
METRONÓM ZENE! EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A Metronóm Zenei EgYesÜlet 2019 április 13- napján tartott Közgyűlése az Egyesület,
m ódos ításo kka l eg ybefog l a lt, eg ységes szerkezetű .lJő"oróáú x'

az alábbi taftalommal fogadta el.

l.
1, ) Az egyesület neve: METRONÓM ZENE| EGYESüLET rövidítve:MZE
1 | Az egyesület székhelye: 244Q Százhalombatta, BeÁenyi Dániel u. 1.1,3 Az egyesület működési területe: Magyarország
1 .4. A Metronóm Zenei Egyesület önállóló9i *r"rétyr"nt aját alapszabállyal,

képviselettel, el külön ü lt g azdá l kooássál rendel káző szervezet,
1,5, Az egYesÜlet a tagok ko2os, tartós, alapszabályban megrratározott céljánakfolYamatos megvalósítására létesített, nyilvántártott tagsággal rendelkezőjogi személy.

ll.
2.1. A Metronóm Zenei Egyesület kialakított céljai

Nevelés , oktatás, a dob,mint mozgá.skoorOinacÍJi te.lleszto eszköz megismertetése,a.,A kulturális örökség megóvása, kulturális tevékenyseg ,iegzese.
b., a ritmushangszerek népszerűsítése
c,, a zenekultúra (kÖnnYŰzene, népzenei,.11ízen9, a világi és az egyházizene) értékeinekfeltárása és áPolása, kiemelkedő szerepet biztosítva 

" 
.ágy", zenei értékeknek.O,,* egYesület tagjainak, tagszervezeieinek erdekkepvi.Jt"t", érdekvédelme.

e,, Gyermek, lÍjúsági, 
|9tlciJt és ldős generációk szabadidő kihasználásának támogatása,művészeti ígényeik kielég ítése

f" EgyÜttműkÖdés a magyar kÖnnyűzenei.mozgalom fejlődésében érdekelt állami, egyházi,társadalmi, civil szervezetekkel éj mozgalmakial, valamint gazdasági társulásokkal,vállalkozásokkal.
g,:A' egYesÜlet tagjaitÓl információk begyűjtése, részükre az egyesület rendelkezésére állóinformációk megadása,

!'t,, 
A9zakmai egYÜttműkÖdés erősítése más zenei társaságokkal és a hivatásos zenei életképviselőivel, valamint más amatőr művészeti ág;k sr;rv;eteivel,

l^IÍ:::lÍ'i és kulturális érték létrehozatala, ariely a resooniekben más településeken isfolytatható.

1.

Közhasznú tevékenység

nevelés és oktatás,
képességfejlesztés,
|smeretterjesztés

közfeladat JogszabáIyhely

fejlesztő nevelés,
fejlesztő nevelés-
oktatás

20''1. évi CXC.
törvény a nemzeti
köznevelésről a. § (1)
a)-u)

2. Kulturális Tevékenység Az előadó-művészeti
tevékenység
feltételeinek
megteremtése

2008. éviXGIX. tv. az
előadó-művészeti
szervezetek
támogatásáról és
sajátos
fogla!koztatási
szabályairól 3. § (í)



lll. Az egyesület működésére vonatkoző általános szabátyok

3,Í, Az egYesÜlet nem zárja_ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön az egyesületközhasznú szolgáltatásaibó|. [Ectv. s+.-§ tri'bekezdés a.) pont]

3,2, Az egYesÜlet kÖzvetten politikaj tevékenységet nem folytat, szeryezete pártoktólfÜggetlen és azoknak anyagitámogatást nem nv,iit] [Ectv. 34.§iij;"kezdés d.) pont]

3,3, Az egYesÜlet gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelenalaPszabá!Yban meghatározott alapcél szerinti 'tevoienyság 
;"gu"lósítását nemveszélyeztetve végez. lEctv. 34. § (í) bekezdés b.) pont]

