntartja.
Evente egyszer rendes közgyűlést kell tartani.

A közgyrilés határozatképes,

ha legalább a tagok 50 Yo + 1 fo jelen van.

A közgyrilés ülései nyilvánosalg amely nyilvánosság jogszabá|yban meghatározott

esetekben

korlátozható.

7.2. Amennyiben a kőzgyőlés nem volt határozatképes, úgy megismételt közgyűlést kell

tartani. A megismételt közgyűlést az eredeti közgyrilési időpontot követő 30 perc elteltével kell

A

megismételt kazgyűlésen kizárőlag az eredeti meghívóban rögzitett napirendi
A megismételt kOzgyűlés a résztvevők számátől fiiggetlenül
batározatképes, ha a távolmaradás jogkövetkezményeit és a megismételt kozgytilés időpontját
és helyét a meghívó tartalmazza,
megfartani.

pontok tárgyalhatők meg.

7.3. Össze kell hívni a rendkívüti közgyűlést, ha:

a.)
b.)
c.)
d.)

az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
az Egyesület előreláthatóan nem lesz képes atarlozásokat esedékességkorteljesíteni,

az Egyesület céljainak eléréseveszélybe került,
az Egyesület tagjainak legalább egytizede az ok és cél megjelolésével kéri.

7.4. Aközgyulést aközgyűlés által megválasztott levezető elnök vezeti. A közgyulés a levezető
elnököt, a szavazatszámlálő bizottságot, jegyzőkönywezetőt és a jegyzőkönyv hitelesítő két
tagot nyílt szavazással válasája meg.

A

közgyúlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a közgytilés elnöke, a
jegyzőkönywezető irja alá és a közgyrilés által váIasztott két tag hitelesít. A jegyzőkönyvből
megállapíthatónak kell lennie a kozgyulós döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a
döntést támogatók és ellenzők számaránya. A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a
,,Határozatok konyvét" szolgá|ő okiratot, lefiízve és sorszámmal ellátva kell azEgyesület iratai

7.5.

kozott megőrizni.

A közgyulésihatározatokat a levezető elnök szóban kihirdeti és a döntés időpontját követő két
héten beltil írásban kOzli az érintettekkel a tag által eíTe a célra megadott e-mail címre történő
megkiildéssel, vagy postai úton és egyidejűleg a határozatokat közzeíeszi a gimnázium
honlapján.

7.6. A közg$ilés - eltérő rendelkezés hiányában
szavazással hozza.

-

határozatait egyszeó szótObbséggel, nyílt

A közgyulés az éves beszámoló jóváhagyásánől az általános szabályok szerint dönt.

A közgyulés az Elnökségtagsait nyílt szavazással válasaja

Az Egyesület Alapszabályának módosításához

meg.

a jelenlévő tagok 3/o-es szőtöbbséggel hozon

határozata szükséges.

Az

Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési
döntéshez aszavazatijoggal rendelkező tagok3/+-es szótobbséggel hozott határozata szúkséges.
7.7. A közgytílés hatílrozathozata|ában nem vehet résrt az a személy aki, vagy akinek kozeli
zzátarto zőja a határ ozat alapj án

ho

.
r

kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
bármilyen előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébkéntérdekelt.
Nem minősül előnynek aszervezetcélszerinti juttatásai keretében abárki által megkötés
nélktil igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület álta| tagának, a
tagsági jogviszony alapján nyújtott,létesítőokiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

A

határ ozat meghozatalakor nem szav azhat az

.
o
o
.
.
.

akit ahatározat kötelezettségvagy felelősség alól mentesit, vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít,
akivel ahatározat szerint szerződést kell kötni,
aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,

akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy
alapitőja,
aki a döntésben érdekelt, más szervezetteltöbbségi befolyáson alapuló kapcsolatban á11,
vagy aki egyébkónt személyesen érdekelt a dontésben.

A

tagok a határozatukat a határozatképesség megállapításánáI figyelembe vett szavazalok
többségével hozzák meg. Ha e törvény egyszerű vagy azt meghaladó szótobbséget ír elő a
határozat meghozatalához, az A7apszabály egyszerű szótöbbségnél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis, ha a Ptk. egyhangúságot ír elő a hatélrozat
meghozatalához, az Alapszabály ettől eltérő rendelkezése semmis.
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.8. Kizár őlag a köz gyűlés hatáskö rébe tartozik,.

a.)
b.)
c.)
d. )
e.)

az Alapszabály elfogadása,

az Napszabály módosítása,

az Egyesület megszűnésének,egyesülésének és szétvá|ásának elhatárazása,
vezető ti sztségvi selők megvál asúása, vi sszahívása,
döntés atagdij összegének és esedékességének megállapításáról,
fll liil6ön U, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támog atásár ől szóló tOrvényb en meghatár ozott beszámolóról,
e.) az éves költségvetés elfogadása,
h.) az éves beszámoló - ezen beltil az ügyvezetó szervnek az Egyesület vagyoni he|yzetérőL
szóló jelentésének- elfogadása,
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i.)

a vezető tisáségviselő feletti munkáltatói jogok ryakorlása, ha a vezető tisaségviselő
az Egyesülettel munkaviszonyban ál1,
j ) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagával,
v ezető tisá s é gvi sel őj ével, vagy ezek ho zzátarto zój ával kot,
k.) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők vagy más egyesületi
való döntés,
szervek tagjai elleni kártérítésiigények érvényesítéséről
l.) a választott könywizsgáló megválasztása, visszahívása,
m.) végelszámoló kijelolése,
n.) tag kizárása.