3,4, Az egYesÜlet a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja íel, azta jelenalapszabályban meghatározott kÖzhasznú tevékenységare fordítja. [Ectv. 34. § (1)bekezdés c.) pont]

3,5, Az egYesÜlet a műkÖdésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjánaknYilvánosságát a www.dobet.hu interneies honlapján, az igfesulet székhelyénelhelYezett hirdetőtáblán biztosítja. Az éves besiámolót é;' a közhasznúságimel!ékletet minden év június 1. napjáig a www dobnet.hu internetes honlapján és azegYesÜlet székhelYén kihelyezett hirdeiőtáblán közzéteszi. 1Ectv- Ci. § (3) bekezdés d.)pontja] l----' - '

9.:6, , Az egYesÜlet kÖzhasznÚ tevékenységévet kapcsolatosan keletkezett iratok - a
!Örv9!Y alaPján nem nyitvános adatók iivételével - nyilvánosak, azokba bárkibetekinthet, és a saját költségére másolatot készíthet. Az iratbetekintésre ésiratmásolásra vonatkozó igényetót Írásban, az egye§ület elnökségéhez címzetten kelIelőterjeszteni, Az elnÖkség az iratbetekintést es'az iratmásolat táoasat az egyesületszékhelYén, 12 igénY bejelentésétŐ! számított 8 napon belül köteles biztosítani akérelmező számára. [Ectv. 37. § (3) bekezdés c.) pont]

lV. Az egyesület tagsága

4 ! Az egyesület rendes, pártoló és tiszteletbeli tagokból áll.
4,2. Az egYesÜlet rendes tagja lehet 

7.z 
a jogi,=er,iély, szervezet, közösség, vagytermészetes személY, amely (aki) belépéói nyilatkoz"l'n"n az alapszabályt magá ra nézvekÖtelezően elfogadja, vállalja, hogy az egyesület munkájában tevékenye'n reszt vesz és azévitagdíjat befizeti.

4,3, Az egYesÜlet műkÖdési területén pártoló tagsá9ot szervezfeladatai végrehajtása
érdekében, Pár1oló tagként felvehető a? az intélmány, .ráru"="i, .r"ru, lriótu" személy, akivállalja az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyaii támogatását.
4 | Az egyesÜletnek lehet tiszteletbeli tagja is, aki 

'kie"metkeo-ő 
tevékenységével elsősorbanerkölcsileg támogatja az egyesületet.

4 6 Az egyesÜletbe való belépés Önkéntes. Az egyesületi rendes, pártoló és tiszteletbelitagság felvétellel.keletkezik_ Az egyes.ületi rendej, pártoló és tiszteletbeli tagsá9 felvételérőlaz egYesÜleti elnÖkség dönt, róluk nyilvántartást vezet. A pártoló és tisztelótbelúagok
tisztviselőknek nem választhatók, A belépési nyilatkoz atoi az egyesület elnökének kell
benyújtani.
4.7.Az egyesÜleti tagság megszŰnik kilépéssel, elhalálozással, törléssel és kizárással.
Csak a tagdíjfizetést önhibájából elmulasztó tag törölhető. A tagsági viszony megszűnhet atagsági viszony egyesület általi felmondásával ié akkor ,ha azirapJzanary a tagságot

feltételekhez kÖti ,és a tag nem felel meg ezeknek a feltételek nek,azáóvésr;ret a tagságiviszonyt harminc napos határidővel írásban felmondhatja.
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Kilépés:
A kiléPési nYilatkozatot az elnökség felé kell benyújtani, és ezzel egyidejűleg a tagságiviszony megszűnik,

Törlés:
Abban az esetben,, !q q tag a tagdíjfizetési kötelezettségének a közgyűlés általmeghatározott határidejéig, illetve a vállalt anyagi támogiatas fizetésiftotelezettségének 6hónaPnál hosszabb ideig nem tesz eleget es áz-etnoxsÖgnet< az e mulasztás teljesítésérekiadott felszólítására -amelynek tartalm}znia kell azt is, tiogy a befizetést milyen időpontigkell megtenni és a.zt is, hogy amennyiben a felszólításban i,Í"k";k ;;;;;; eleget, úgy atagsági viszonYát tÖrléssel megszüntetik - sem teljesíti fizetési kötelezettség€t, az elnökségtÖrlő határozaÍtal a tag tagsági viszonyát megszunteti. Az elnökség r<ilepésisetén a kilépési
nYil_atkozat benYÚjtásávalegyidejűleg érvényés törlő határozatot hoz. Elhalálozás esetén azelnÖkség az elhalálozás tényéről szerzett tudomásával egyidejűleg ervenre, torr.ihatározatot hoz.

Kizárás:
- Okok:
KizárhatÓ az a tag, aki ellen büntető eljárás folyik, aki az egyesület alapszabályát nemtartja be, aki erkölcsi és anyagi kárt okoz az egyesületnek.

- Hatáskör:
A tisztséget nem viselő taggal szemben első fokon az elnökség jár el.

- Eljárásiszabály:
A kizárni szándékozott tagot az elnökségi ülésról az ülést megelőző 15 nappalÍrásban kell értesíteni. Az értesítésnek tártalmaznia kell azt, hogy kizárni
szándé.koTllt lag ellen milyen okok alapján, milyen eljárást kívá-á lefolytatni azelnÖkség, Tájékoztatni kell az érintettet árról is,iogy veoérezeset iraJoán ls, szóbanis előterjesztheti legkésőbb az ülésen, és hogy 

", 
éÍ;ara.i távolléte 

"úe^ 
ii'logosutt

lefolYtatni az elnÖkség. Az elnökség döntést hozhat áz ülésen is, amelyet a jeienlévő
érintettel ismertet. Az e_lnökség 15 Áapon belül az ugyoen készítbtt, irasoa tágraltindoklással ellátott határozatról az érintettet igazolháÍó ,ooon tájékoztatja. "

- Jogorvoslat:
Az.elnökség kizárást kimondó határozata ellen az érintett a határozat kézhezvételétől
számított 15 naPon belÜl a közgyűléshez fellebbezhet. A közgyűlés előtt folyó
másodfokú eljárásban az érintett számára biztosítani kell a gaianciális jogo-kat,
beleérlve a szavazati jogát is. A közgyűlés kizárást kimondó határozatá"jl"n ..
érintett a határozat tudomására Jutáiátot számított 30 nápon belül bírósá ghoz
fordulhat.

Tisztségviseló kizárása esetén, első fokon a közgyűlés jár el. A közgyűlés kizárást
kimondÓ határozata ellen az érintett a határozatíűoomásara jutása[ót számított 30naPon belÜl bírósághoz fordulhat, A Tisztségviselő kizárással történő tagsági-
viszonyának megszűnése automatikusan megszünteti a tisztséget is,

18 A tagdíj mérlékét és fizetési határidejét a közgyűlés határozza meg.
A tagdíj mértéke rendes tagoknak évi t 2ObFt, 

"r."i'Egy".er 
kettőszáz órint , a pártoló

tagoknak évi 3600 Ft, azaz Háromezer hatszáz forint. Á tagdíjat minden ev jánuar 30.napjáigkell az EgYesÜlet Pénztárába/bankszámlé4ára befizetni. riÜtóletoelitagoknák nem kelltagdíjatfizetni. Az év közben csatlakozók- az adott töredék évre - a felvételt követően _ a hátralévő
hónapok figyelembevételével - részarányos díjat kell fizetni.
Ennek összege: Rendes tagokn ak 1 OOFt/hóna p, azaz Egy száz forint/h ónap,

Pártoló tag okna k 300Ft/hóna p,azaz Háromszáz forint/h óna p.



V. Az egyesület tagjainak jogai és kötelezettségei

5.1 , Részt vehet az egYesület céljainak, feladatainak meghat ározásában, az alapszabály
megfog a l m azásáb an, sze rvezetén ek ki a la k ítás á ba n.
4.2. Saját jogon Ő maga vagy képviselője választhat és választh aIó azegyesület szerveiben,
tisztségeire, és egyenlő szavazati joggal rendelkezik.

5 3 A tagok tagsági jogosultságukat képviseló útján is gyakorolhatják. Egy tag
meghatalmazással legfeljebb egy másik tagot képvisetÁÓt ;ogszerúen 

" 
[Ó=giűresen. Jogi

személy, szervezet tag képviselője útján gyakoroihatja jogait.
5,4. Részt vehet az egYesület tevékenységében és rendJzvényein, igényelheti az egyesület
érdek képviseleti, érdekérvényes ítési tevékenységét.
5,5. lgénybe veheti az egyesÜletben lévő tagok siakértelmét, tapasztalatait és információit,
5.6. lgénYelheti az egyesület, illetve tagjainak és közösségeinek szolgálatait.
5.7, Részesedhet - a közgyűlés határozata alapján - az e§yesutet reúoőt, egyéb
pénzbevéteIből.
5.8. lgénYbe veheti az egyesület által megállapított és biztosított kedvezményeket.
5.9. Javaslatot tehet az egyesületet érintő bármely kérdésben és jogosult az Lgyesület
törvénysért ő határozatá nak m egtámadására.
5.10. Felvilágosítást kérhet az egyesület bármely tevékenységéről, amelyre szervei
érdemben válaszolni kötelesek.
5.11, Hivatalos nyomtatványaikon a tagszervezetek az egyesületi tagsá9uk tényét
feltÜntethetik. Az egYesület a tagok, illetve képviselőik reóiere tagsá'gi ijazolványt állít ki.5.12. Atagokat megilleti a felülvizsgálat lehetősége, Eszerint azégyérÜlut t"g.;.,vezető
tisztségviselője,és esetleg felügyelő bizottsági tagja kérheti a bírósáitot a tajók vagy
és az egYesÜlet szervei által hozott határoza1 rraiátyon kívüI helyezdsét, ha á határozatjogszabálYsértó vagy az alapszabályba ütközik. A hátározat hatályon kívül helyezése
iránt aitól az idóponttól számított harminc napon belül lehet keresetet indítani áz
egYesÜlet ellen,amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy tudomást
szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves,jofriesztő
határidő elteltével per nem indítható. Nem jogosult perindít3ira az',aii a határozat
meghozatalához szavazatával hozzájárult,kivéve,ha tévedés, megtévesztés vagyjogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat ellen.

Az egyesületi tagok kötelezettségei
5.13. Az alapszabály betartása

!! ez egyesület céljainak, valamint azok megvalósulásának segítése,
5.15. Az egYesületi tagsá9hoz méltó szakmai éi erkölcsi tevéken/ség folytatása.
9 19 Atagdíj befizetése, az egyesület vagyonának megóvása.
5.17, Az egYesület célkitűzéseihez méltó magatartást tánúsítani. Az egyesület tagja nem

veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és 
", 

egyé.utet
tevékenységét.

Az egyesületi pártoló tag jogai:
5.18. Részt vehet az egyesület közgyűlésén, azon tanácskozási jog illeti meg.
5.19. Javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület működéseúeitapcsolaioan.
5.20. Részesülhet az egyesület szolgáltatásaiban, kedvezményeiben.

A pártoló tag kötelezettségei:
5.21. Az alapszabály betartása.

t



A tiszteletbeli tag jogai:
5.22. Megegyezik a pártoló tag jogaival

A tiszteletbeli tag kötelezettségei:
5.23. Az alapszabály betartása
5.24 Az egyesület céljainak erkölcsi támogatása.

Vl. Az egyesület szervei:

a.,Közgyűlés
b,,Elnökség

Közgyűlés

6.1. Az egYesÜlet legfelsőbb szerve a K9zgyű]és. A Közgyűlés a tagok összessége. A
KÖzgyŰlést legalább évente Össze kell hívni, illetve akkJiis, ha azt-a bíróság elrendeli, illetve
a tagok egYharmadl.vz ok és cél megjelölése mellett azt igényli. Az elnöksé"g köteles
összehívni a közgyűlést a szükséges intézkedések céljából ha

a.) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokai nem fedezi
b,) az egYesÜlet előreláthatÓlag nem képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni
c.) az egyesület céljának elérése veszélybe került

6.2- A KÖzgYŰlés ÖsszehÍvása az elnök feladata. A közgyűlést úgy kell összehívni, hogy ameghívó kézhezvétele és az ülés időpontja között tegaláou e náó legyen. Az írásos
meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét éó a napirenói pJátorat. A Közgyűlés
határozatkéPes, ha a szavazatijoggal renOett<ező tagok kápviselőinek több mint a fele jelen
Yal 4 határozatkéPtelenség miatt elhalasztott Közg/iitest 30 napon belül ismételten összekell hívni, a másodszori Összehívás során az erede-tinapirendben felvett kérdésekben amegjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes abban az esetben, ha erről a
tagokat előzetesen.1 

ryeohívÓban tájékoztatták. A napirendet a meghívóban olyan
részletességgel kell feltüntetni,hogy a szavazásrajogosultak a tárglalni kívánt
témakörökben állásPontjukat kialakíthassák. Ha a kozgyűtést nemlzaoalv.i"iii"n
hívták Ös§ze, az ülést akkor lehet megtartani,ha az uldsen valamennyi réózvételre
jogosult jelen van,és egyhangÚlag hozzájáyul az ülés megtartásához, A közgyűlésen a
szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésekberihozható határozai,ktvéve, ha
valamennYi részvételre jogosult jelen van,és a napirendben nem szereplő kérdés
megtárgYalásához egYhangÚla g hozzájárult. Az aiaps zabályban meg kell határozni azt
az időt,amelYen belül a napirend kiegészítését lehei kérni annak indóktásával a
közgyűlést összeh ívó elnöktől.

6^3 A KÖzgYŰlés határozatait nyílt szavazással, általában egyszerű szótöbbség gel hozza.
szavazati egyenlóség esetén újbóli szavazás elrendelésére kerül sor. Ha akkor is
szavazategYenlőség áll fenn, akkor az elnök szavazata dönt, Kétharmados többség
szÜkséges azonban az egyesúlet feloszlásának kimondásához, valamint az alapszabály
elfogadáshoz, módosításához. A Közgyűlés választja meg - egyszerű szótöbbséggel, titkos
szavazással Ötévi tartamra - az egyesület elnökség háróm taguat: elnökét, alelnókét,
titkárát. A jelölést a közgyűlés által megválasztott jelölőbizottság végzi.



6.4. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a,, Az alapszabály megállapítása és módosítása.
b.,l. egyesület gazdálkodásáról szóló éves beszámoló elfogadása,
c, Az elnökség tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása-.
d., Az egyesület megszűnésének, egyesülésének és Jzétválásának elhatározása idetartozó hatáskör.
e, Az egYesÜlet elnÖkségének öt évre szóló megválasztása, illetőleg a megválasztott
tisztségekből való visszahívása.
A visszahívás okai lehetnek: A tisztségviselő ellen büntető eljárás folyik. A tisztségviselő az
egyesÜlet alapszabályát nem tartja be. A tisztségviselő bizonyíthatóan erkölcsi és anyagi kártokoz az egyesületnek.
f., Dönt alapítványok, pályázatok igénybevételéről, létesítéséről, kiírásáról.g.,,Al elnÖkség által kÖzgyűlési hatáskörbe utalt egyéb pénzeszközök felhasználásáról valódöntés.
h,, A tagdíjfizetés Öss.zegének megállapítása, illetőIeg a pártoló tagok anyagi hozzájárulásalegkisebb mértékének meghatározása.
i., Az éves költségvetés elfogadása.
j.,olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját
tagjával, elnökség i tagjával vagy ezek hoizátartozójáúal köt.
k.,1z egYesÜleti tagok elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés.
l., Esetleges felügyelő bizottsági tagok megválasztásá.
m., Végelszámoló kryelölése.
n., Tiszteletbeli tag megválasztása.

Az Elnökség

6,5, . Az elnÖkség az egYesÜlet 3 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely döntmindazon kérdésekben, amelyet jogszabátv u"Óv alapszfiály;;;-ü a-x<izgyííléskizárólagos hatáskörébe.

6,6. Az elnÖkség tagjait a közgyű!és választja 5 év határozott időtartamra.

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
a./ a megbízás időtartamának lejártávai;
b,/ visszahívással;
c./ lemondással;
d./ a vezető tisztségvise!ő haIálával vagy jogutód nélküli megszűnéséve!;e,l a vezető tisztségvisető csetekvőképósségének a teiékenysége e!!átásáhozszükséges körben történő korlátozásával;-
ÍJ a vezető tisztségvise!Ővel szembeni kizárő vagy összeférhetetlenségi okbekövetkeztéve!.

A vezeÍÓ tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másikvezető tisztségvlse|Őjéhez intézett nyilatkoiáttal bármikor lemondtrai. Ha a jogi
személY műkÖdőkéPessége ezt megkívánja, a lemondás az ú! vezető tisztségviselő
kijelÖlésével vagY megválasztásával, ennók hiányában legteóono a oe;elántestot
számított hatvanadik napon válik hatályossá.



6.7. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem kortátozták. Ha a vezető
tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kije!ölni azt a természetes szemétyt,
aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.

A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni
kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen kötetes ettátni. Nem
lehet vezető tisztségviselő áz, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett etőélethez fűződő 

-trairanyos

kÖvetkezmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő aki közügyertol
eltiltó Ítélet hatálya alattáll (Btk.61.§ (2} bek. !) pont). Nem lehetvezető tisztségviselő
az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jógerős
bírói Ítélettel e|tiltottak, az eltiltás hatálya aIatt az ítéletben megjelölt tevékenyééget
folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. E; eltiltást timonió
határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségvisető dz, akit
elti ltottak a v ezető tisztségvisel ői tevékenységtől.

6.8, Az egyesület vezető tisztségviselői:

Az egyesÜlet elnÖke: Buzás György ( anyja születési neve: Petri tldikó ;lakóhelye 2440
Százhalom batta Jókai köz 4. 2.em.3.)

Az elnÖkség tagjai: Bu_zás György elnök(2440 Százhalombatta Erkel Ferenc krt. 42. 4114. I
Rédli Tibor alelnök í2440 Százhalombatta Augusztus zo.u.5 4l2,)
Buzásné Petri lldikó titkár (2440 Százhalombatta Jókaiköz4.2t3.|

Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el.
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: áltatános.
A képviseleti jog gyakorlásának módja: öná!ló.

6.9.Az e! nökség hatáskörébe tartozik:
a.l az egyesÜlet napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések

meghozatala;
b./ a beszámo!ók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c.l az éves költségvetés eIkészítése és annak a közgyűIés eté terjesztése;
d./ az egyesÜleti vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére

vonatkozÓ, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatata és
végrehajtása;

e./ a kÖzgyűlés összehívása, a tagság és az egyesütet szerveinek értesítése;
f.I az elnökség által összehívott közgyű!és napirendi pontjainak meghatározása;
g./ részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesütettel kapcsolatós kérdésekie;
h./ a tagság nyilvántartása;
i.l az egyesÜlet határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
j./ az egyesü|et működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
k.l az egyesÜletet érintő megszűnési ok fenná!lásának mindenkori vizsgálata és annak

bekÖvetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
I./ a tag felvételérőI való döntés.
m./ dÖntés mindazon kérdésben, ame|yet jogszabály vagy alapszabáty a hatáskörébe

utal

6.10. Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalomma! tarja.
Az elnökség ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott
esetekben korlátozható. [Ectv. 37. § (1) bekezdés]



_,11, Az elnÖkség határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazáss al hozza.Az el nÖ kség határozatkéPes, tra-Ú lésén a.szavazatilóga uán nem torláúott el nökség itagok tÖbb mint a fele jelen van. Két elnökségi tag ;ÓlÖnlete esetén kizárőlagegyhan gúlag hozható határozat.

A.határozat meghozatatakor nem szava zhat az,a) akit a határozat kÖtetezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személyterhére másfajta előnyben részesii;b) akive! a határozat szerint szerződést kell kötni;c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;d) akinek olYan hozzátartozója érdekelt a döntéőb"n, aki az egyesütetnek nem tagja;e) aki a dÖntésben érdekelt más szervezettel többségi befotyáson alapulókapcsolatban áll; vagy
0 aki egyébként szemétyesen érdekelt a döntésben.

Az elnÖkség határozathozata|ában nem vehet részt az a szeméty, aki vagy akinekközeli hozzátartozója a határozat alapján
a./ kötelezettség vagy felelősség alóímentesül, vagy
b,/ bármilYen más előnYben réslesüt, iltetve 

"'r"!Í,ot"ndő 
jogügyletben egyébkéntérdekelt.

Nem minősÜl előnYnek a kÖzhasznú szervezet cél szerintijuttatásai keretében a bárkiáltal megkÖtés nélkü! igénYbe vehető nem pénzbeli"zorgáltatás, illetve az egyesületáltal tagjának, a 
_tagság_i_jo_gvlszony.alapján'nyújtott, léte;ítő okiiatnak megfelelő célszerintijuttatás. [Ectv. 38. § (1) és (2) uei<-ezoeÓ1 

'

V!l. Az egyesület anyagi forrásai és gazdálkodása

7.1. Az egyesület bevételei:
a., A tagsági díj és a pártoló tagok anyagi hozzájárulása
b,, Jogi személYek és természótes sz'erielyek támojatásai, felajánlása i, hozzájárulásai
c,, Az egYesÜlet által kitűzött célok elérése érdekébJn rireltett vállalkozási tevékenységbólszármazó saját bevétel.
d., Rendezvényi és egyéb bevétel.
I ? Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
7.3. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.

VllI. Az egyesület ügyrendje

8.1. Az egYesÜlet műkÖdését, az elnökség, feladatait és működését érintő, azalaPszabálYban részletesen nem szabályolott alapvető kérdéseket ugyienáÜn r<errmeghatározni, Az ügYrend nem állhat ellentétben az egyesület alapsábályával

lX. Az Egyesület képviselete

9 1 Az Egyesület kepviseletére az Egyesület Elnöke önállóan jogosult.
9.2, .A bankszámla feletti rendelkezési az Elnök önállóan gyakorolja.



X.Az egyesület megszűnése

Az egyesület megszűnik:
10.a., Atagok vagy alapítók kimondják megszűnését.
10.b., Az arra jogosult szerv megszünteti.
1O.c., Az egYesÜlet megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg.
10,d.,az egyesÜlet tagjainak száma hat hónapon keresztúl nem éri el a .10 főt.
10.d-, az egyesÜlet feletti általános törvényességi felügyeletet a Ptk.3:34.§ (1) bekezdése
alapján az egyesületet nyilvántartó Budapest környékíTorvényszét< látla ét. 

'

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

Az egYesÜlet megszűnése esetén a hitelezők kielégítése utáni vagyonról a közgyűlés
rendelkezik.

xl. zárő rendelkezések

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. tÖrvénY (Ptk.) és az egyesülésijogról, a közhasznú.logáttásrol, válamint a civil szervezetek
műkÖdéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az
irányadóak.

Kelt: 2019, április 13,
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Buzás György
az Egyesület Elnöke