VIII.

ELNÖKSEG
8.I. Az Elnökség az Egyesület ügyvezető szerve, mely a közg$ilések közötti időszakban
irányitjaaz Egyesület tevékenységét.Az Elnökség 5 tagű, elnök, titkár, gazdasági felelős és
két elnokségi tagból áll. Az Elnökség tagjait a közgyulés nyílt szavazással válasaja 5 éves
időtartamra.

8.2. Az Elnökség tagia lehet az Egyesület rendes tagsa, akivel szemben nem állnak fenn a
Ptk.3 :22. §-ában felsorolt kizárási okok.

-

Íey az Elnökség taga az a nagykoru személy lehet, akinek cselekvőképességéta
tevékenységeellátásához szükséges körben nem korlátorták.

-

Nem lehet az Elnökség taga, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek,amig a büntetett előélethez fr,nődő hátrányos

8.3.

következmények alól nem mentesült.
Nem lehet azElnökség tagaaz, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítéletteleltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben
megielölt tevékenységetfolytató jogi szemé|y, vezető tisáségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak avezető tisztségviselői tevékenységétől.

Az Elnökségi tagság megszűnése:
a.) tisáségről való lemondással,
b.) visszahívással,
c.) határozott idő lejártával,
d.) a törvényben meghatározott ok bekövetkeztével,
e.) vezető tisztségviselő ha\álával vagy jogutód nélküli megsánésével,
f.) vezető tisáségviselő cselekvőképességéneka tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával.

8.4.

A kilépéstírásban, igazolhatő módon kell közölni az Elnökkel.

8.5. Az Elnökség tagé* csak akkor lehet visszahívni, ba
két kérdésrőlakőzgyűlésnek egyszeíTe kell határoznia.

azűj elnökségi tagot megnevezik és a

8.6. Ha az Elnökség tagai közül a tagok valamelyikének Elnökségi tagsága - annak lejártát
megelőzően megsánik, azújonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg megválasáott
tag megbizatási idej ének hátralévő időtartam ára szől.
8.7. Az Elnökségi tagságért díjazás nem jár.

8.S. Két közgyulés közötti

időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben,amely nem
tartozik kizárőlag a közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő
közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni és koteles az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre
válaszolni.

Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok
vállalásáről
dönteni.

-

a közgyőlés, ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett

-

8.9. Az Elnökség minimum 3 tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség szükségeshez
képest - de legalább évente egy§zer - tart ülést, melyet az Elnök hív össze. Az Elnökség ülésére
minden elnökségi tagot a napirend kozlésévelkell meghívni úgy, hogy a meghívók elkiildése
és az ülés napja kozott legalább 8 nap időköznek kell lennie, Bármely az Elnökség dontésében
érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint lnilön is meg kelt hívni,

Az Elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az Egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi
ülés helyét, idejét és javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább
olyan részletességgelkell rőgziteni,hogy az Elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.

Az Elnökségi tilésre szóló meghívót a gimnílz;ium honlapján nyilvánosságra kell hozni.

Az Elnökség ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabálybanmeghatározott

esetekben

korlátozható.

Az

Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszení szótöbbséggel, nyílt
szavazássalhozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő.

8.10. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek kozeli
hozzáttarto zója a határ oz* alapján

o
o

kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
bármilyen előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébkéntérdekelt.

Nem minősül előnynek aszewezet cél szerinti juttatásai keretében abárki által megkotés nélkül
igénybe vehető, nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesulet által tagának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott Alapszabálynak megfelelő" cél szerinti juttatás.
Ahatározat meghozatalakor nem szavazhat az

o
o
o

akit ahatározat kötelezettség vagy felelősség alól mentesit, vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyb en részesít,

akivel ahatározat szerint szerződéstkell kötni,
aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
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o
o
o

akinek olyan hozzátartozója érdekelt a dontésberq aki az Egyesületnek nem taga,
aki a döntésben érdekelt más szervezetteltöbbségi befolyáson alapuló kapcsolatban ál1,
vagy
aki egyébkéntszemélyesen érdekelt a döntésben.

8.1l. Az Elnökségi

ülésről jegyzőkönyvet

kell felvenni, amelyet

a

jelenlévő elnökségi tagok

irnak alá.

Az Elnökséghatározatait az Elnokségi tilésen szóban kihirdeti és az érintett tagokkal ahatározat
meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határazatoknak a
gimnázium honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

Az Elnökséghatározatait az elnök köteles a,,Határozatok Könyvébe" bevezetni.
8.12. Az Elnök jogai és kötelességei:

-

képviseli az Egyesületet,
aközgyblést bármikor összehívhatja,
M Elnökséget bármikor, de legalább évente e1yszer - írásban igazolhatő módon össze kell hívnia,
utalványozásijogkort gyakorol"
atagságpéruéről a kezelőket elszámoltatja,
a kiadások számláit ellenőrzi,
megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez,
harmadik személyekkel való szerződések megkötése,
a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell venni, akOzgyuléshatározatainak
me gfel eló en kel 1 az intézkedéseket megtenni e,
atagságlól, illetve harmadik személyektől bármilyen címen befolyt összeg kezelését,
i l l etve felhasználását ell enőriznie kell,
az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk őrzése.

DL
AZ EGYESÜLET KEPVISELETE
Az Egyesület képviseletérejogosult általánosságban és önállóan:

9.r. Ehök, aki a jogi személy első vezető tisztségviselője:

- az elnök neve.
- lakcíme:

Eich Mária
8200 Veszprém, Szarvas u.

6,

11-

Az Egyesület képviseletérejogosult általánosságban és önállóan:

9.2.Titkár

-

a titkár neve:
lakcíme:

Kiss Andrea
8200, Veszprém, Vécsey Károly utca

5.2ll5.

Az Egyesület további elnökségi tagjainak személyes adatu:

- a gazdasági felelős
- lakcíme:

neve: Bierbaum Adrienn
84Z2.Bakonynána, Ady E.

1,1.26.

elnökségi tag neve:
lakcíme:

Szakácsné Krepsz Adrienn
8200. Veszprém, Török Ignác utca 8/B.

elnöksógi tag neve:
lakcíme:

Kárpátí József
8248. Nemesvámos, Rózsa utca7.

x.

AZ EGYESÜLET VAGYONA. GAZDÁLKODÁSA
l0.1. Az Egyesület gazdasági- vállalkozási tevékenységet csak a jelen Alapszabályban
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszé|yeztetve végez.

10.2. A tagok által berlzetett tagdíjak, valamint minden a közös célt szolgálő beftzetés az
Egyesület vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az Egyesületi tagság
bármilyen módon történő megszüntetése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen
térítésnem illeti meg.

Az Egyesület vagyona a tagok áhalbe{tzetett tagdíjakból, a pártoló tagok pérubeli vagy
egyéb hozzájárulásából, jogi és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájáruLásaiból, valamint
az Egyesület gazdálkodásának eredményéből á11. Az Egyesület a gazdálkodása során elért
10.3.

eredményétnem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban meghatározotttevékenységre fordítja.
Ennek keretében beltil a céljai elérése érdekében rendezvényeket szewezhet és bonyolíthat le,
bálokat rendezhet, nyelvoktatás, művészetre való nevelés céljából zene, tánc, ének, kézműves
csoportokat, együtteseket tarthat fenn, működtethet, fellépéseitszervezheti. Pályázatokat
hirdethet, ösáóndíj ak at, dijakat alapithat.
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10.4. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekébentámogatókat keres, az elfogadott
támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belúl az elérni kívánt cél
támogatására, elősegítéséreforditja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok
támogatására fordítja, rendezvényeket taít, melyek bevételeit a rendezvény cé|jában
meghatár ozott körben használj a fel.
10.5. Az Egyesület jogutód nélkiili megsánése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése
után fennmaradő vagyont a nyilvántartó bíróság által kijelölt, az Egyesület céljával megegyező,
vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közl,nsznű szervezetnek kell átadni.

xI.
VEGYES RENDELKEZESEK
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben egyrészt a2013. évi Vtorvény, (Ptk.) valamint
a 2011. évi CLXXV törvény rendelkezései, valamint az egyéb hatályos jogszabályok az
irányadóak.

Az Egyesület Alapszabályát a2017. ápriiis 25-i alakuló gyúlésefogadta

Veszprém, 2017 . málus 29

,űis..ltr,.l
Eich Mária
..

elnök

Ellenjegyeáe:
Veszprém, 20|7 . málus 29

el.

,
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zÁru.uBr:
Alulírott Dr. Szegedyné Dr. Bertalanft
igazolorrr, hogy a letesítő okirat egyseges
alapján hatályos tartalmán k,
számú végzésébenfoelaltatra" így
tagiainak személyi adarai kfiiltek
tisasegviselő.

Veszprém, Szabadság tér 15, ügyvéd
foglalt szövege megfelel a módosítások
eszprémi Tórvényszék 8.Pk60.066l20I7 13.
idegennyelvű elnevezése és az elnökség
valamint megielölésre kenilt az első vezető

Vesarem,

*Sffi:i._?i,"

§:

