A CSABA] SZLOVÁXOK SZERVEZETE
egység€s szerkezetbe loglah

AIAPsZABÁrYA

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSIK

l.§
Á SZERVEZET ADATAI

1. A

szeryezet neve:

Csabai Szlovákok Szer,,,ezete

szlovákul: ÖabianskaorganizáciaSlovákov
röüdítve:csszsz
szlovákul: Öos

2.

székhelye és levelezési címe:
5600 Békéscsaba, Kossuth tér 10.

3,

Működési terűl€te:
Bekéscsaba és a Dél-alftiIdi régiö
(rendezvényeknél országos hatókör

4.

és határokon

átnFló

i§).

Bélyegzője az alábbi szlovák és magyar feliíaloííaítalmazza..

CSABAI SZLOVÁKOK SZER\.EZETE
ÖABhNSKA ORGANIZÁCL{ SLOVÁKOV

BLKfscsAB{, Kossul

5.

,]

tR

l0,

A

szervezet önállójogi személy, közhasmú szervezet, amely a Polgáíi Tölr,,énykönyvrőI szóló 20]3.
évi V. törvény (Ptk,) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásróI, valamint a civil sz€ ezetek
működésérőI és támogatásáróI szóló 201 1, évi cl-xxv. törvény (Ectv,) rcndelkezéseinek megfelelőgn
múködik

Az szeNezeí alapító tagjainak n€vót
mellékletá képezi.

6.

H

Képviseletéreaz elnök

éS az ügyvezetó

és lakóhelyét tartalmazó tagrrévsol az alapszabály

őnállóanjogosuli,

l.

számú

!lB

A sZERvEzET CÉLJAI, FELADATAI,

],

TpvÉxrlysÉcr

Az szervezet célja
a szlovák nemzetiségi kultúra és nyelv ápolására, fejle§áésére,
a szlovák nemzeti kultúra éítékeinekterjesztésére,megismertetésére,

kapcsolattaíásra a hazánkban és a kömyező orságokban működő szlovák szervezetekkeI,
a helyi szlovákság éídekeinekképviseletére (anyanye|vi kultúra megőrzése, szociális érdekvédelem).

A

szei-Vezet céIjának me8felelően az alábbi

(konkét) közhasznú tevékenységet fejti kiI

kózösségi szintér fenntaltása, magyarclszági nemz€ti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos
tevékenység, hagyományőrzés, órökségvédelem, köz,rúvelődési, kuliurális tevékenység, kutatás,

nemzetközi tevékenység,szakmai, gazdasági érdek-képviseletitevékenység,szabadidős
hobbitevékenység, szociális t€vék€nység

és

szervező, fejlesztő munkával, alkotó kulfurális kőzösségek, szabadidős csoportok lékehozásáVal, a
szlovák nemzetisé8i kultúrát felvállaló és tevékenységében rendszeresen és nyomon követhetően azt
gyakorló kőZösségek támogatásával tömöríti soraiba a szlovák nyelv és kultúra iránt érdeklődőket és
mindazokat, akik képző, önképző és ismeretteiesztó feladatokat vállalnak anyelv, a kultúra ápolásában
és te{esáé§ében.

2.

T€vékenység€i
külturális és előadó-művészeti csoportok szer,,ezése és működtetése:
különböző közművelödési és közösségi foímák keretei közöft végzi tevékenységét;
kiadványokat szerkeszl, j elentett meg, kiadói t€vékenységet fol),tai;
rend€zvény 1ebonyolíiással foglalkozik;

kiállításokat, konfercnciákat, vásárckat szeNez;
képzéseket, ókatásokat sz€rvezi
érd€kképviseletet lát el
titkári és fordítói t€vékenységet lát el;

utazásszervezéssel foglalkozik;
mú\ észeti kiegé./llö levékeny5e8et vé8e/:
irodagépeit, felszereléseit, hangszereit, termeit kőlcsönzi,
közöSségi, társadalmi tevékenységet fol},iat;
tapasáalatcsere láto8atásokat, tanulmányutakat szervez,

a) A

bérbe adja; sokszorosít;

szervezet saját újságot ad ki, a .,Öabán.lt .jelenteti meg, illetve kiadja a,.Öabiansl,ry ka|endár.'c,

évkón\,.vét,

d)

Működteti a Szlovák Kultura Házát mely saját tutajdonát képezi, A ház műkódését Szervezeti
Műkódési szabáIyzatáb^n szabá)yozza.

e)

önkénteseket foglalkoáar (2005. évi L,\XXVIII. lirr\,én} a köZéídekíi önkéll1es le\,éken}.ségÉl)

éS

Az szervezet múködé§ére vonatkozó általános szabálvok

1.

Az szervezet nem Záda ki, hogy

2.

Az szeryezetköZvetten

3.

Az

szolgáltatásaiból.

ta&jain kivül máS is lész€süljón az szeívezet kőzhasznú
(1)
pont]
34,
bekezdés
a.)
lEctv.
§

politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártokól fliggetlen és
azoknak anyagi támogatáSt nem nyújt, lEctv. 34, § (1) bekezdés d.) pont]

szervezet gazdasági-vállalkozási

tevékenységet csak közhasznú

vagy

a

jelen

alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósitását nem veszélye^etye yéEez.
lEctv. 34, § (l) bekezdés b.) pont]

4.

Az szeí\,ezet a gazdálkodása sorá1 eléíeredményéi nem osztj a fel, azt a jelen alapszabályban
meghatározott közhasznú tevékenységérefordítja, lBctv. 34. § (1) bek€zdés c,) pont]

5,

Az szen€zet a működésének, szolgá]taásainak, azok igénybevételimódjának nyilvános§ágát
www,slovak.hu intemetes honlapján, az szevezet székhelyén elhe|yezett hirdetőáblán és a
facebookoldálán való közzététel úüán biztositja, Az éves beszánolót és a közhasznúsági mellékletet
minden év május 30, napjáig a www.slovak,hu intemetes honlapján és az szervezet székhelyén
kihelyezett hirdetőtáblán közzéteszi, lEctv, 3?. § (3) bekezdés d,) poDtja]

a

6,

Az szewezet köZhasznú tevékeny§égével kapcsolatosan keletkezett iratok a töNény alapján
nem nyilvános adatok kivéte]évelnyilvánosak, azokba bárki betekinthet, és a saját költsegére
másolatot készíthel. AZ imtbetekintésre és iratmásolásra vonatkozó igényeket irásban, az szeívezet
elnökségéhez címzeften kell előter_jesáeni. Az elnökség az iratbetekintést és aZ iratmásolat kiadását az
szervezet székhelyén, az igény bejelentésétől számított 8 napon b€lül köteles biztosítani a kérelmező
számára. lBctv, 37. § (3) b€kezdés c.) pont]

II.

AZ EGYESÜt,ET SZERYEZETE

3.§

Az EGYI§t]LET sZf,R\TI ÉsTIsZTsÉGvIsELóI

1) A

szervezet tevékenységétszervei útján valósítja meg,

2)

AZ egye§üIet szervei|

a)
b)
c)
d)

tisztújitó és küldött választó közgyúlés
küldöttgyűlés
elnökség
ellenőrző bizottság

3)
a)
b)

Tisztségviselői:
elnök

c)

d)

ügyvezető
€Inökség

tagiai

ellenőrző bizottsá8i elDök

4.§

KÖZGYÚLÉS
1) A

szeNezet legfóbb önkormányzati szene az egyesü]etitagok összességének közs/űlése.

2)

A közgyűlés hátáskörébe tartozik:
a) az alapszabály megállapitása,
b) az alapszabály módosítása, elfogadása,
c) a szeNezet gazdálkodási tevékenysége 1ii irányainak meghatározása, az szervezet vagyoni helyzetéről
szóló je]entések elfogadása,

d) a váIasztott kön}.\,.vizsgáló megváIasztása, visszahívása és díjazásának megállapitása,
e) a Ectv.2E-30§ alapján a szervezet éves beszámolójának és közhasznúsági mellékl€iének elloqadása .
\ álaminl á targ) etel Iövelo e\ ben. leelésóbb lnajU) ] l-ig. a n) il!áno.5ag,zámára
eIérheró mód"on valo
közzététele és saját kö]tségre máSolat készítésénekbiztosítása, valamint tetétbe helyezése az oBH-nál.
l az elnökség és Ellenőíző Bizottság évi beszámoltatása ós beszámolójának elfogadása,
g) az olyan szerződés Degkötésének jóváha8yása, amely€t az szeNezet saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, a felüsi előbizottság tagjávalvagy ezek hozzátartozójávalköt,
h) aj€lelrlegi és korábbi szervezeti tagok, a vezető ti§ztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más
szervezeti szervek tagjai elleni káítéritésiigények érvényesítésérólvaló döntés.
i) a szervezet megszűnésének, e€N/esülésének és szérválásának kimondása,
j) megszúnésesetén a végelszámoló kijelölése, a szervezeti va8yon felhasznátásáról való fendelkezés.
k) az elnökség, az elnök, az ellenőíző bizottság megválasztása. a tisztségvjselők visszahivása, valamint
lemondásának tudomásulvélele, díjazásuk megállapítása
l) a tisáeletbeli tagok, a pártoló tagok és ajogi személyiséggel rendelkező tagok elfogadása,

m)

a tagdíj összegének megállapítása,

n) az

elDökség áItaI

jóváha8yása,

o)

nás szervezetekkel, intézményekkel megkötött egyiittmíiködósi megállapodások

a szenezei szabályzatainak j óváhagyása és döntés mindazokban az ügyekben, amelyet az alapszabály
ésjogszabály kizárólagos hatáskörébe utal, vagy az Elnökség a közgyűlés elé terjeszt,

3) A

köz8yiilést, köztes években a küldöttgyűlést aZ elnökség határozatára, de le8alább évenkél]tegyszer
össze kell hívni, Közgyúlést kell ös§zehivni akkor is, ha a szer,.rezet tagjainak egyhamada a cél
megjelőIésével azt kívánjá,

A

Ptk,3:81.§ alapján aZ elnőkség köteles a közgyűlést összehivni a szüksé8es intézkedéSek me8téteIe
céljából, ha
a) az szervezet vagyona aZ esedékes tallozásokat nem fedezi;
b) az szeívezet előíeláthatólag nem lesz képes a laítozásokat esedékességekor teljesíteni; Vasl
c) az szervezet céljainak elérése veszélybe került,

A

í'entiek alapjfu összehivott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásía okot adó körülmény
megszüntetése érdekébenintézkedésttenni va§/ az szervezet megszüntetéséről dönteni,

A

közgyúlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.

nyilvánosságjogszabályban

A

kóZs/űlés ülései nyilvánosak, amely

megha!ározott eselekben korlátozható. lEctv, 37. § (1) bekezdés]

A közgyűlést aZ elnőkség legalább 15 nappal az ülés idöponüa elótt kiküldött meghivóval, elsődlegesen
az szeíyezeíszéklrelyérehívja össze Íra§ban. igazolharó rnódon. lrasbeli igazolható módon történő

kézbesítésnekminósül: pl. ajánlott va$/ tértivevény€s kiildeményként,továbbá a tagnak az el€ktronikus
levelezési címéretörténő kézbesitésazzal, hogy a kézbesítésvisszaigazolásra kerüljön (elektronikus
téíivevény).lEctv, 37. § (2) a) pont]

Ha a közgyűlést nem szabályszenien hivták össze, az ü]ést akkor l€hel megtarlani, ha az úlésena
részvételrejogosultak legalább hároDrnegyede jelen van, és egyha[gúlag hozzájárul az ]dlés
m€gtartásához,

A közgyűlési meghívó taít^lrnazza az szeívezeí nevét, székhelyét,a közgyűlés helyét, idejétésajavasolt
napúendi pontokat, A napirendi pontokat ameghívóban legalább o]yan részletezettsé88el kell rögzíteni,
hogy a szavazásrajogosult tagok áIláspontjukat kialakíthassák, ADeghivónak taltalmaznia ketl továbbá

a közgyűlés hatáíozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszinét és időpontját, és az arra
történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napiíendi pontok tekintetében a megielentek
számára tekintet nélkül hatarozatképes lesz, ha aá az €redeti időponlot le8alább három és legfetjebb
tizenöt nappal követő idópontra hívják óssze,

A közgyűlési ,íeghívót az szervezet székhelyén és honlapján nyilvánosságra keIl hozni,
A közgyiílési meghívó kézbesítesétőlvaey közzétételétő I számított 3 napon belüIatagok é§ az szeNezet
szeívei az elnökségtól a napiíend kjegészítésétkérhetik, a kiegészítésindokolásával. A napirend
kiegészitésénektárgyában az elnókség 2 napon belül dónt. Az el ökség a napirend kiegészítésér
elutasíthatja va8y a kérelemnek hel},t adhat. Döntését, továbbá €lfogadá§ esetén a kie8észitett napirendi
pontokat minden esetben annak meglrozata]ától számított legkésóbb 2 napon belül igazolható módon
közli a tagokkal,
Ha az elnökség a napiíend kiegészítéseiránti kérelemről nem dönt, va8y a kérelmet elutasítja úgy a
közgyűlés a napiíend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát inegelőzően külön dönt a napirend
kiegészítesénektáígyában, azza1, hogy a szabályszerűen nem kőzölt napirenden szeíeplő kérdésben csak
akkor hozható határozat, ha a részvételrej ogosultak tegalább hárolrrnegyede jelen van és a napircnalen
nem szereplő kérdésmegtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

Az elnökség köteles a közgyúlést haladéktalanul összehivni a
céljából, ha

a.l az szeNezet vagyona az esedékes 1ailozásokat n€m

fedezi;

szükséges intézkedések megtétele

b./ az szervezet elóleláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teIjesiteni; Va§/
c./ az szervezet céljainak elérése veszélybe kerúlt,
aZ összehivásra okot adó körülmény
Ezekben azesetekben az összehívott közgyűlésen atagokköteies€k
megsziintetése érdekében intézkedésttenni vagy az szervezet negszűntetéséről dönteni,

A közgyii|és határozatképes, haazon a leadható szavazatok több mint felét képviseló szavazásrajogosult
részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell,

A közgyúlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapitani a határozatképességet, vagyis az
aktuális laglétszámhoz képest a megjelent és szavazásrajo8osult tagok számát. A közgyúlés a napirendi
pontok tár8yalását megelőzően e8yszerú szótöbbsésgel, nyilt szavazással megválasztja a levezetó elnök

szerrrélyét, továbbá a jegyzőkönywezető és két jegyzőkőnyv hitelesitő személyét,valamint szükség
esetén a két fős szavazatszámláló bizoftságot,

A közgyúlésen meáelent

tagokró I j elenléti ívet kel1 késziteni, amelyen fel kell tiintetni a lag, valamint
ha az alapszabály a képviselő útján történő részvételt lehetővé teszi- képviselője nevét és lakóhelyét
vagy székhelyét,
ha a tagokat nem azonos számú szavazat illeti meg a tagot rnegillető szavazatok
számát. Ajelenléti ivet a közgyűIés 1evezető elnöke és ajegyzőkönyvvezető
aláírásával hitelesiti.

és

A kijz8yű lésíő l j egyzőkönyvet kell késziteni, alnely íaíía:lmazza
d)
ó/
c/
d/
e/

az sz€rvez€t

nevél és székhe]yét;
a közgyűlés helyét és idejét;
a közgyűlés levezető elnökének, ajegyzókönyvvezetónek,

ajegyzőkönyv hitelesítójének a nevét;
közs/űlésen lezajlott fonlosabb eseményeket, az elhan8zott indítváDyokat;
a határozatijavaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól taílózkodók
a

számát,

A jegyzőkönyvnek

tartalmaznia kell a döntésre jogosu]t szeív döntésének tatalmát, időpontját éS
lratályá1, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, ha lehetséges személyét,lEctv, 37. § (])
a) pont]

A

jes/zókönyvet

a je8yzókönyvvezetó

megválasáott, jelen lévő tag hitelesíti,

és a közgyűlés ]evezetó elnöke ir.ja alá, és két erre

A

tagok határozatukat a határozatképesség me8állapításánál figye]embe vett szavazatok többségével
hozzák meg. A határozat meghozaialakol nem szavaz7tat az,
akií a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhéíe

a)

másfajta előnyben részesít;
akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
aki ellen a határozat alapjánpeí kell inditani;
akinek olyan hozzátartozója érdek€lt a döntésben, aki az §zervezetnek nem tagja;
aki a dóntésben érdekelt más szenezett€l többségi befolyáson alapuló kapcsolatban á1l; vagy
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben,

ó/
c/
d)
?'

'A közs/űlés

határozathozatalában nem vehet résa az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója
a halarolalalapj;n
a,/ kötelezettség vagy felelósség alóI mentesül, vagy
b,/ bánnilyeD lnás előnyben részesúl, illetve a ne8kötendőjogü$/letben e§/ébként érdekelt,

Nem lni ősül előnynek a közhasznú szervezet cél szelinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgá]tatás, ill€tve az szervezet általtagiának, a tagságijo8viszony
alapján nyújtott, létesitó okiratnak megfelelő cél szerinti j uttatás, lEctv, 38. § (1) és (2) bekezdés]

A köz$iűlés

haíározAtáí - az alapszabály va8y törvény eltéó rendelkezése hiányában egyszerű
szótöbbsé88el, nyilt szavazással hozza, lEctv, 37. § (2) a) pont] A közgyűlés az éves beszámoló

jóváhagyásáról az általános szabályok szerint dönt.[Ectv, 37, § (2) d) pont] Az szerlezeí
alap§zabáIyának nódosításához, az szeryezet e8yesüléséhez és szétválásához a közgyűlés
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges, Az szervezet céljának módosítáSához és az

megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez
hároinnegyedes szótöbbséggel hozolt határozata szükséges.

sz€Nezet

a

szavazati joggal rendelkező ta8ok

A közgyiilési

ltatálozatokat a lcvezelő elDök a kijzg},iilésen s7óban kihilieli és a7 éliDtctt 1ag(okk)a1 a
halározal ncghozatalát kölclij 8 D.tpon beliil irásban. i:]azolltató Inódon is kiizli a határolalDak az
szer\c7el honlapián lij éllii kajzzétételé\e1eg},ide.jiileg,|Ec§,, ]7, § (]) b) ponl]

4) A közs/űlésre a szeív€zet
kell összehí\.ni.

tagiait

a napirend

közlésével -

a

közgyűlés időponüa előtt legalább

8

nappal

5) A köz8yűlés neghívóját a székház nyilvános tercben elhelyezett információs táblán, vas/ elektronikus
úton kell közzélenni,

A közgyűlési meghívó

kézbesítésétőlvagy közzétételétől számított, az alapszabályban megbatározoft
időn belül a tagok és az szeNezet szei-vei a vezetó tisáségviselőtől a napircnd kiegészitésétkérhetik, a
kieeészítésindoklásával.

Anapirend kiegészítésénektárgyában a közgyűlést összehivó vezető tisáségviselőjogosult dönteni. Ha
a nipirend kiegészitése iránti kérelemről a vezető tisztségviseló nem dönt vagy aá elutasítja, a
közgyúlés a napirerrd elfogadásáról szóló batáíozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend
kiegészítésénektárgyában.

6)

A

Szavazati jog gyakorlásának feltétele ,\z szervezeti tagság! KözgyűIés tarLisa esetén pedig további
feltétel a tag személyes jelenléte,
Aközs/űlés határozatképességéhezlegalább a szavazatijoggálrendelkező tagság 50%-a+ l főjelenléte

A közgyűlés határozatait e8yszerű többséggel hozza. A jelen|évők háromlegyedes
szólöbbeséggel hozott határozata sáksége§ az alapszabály módositásához, a szavazati joggal
rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott ha!ározata szükséges más szervezetekkel való
egyesülés kimondásához
szervezet megszűnésélek kimondásához, a szervezet céljának
^
módosításához, valamint az szervezet
hitelfelvételéhez, amely nem veszélyeáeti az alapcél szerinti
t€vékenységének ellátását, és működésének fenntatását.
szükséges.

A határozathozatalban
alapján

b.

d,

nem vehet résá az a személy, aki vagy akinek kö ze7i hozzáíaííozója a hatáLíozal

köte]ezettség vagy felelósség aIól mentesül, va§/

bármilyen má§ előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben e§/ébként érdekelt.
akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
aki ellen a hal;ro7at alapján

peí kelI indilani;

akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Szervezetnek nem tagja vagy alapítója;

i

aki a döntésben érdekelt más szervezetlel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban

á11;

Vagy

aki e8yébként személyesen érdekelt a dőntésben.

A b, pont esetében neln lninósü] előnynek a közhasznú szervezet cél szerintijuttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehetó nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Szervezet által tagjának, a
tagságj
7)

j

ogviszony alapján nyújtott, |étesító okiratnak megfeleló

cé| szerinti

juttatás.

Ha a közgyűlés határoztképtelen, a második alkalommal ugyanazon napirendeke 30 napon belül
számától íiiggetlenül határozatképes, Erről a körülményről a

összehívott közgyűlés a megjeleht€k

tagságot mar a meghivóban szűkséges tájékoáatni.

8)

A közgyűlés

határozatait nyílt szavazással hozza. A közgyű]ésen va]amennyi szavazásra jogosult tag
egyenlő szavazattal rendelkezik, Atag a köz8yűlésell a szavazatijogát meghatalmazott képviselóje útján
is gyakoroIhatja. A képviseló részére adott meghatalmazástteijes bizonyitó ere.jű magánokirati formában
iíásba kell foglalDi éS aá a közgyűlés levezető elnökének a köz8yűlés kezdetén átadni,

A

közgyűlésen megjelent tagok kéthaímados szavazataíánnyal dönthetnek arróI, hogy egyes

kérdésekben titkos szavázással hoznak határozatot. Személyi kérdésekben minden esetben titkos
szavazásl kell elrendelni.

A

köZ8yíilésről je8yzőkönyvet kell vezetni, a napirend, a javaslatok, indítványok, határozatok
rögzítésével, Ajegyzőkönyvet az elnök é§ az általa javasolt és általános szabályok szerint választott 2
személy hilelesíti aláírásával.

9)

l0) A tisztújító és küldöttválasztó köz§/űlés lehetóvé teszi, ho8y a tisztújitó közgyűlések közötti években
összehívott kúldöttgyűléseken a tagság álta| rnegválasáott küldöttek képviseljék az egyes csoportok
tagságát.

l]) A

csoportokba szerveződött ta8ság minden
képüselik a csopolt tagságát,

1l ö után l

küldöttet választ, akik a küldöttsyűlés€n

l2) A jogi

szernélyiséggel rendelkező tag, taglétszámától ffiggetlenül
közgyúlésen,

]

szavazattal rendelkezik a

5.§

A
A Küldöttgyűlés

KirLDöTTGYűLÉs

a tiszúj ító és küldöttváIasztó
az alábbi pontokban rögzített leladatokat:

1)

köZgyűlések között

4,§,2. pontjának a, b, €, l, g, kpontjai, valamint mindazokat
a közgyűlés hatáskörébe rendel,
2)

A

3)

A

a feladatokat, melyeket a törvény

kizáíólag

küldőttgyűlést megelőzően annak napirendi ponüait a küldöttek az általuk képviselt tagsággat

részközgyűlésen megtár§/alják és enől jegyzőkönyvi felje8yzést készítenek.

részközgyűléseken megfogalmazott javaslatokat, észrevételeket, stb. tartalmazó jes/zőkön},vi
felje§/zéseket a küldöttek kötelesek továbbítani a közgyűlést ill. a küldöttgyúIést összehivó
eInökségnek, s kötelesek azt a küldöttgyűlésen személyeseí is képviselni.

4) Minden kiildött 1l tagot képvisel, s
5)

látja el a köz8yűlés feladatait, kivéve

l

szavazattal rendelkezik szavazáskor,

Az egyéni, tehát csoportba nem szeíveződött tagok, akik jelen vannak
után rendelkeznek 1 szavazattal.

6).

A jogi

a küldött§/űlésen, szintén 1 ] fő

személyiséggel rendelkező tag, taglétszámától ffi8getlenűl

küldöttgyűlésen.

l

szavazattal rendelkezik a

6.§

ELNÖKSÉG

1) Az

elrrőkség az szeíyezcl 7-1] ló lagból álló iig)-vez!,tó sze§e, anrely dönt n]indazolr kéldésekbeD,
amel}et .iogszabál), \,agy a:apszabál]. ncm utal a közgyíilés va8!, a kiildöltg),iilés ki7áólagos
halásköróbc, Az elDókség tagja]l, az elnöksóg lagjai köZül az elnököt a kirzgyűlós vála§ztja 5 év
haaározo11 idótaúa§m,

2)

AZ elnökség üléseit szükség szerint, de évente le8alább négy alkalommal laija, Az elnökségi ülésl az
elnök legalább nyolc nappal az üléS időpontja elótt kiküldőtt neghívóval. elsódlegesen aZ e§/esület
székhelyérehívja össze irásbarr, igazolható lnódon. Írásbeli igazolható módon töÉénő kézbesitésnek
minősül: pl. ajánlott va8y tértivevénye§ kűldeméDyként, továbbá a tagnak az el€Llronikus levelezési
címére történő kézbesítésazzal, hogy a kézbesités visszaigazo|ásía kerüljön (elektronikus tértivevény).
AZ elnöksé8i ülésre szóló meghívó tanalmazza az egyesülel nevét, székhelyét, az e]nökségi ülés helyét,
idejét és a javasolt napirendi pontokat.
napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan
részletezettséggel kell lögzit€ni, hogy az elnökségi ragok álláspontjukat kialakithassák,

A

Az elnökségi ülésre szóló meghívót

aZ egyesület székhelyéné§ honlapján nyilvánosságra kell hozni.

AZ elnőksé8 úléseinyilvánosak, am€ly

nyitvánosság jo8szabályban m€ghatározoit eselekb€n
(1) bekezdés] Zárt ülést taí az elnökség abban az esetben, ha személyi vagy

kollátozható. lEctv, 37, §
pénzügyi kérdésekbentárgyal és dönt

Az elnökség határozaLát e§/szerű szótöbbséggel, nyilt szavazással hozza, Az elnökség határozatképes,

ha ülésén a szavazatijogában nem kollátozott elnökségi tagok tóbb mint a hárcmnegyede (?)jelen van,

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
akJí a hatírozat kötelezettség vagy fe|elő§ség a]óI mentesít vagy a jogi személy terhére

a)

másfajta elónyben részesít;
akivel a határozat szerint szerződéSt kell kótni;
aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
akinek olyan hozzálaí\,ozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek n€m tagja;
aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alaputó kapcsolatban áll; vagy
aki egyébkéntszemélyesen édekelt a döntésben.

D)
c/
í.l
e/
/l

Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt aZ
baíárczaí alapján

^

b,/

a személy, aki vagy akinek

kötelezettség vas/ felelőssé8 alól mentesül. vagy
bánnilyen rnás e)őnyben íószesül, i]letve a megkötendőjogügyletben

közeli hozzátartozója

egyébké,ltérdekelt,

Nem minősül előnynek a közhasznú szerv€zel cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szol8áltatás, illefue az egyesü]et á|tal tagjának, a tagsagijogvi§zony
alapján nyújtott, ]étesíó okiratnak megfelelő cél szerinti juttaás, lEctv. 38, § (1) és (2) bekezdés]

Az elnökségi ülésíől jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jelenlévő elnőkségi tagok ímak alá, A
jegyzőkönyv taítalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve
a döntést iámogatók és ellenzők szánarányát (ha lehetséges, személyét),
Az elnökség hataíozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az

érintett tag(okk)al a határozat
me8hozatalát követő 8 napon belül irásban, igazolható módon is közli a határozatoknak az e§/esüIet
honlapján töíténő közzétételével egyidejűleg, lEctv. 37, § (3) b) pont]

A köz8yűlés
pont]

és az elnöksé8 határozatait az elnök köteles a Határozatok Kön},vébe

[Ec§,37,

§ (3) a)

AZ elnökség űléseit szükség szerint, de legalább

negyedévente, évi négy alkaionrmal tartja,
amire az elnök 8 nappal elóbb meghívót küld az elnöksé8 tagiainak a napirend közlésével együtt,
E|nökségi ülést kell összehívni 8 napon belül a tagok egyharmadának indítványára, illetóleg az
Ellenőrző Bizottság inditványára. Az elnök illetve az iigyvezető jogosult a rendkívüli ülések
összehívására,
4)

A közhasznú szeNezet múködéséról, szolgáltatásainak igénybevételéről a honlapján számol be,
www.biro§ag.hu honlapon kívül itt teszi közzé b€számolóit is.

5)

a

kötelező

szervezetet más szervek előtt. A szervezetet eseti megbíZás alapján az elnökség
bánnely ta&ja, s a Szewezet bármely tagja képviselheti,

Az elnök képviseli a

A2 elnökségtagjai nem lehetnek egymásnakköze]i hozzátartozói valamint a 201l, évi cLxXV. tv.39.§_
a alapján me8hatáíozott személyek, erről a vezetó tisztségviselő, illetve ennek jelölt személy köteles
va]amennyi érint€tt szervezet elózetesen tájékoáatni arról, hogy ilyen tisáséget egyidejűle8 más
szervezetnél is betölt,

a nagykorú szemé]y lehet, akinek cselekvőképességéta tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tiszí ségvise lő j ogi személy, ajogi személy
köteles kijelölni aá a természetes szeméI}t, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevéb€n ellálja,

vezető tisztségviselő az

A

vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a küelölt személyre is alkalmazni kell,
tisztségviselő ügj,.vezetési feladatait személyesen köteles ellátni,

A

vezető

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkővetése miatt jogerősen szabadságvesaés
büntetésre itéltek, amig a büntetett előéIethez fliződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lelret vezető tisá§égviselő aki közügyektól eltiltó itélet hatálya alatt áll. Nem lehet vezető
tisztségviseló az, akit e foglalkoástól jogerósen eltiltottak, Akit valamely foglalkozástól j ogerős bírói
ítéleltel eltiltottak, aZ €ltiltás hatálya a]att az itéletbm megjelölt tevékenységet fol}tató.jogi személy
vezető tisáségviselóje nem lehet, Az eltiltást kimondó hatáíozatban megszabott időtartamig nem lehet
vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől,

A közhasznú szervezet

b,/

d,/

megszűnését kővető háron évig nem leh€t más közhasznú szervezet vezetó
tisZségviselóje az a szeméI1,, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisáségviselője VoIt annak megszűnésétmege]őző két éVben legalább egy évig_,
ame]y jogutód nélkül szűnt nreg úgy, hogy az állami adó_ és vánrlatóságnál nyilvántaltott adó- és
vámtaltozását nem egyenlítette ki,
amellyel szemben az állami adó_ és vánhatóságjelentős összegű adóhián},t tált fel,
amellyel szemben az állami adó- és vánhatóság üzlet]ezáIás intézkedést alkalmazott, va8y üZletlezárást
helyettesítő bírságot szabott ki,
amelynek adószámát aZ állami adó- és vánhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfliggesáette vagy törö]te,

A

vezetó tiszlségviselő, illetve az ennek jelölt szenély köteles valamennyi éíintettközhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tiszséget egyidejúleg más kózhasznú szervezetnél
is betölt, lEctv. 39, § (1) és (2) bekezdés]

Az szervezet vez€tő tisáségviselói:l
Az sz€rv€zet elnöke:
Lászik Mihály (anyja szül. n€ve: Tuska Zsuzsaírna, lakóhelye: 5600 Békés§saba, Szerdahelyi u,
Az elíőkség ta&jai:
KiszelyAndrás (5600 Békéscsaba, Veszei u, 73.)

lxxIxv:otg (o:,tz,l

t

ozgyúlésidöntéS alapján

5,

IVll4,)

KJajcsovics Hajnalka (5600 Békéscsaba, Aulich u. l0/1,)
Lipták Zsolt (5600 Békéscsaba, oíosházi út 53,-2.)
Molnámé Pribojszki Judit (5600 Békéscsaba, Kazinczy |Ip.
Tóth András (5600 Békéscsaba. Hétvezér u. 15.)

27 l

AI] 4)

Tóth Mihály (5600 Békéscsaba, Iiúság u. 21,)
Vozár MánoD (5600 Békéscsaba, Mesteru. l.)

A vezetó tisáségviselő i megbízatás megszűnésének esetei
Megszűnik a v€zető

a Ptk.

tisztségviselői megbizatás

a) határozott idejű me8bízatás esetén a
b) me8szüntető feltéte]hez kötött

3 :2

5§

( ]

) bekezdésének megfele|ően:

me8biás időtartamálak lejátával;

megbízatás esetén a feltételbekövetkezésével;

c) visszahivássa1;
d) lemondássalj
e) a vezető tisztségviselő halálával vagyjogutód nélküli rnegszűnésével;
í) a vezető tisáségviseló cselekvőképességéneka tevékenysége ellátásáhóZ szükséges körben történó
korlátozásával:
8) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró Vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével,

6) Az űgyvezető gondoskodik a szelvezet költségvetésén€k, zárszámadásának, vagyonmérlegének,
számviteli törvénynek megfeleló beszámolója köáasznúsági melléklettel való elkészitéséről, valamint
aZ elnökség működtetéséíől, vezetéséről.

AZ elnökség feladata, működése:
a,/ gondoskodik az szervezet ügy€inek

b.l !égzi a

viteléről, tevékenységénekszervezéséről,

működéssel kapcsolatos rnil]den adminisztrációs, gazdálkodási feladatot, beIső

munkamegosáás alapján, valamjnt döntés előkészítő feladatokat lát el,
c./ gondoskodik az éves költségvetés lehetőség szerinti végrehajtásáró|, gazdá|kodik a közgyűlés által
meghatározott költségvetési keretek között,
d./ a közgyúlés kizárólagos hatásköíébe nem tartozó bel§ő szabályzatok elkészítéseés elfogadása,
e./ az szeívezet kőltségvetési é§ gazdálkodási, és egyéb szabáIyzatainak megalkotása,
t/ dönt két közgyű]és közötti jdőszak kőzött az szeí]lezeíü§/eiben, kivéve azokat a tárgyköíöket,
amelyeket az alapszabály, vagyjogszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskőrébe utal,
g,/ figyelemmel kísórik a pályázati kifuásokat illetve a futó pro8ramokat,
h,/ az elnökség beszámol a közgyűlés elótt a kózgyűlések közöft végzett tevékenységéről, és elkészíti a
számviteli törvénynek megfelelő beszáno]óját, közhasznúsági mellékletet.
Minden év május 3i_ig a jóváha8yott beszámolót áz or§zágos Bíúsági Hivatalnak letétbe helyezésre

neghildi.

i./AZ elnökség az űléseit szükség szerint, de legalább negyedévente tartja, napirendjét saját maga

hatáíozza meg.

7)

Az ügyvezetó az üg},vitel, az ügyintéző

és végrehajtó szen,ezet vezetője, a testületi szervek által hozott
ha!áíozatok és megjelölt fe|adatok vé8rehajtásának felelóse,

A szervezet ügyvezetójei Krajcsovics Hajnalka (5600 Békéscsaba, Aulich u, l0/l,)
8) Az ügyvezető szerveziés irányitja:
- a közösségi, kultulális tevék€nységet,

-

a 8azdasági tevékenységet,

kőtelezettségváIlalási,

kiaólányozási,
utalványozásijogkörtgyakorcl.
Akadályoáatása esetén ezeket a feladatokat átveszi

aZ

elnök.

9) Az ügyvezető kéthavonta, elnökségi ülések keretében, de legalább évente nógyszer beszánol
elnókségnek, melyjóváha8yja

az elnökség éves munkat€rvét és rövidebb távú programt€rveit,

7,§

AZ ELLENÓRZÓ

BIZOTTSÁG

Az Ellenőrző Bizottság a szervezetnek a közgyűlés által a tagok közül 5 évi időtaítamra válasáott és a
közgyűlésnek felelós munkaszervezete, melynek alapvető feladata a szervezet pénz- és
vagyongazdálkodás szabályszerűségének, a költségvetés végrehajtásának érdemi, folyamatos
ellenőrzése, valamint a Szervezet alapszabály szerinti működéséDek felügyelete, (350/20l ], (XII. 30,)
Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes
kérdéseirő]ésa számvitelről szóló 2000, évi c. tőrvény, valamint a 34212011. (XIL 29,) Korm. rendelet
a §zámviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tártalmazó
kormányrend€letek módo§ításáról és a A közpénzekből nyújtoft támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi cLxXxI. iöTvény)

]) Az Ellenőrző Bizottság elnökből és két tagból áll, akik megbízatásuk időtaftama alatt e8yidejűle8 más
lisztségeI nem Iöllhelnek be a s/ene/elben,
Az Ellenőrzó Bizoftság tagjai:r
Csaponé Mesnikov Melinda (5675 Telekgerendás, Béke u, 39,)
Lopusnyi Natália (5600 Békéscsaba, Bankó A, u, 15.)
Tuska János (5600 Békéscsaba, Víáároló u. 5,)
2)

Az

Ellenőrző Bizottság ellenőrzi

b€lekinthet,
3)

közhasznú szervezet alapszabály szerinti múködését és

azokat megvizsgálhatja,

Az Ellenőrző

Bizottság ta&ja a köáasznú szervezet elnökségének üléséntanácskoási joggal részt

veh€t,

4)

a

gazdálkodását, egyes gazdasági nűveletek szabályszerűségét, az okmányfegyelem megtartását, a
döntések végrehajását. Ennek sorál] a vezető tisaségviselóktól jelentést, a szervezet muntavállalóitól
pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba

Az Ellenőrző Bizottság köteles az

elnöksé8€t tájékoztatni és annak összehivását kezdeményezni, ha
alTói szerez tudomást, hogy
a szervezet működése során olyan jo8szabálysértés vagy a szervezet éfdekeit egyébként

a)

súlyosan séítő esemény (mulaszlás) tőrtént, amelynek megszüntetése vagy következményeinek
elhárí!ása, illetve enyhítéseaz elnökség dóntését leszi szükségessé,
b) a vezető tisztségviselők fclelősségét megalapozó tény merütt fel,

5) Az elnökséget az EIlenőrző Bizottság indítványára annak megtételétől számított harminc napon belül
- össze kell hívni. E haáridő eredmén}telen eltelte esetén a vezetősz€fl összehívására a felü§/elő szerv

isjogosult,

6) Ha az elnökség atörvényes működés helyreállítása érdekébenszükséges intézkedéseket nem t€szi meg,
az Ellenőrzó Bizottság köteles haladéktalanui éIlesíteni a töívényességi felügyeletet ellátó szervet.
,7)

Az

Ellenőrző Bizottság évente minimum egyszer végez el|enőrzést, nunkájának eredményét

jegyzőkönyvben

' Xxxk2o19 (03,12,)

rögzíti és besámol a közgyűlésnek. A jegyzőkön}./et leadja az elnökségnek ikatásra.

sz, közgyűlési határozzat alapján

8) A

- jelenlét€

Ellenórzó Bizottság nind a háíom ta&jáltak Elnök és két tag
Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

9) A Bizottság

terjeszti

a Közgyűlés elé a tag(ok) fegy€lmi

esetén határozatképes.

A

vétsé8gelkapcsolatos észrevételeit,

megállapításait, határozat-tervezeteit.

10)Az Ellenőrző bizottsá8i

tagsá8ra vonatkozó összeférhetetlensé8i szabáIyokra

bekezdésében foglaltak az irányadóak

a Ptk,3126 §

(2)

8.§

AZ ELNÖKSÉG, AZ ELNÖK ÉSAZ ELLENÓRZÓ
1)

A szeflezet

2)

A

BIZOTTSÁG VÁLASZTÁSA

elnöke csak magyare+szági állarnpolgár lehet. aki magát szlovák nemzetiségűnek vallja,

vezető Szerv határozathozatalában nem vehet részt aZ

a

szelnély, aki vagy akinek közeli

hozzátaItozója /Ptk E: l § (1)/ valamint a 2011, évi cl'xxv. tv. 38,§ határozat dapján
a) kötelezettsé8 vagy felelósség alól mentesül, vagy
b) bármilyen rnás előnyben részesül, illetve a megköteDdójogügyletben
egyébkéntérdekelt. Nem minó§ül
előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti j uttatásai keretében a bárki által megkötés nélkűl igénybe
Vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a táísadalmi szervezet által taejának, a tagsági.jogvi§zony
alapján nyújtott, létesitő okiratnak megfeleló cél §zerinti juttatás.

3) Nem lehet az ellenőrző bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) az e]nökség elnöke, üs/vezető elnöke vagy taáa,
b) a szervezettel a megbízatásán kivüli más tevékenységkifejtésére irányuló

c)
d)

munkaviszonyban vagy

munkavégzésre irányrló egyéb j ogviszonyban áll, ha ajogszabáIy másképp nem rendelkezik,
a szeívezei cél szerinii j uttatáSából részesűl kivéve a bárki áItal megkötés nélkü] igénybe vehető net]]
pénzbeli szolgáltatásokat, és a iársadalmi szervezet által tagjának a tagságijogviszony alapján nyújtott,
létesító okiratDak me8felelő cél szerinti juttatás illetve
aZ
c) pontban meghatározolt szemólyek hozzátaríozőja,

a)

4)

(]) A szervezet, mint közhasznú Szen,ezet megszűDtét követő két évig nem lehet más közhasznú
szeívezet vezető tisztségviselóje az a §zemé]y! aki olyan közhasznú szervezetnél töltött
annak
megszűntét megelőzó két évben ]egalább es/ évig vezető tisztséget, amely az adóás rendjéről szóló
tőívény szerinti köáartozását nem egyenlített€ ki,
(2) A vezetó tisásé8viselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi éfintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilye tisztséget es/idejűleg más közhasznú szervezetnél

be

is betőlt,

5)

A tisztújító és küldöttválasáó közgyűlést me8előzően az elnökségjelölőbizottságot hoz létte, melyben
minden csopofiot l fó képvisel, s a csoportba nem szerveződött tagokat is összesen l fő képviseli. A
j eIölőbizottság
a tagsággal történő konzultáció alapjánjavaslatot készit elő a tisztújító és küldötrválasáó
közgyűlésnek a szervezet tisáségviselői és testületeinek megválasztására, s azí ott a levezető elnök
felkéréséreSzavazásra előteíjesái,

III.

Á T^G§ÁG

9.§

Á SZERVEZET TAGSÁGA
A tag§ági jogviszony keletkezés€
1,

Az

szeNezeíi tagság belépésinyilatkozat elfogadá§ával keletk€Zik.

A

belépésinyilatkozatot az

elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétőlszámított 3o napon belül, egyszerű
§zótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről, Határozatát annak meqhozatalát követö 8
napon belül írásba foglaltall, igazolt módon kell megküIdeni a tagfelvéteh kéálmező számára, A
tagfelvételi kérelem elutasítáSa esetén.jogorvoslatnak helye nincs.

A szervezet tagiai azok
magánszemé]yek,
jogi személyek,
páíoló tagok,
tisáelerbeli tagok,

lehetnek,

akik

a

a

szervezet célkitúzésévelegyetértenek, toyábbá

az

alapszabáIyban foglalt

rcndelkezéseket elfogadják, illetve amelyek azonosulva a szervezet céljaival, azok megvalósítását nem
veszélyezietve (Ptk3:66 (2)), tudásuk és képességeik szerint ké§zek azok De8valósításában rendszeresen
és tevékenyen résá venni,

A Szervezehek illetve

2)

alrnak képviseleti szervének magyar állampolgár, Magyarorszá8on letelepedett
illetőIeg nagyarországi tartózkodási engedéllyel íendelkező nem ma&var állampolgár is rend€s t;8ságj
vi§zony létesítéséveltagja (Ptk 3:65§ (2)) lehet, fe]téve, hogy nincs eltiltva a köztigyek gyakorlásáiól,

3)

A_szeívezettisáeletbeli ta&iává váIaszthatja a közgyűlés aá az egyé t, aki kimagasló tevékenysó8ével
jelentó§ eredményeket ért el, vagyjelentős segitséget nyújtott a szlovákság me8maradásáért
hazíniban,
Tiszteletbeli tag nem magyar állampolgár is lehet.

1)

A szervezeti rendes, jogi személyiséggel rendelkező és pártoló tagság a szándék írásban történő
b+lentésével, fenntartása a nyilvántaító lapon évenkénti aláirással való megerősítéssel és a tagságidij
befizetésévellétesű1-

5)

PáItoló tag bárki lehet, aki a Szerv€zel munkáját támogatja. AZ ilyen tag az szeNezet tevékenységében
csak vágyoni hozzájárulással vesz résá,(20l l, évi cl'xxv. tv 4§ (5))

6)

7)

Jogi személyiséggelrendelkezó szervezet tagsági szándékát írásban jelezheti az elnökség va8y
egyenesen a közgyúlés felé, fenntartását a nyilvántartó lapon évenkénti aláírással és a tagúgi ai.;
befizetésével erősítheti meg. A szándéknyilatkozatnak taúalmaznia kell a kapcsolattartó nevét.
Jogi személyiséggel rendelkező szei-vezetek tagsági szándékáról
jogosult dönteni.

a

közgyűlés, illetve a küldöttközgyúlés

10.§

Á SZER!,EZET TÁGJÁINAK JOGAI ÉSKÖTELES§ÉGEI

1) A

szervezet tagjaijogosultak:
a sz€rvezet szolgáltaásainak és a tagságot me8illető kedvezményeinek igénybevételére,
jogosult bármely csoport munléjába bekapcsolódni,

jogosult

a

szervezet rendezvényeit díjmentesen, va8y

a

meghatározott belépődíj, részvételi dij

megtéritéseellenében látogatni,
a szervezet által megjelentett kiadványokban publikálni,

2)

A szervezet r€ndes

tagia válasáhat és válaszlhaíő az szer,lezeL szerreibe.

AZ szervezet tagjai vagyoni hozzá.járulásként tagdijat fizetnek. A tagdíj ősszege n}ugdíjasoknak és
diákoknak l,000,- HIIF, akív dolgozókrrak 2.000,- HLrTr jogi szeméIyiségget rendelkező ta8oknak
5,000 HUF évente, Az újonnan belépő tag a tágsági jogviszonya k€letkezésén€k évéberra tagdij
idóaíányosan számított összegét a ta8ságijogviszony létesítésétólszámitott 8 napon belül, ezt követően
legkésőbb minden év március 3l, napjáig köleles az szeflezel házipén^árába y^gy az szeívezet
banksámlájára történő átütalás útján teljesíteni.a
3)

5)

A

tagok a szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett

iratokba

az elnökkel való előzetes€n
Az iratokba

egyeztetett időpontban a székiázban betekinthetnek, azokól íeljegyzéseket készithetnek.
való tekintés iíánti igényt (kérelmet) irásban kell az elnók részéremegkiildeni.

A Ptk.3:65 (2) bekezdése és a 2011. évi CLXXV, tv 4§ (5) bekezdése alapján a iiszleletbeli és pártoló
ta9 az szeryezel szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és Vezető tisztségviselővé nem
válasáható,

4) A szervezeti tagság megszűnik:
ki]épéssel,
törlésse].

kizárással.

a)

Kilépéssel szűnik meg a tagság, ha azt a tag az elnökségnek bejelenti,
tagsági jogviszonyát a lag az szefyezeí elnókségéhez címzett irásbeli nyilatkozatáva1 bármikor,
iDdokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilalkozatának az elnökséghez tőrténó
megérkezésenapján §zűnik meg.

A

A kőzgyűIés dönlése alapján kizárássalszúnik m€g atagsága annak, aki a Ma8yarorság törvényeivel
szemben súlyosan vét, aki az alapszabályban fogla]t előírásokat súIyosan megszegi,
b)

A

Prk. 3:70, § (1) és (2) bekezdés alapján a iagnak jogszabál}t, az szefyezeí alapszabályát vagy
közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten séltő magatartása esetén a közgyűlés - bármely
szervezeti tag vagy szeívezeti szerv kezdeményezésérea tag8al szemben kizárási eljárást follathat le,
ha az alapszabály a tisaességes eljáíást biztosíló szabályokat meghatároáa.
A tag kizáIását kimondó haiározatot irásba kell foglalni és indokolással ketl ellátni; az indokolásnak
laítalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló iényeket és bizonyitékokat, továbbá a jogorvo§lati
lehetóségről való tájékoztaást, A kiáró határozatot a taggal közölnikell,
A kizárásról a elnőkségjavaslata alapján a Közgyűlés dönt, egyszerú szótóbbség8el,

Az elnökség nyílt szavazással, egy§zerú szótöbbséggel kizárhatja az szervezet lagiai közül azt a ta8ot,
aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sél1ó
magatartást tanúsít,

Kizárható a lag akl:or is, ha hat hónapon keresztiil elmaradt a tagdű me8fiz€tésével. A tagdíj
m€gfizetésének elmulasztása miatt a ta8 csak akkor zárható ki, ha a legalább Lat hónapos mulasáás
elte]tét követően az elnökség írásb póthatáridő tűzésévelés a j ogkövetkezményekre , azaz a kizáíásía
történó figyelmezetéssel felszólította a tagdíjhátralék teljesitésére, mely felszólítás a póthatáridőn
belűl is eredmén},telen maradt,
A kizáIási etjáTást bármely tag vagy szervezeti szerv kezdeményezésére az €lnökség folytatja le. A
kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére m€g k€ll hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a
szabáIyszerií meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a lratározathozatalt nem
r
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(03,] 2 ) közg),iiIéSi hatálozat a]apján

akadályozza, Az ülésen biztosítani kell számára a védekezésil€hetőséget, Az ülésen a tag képviselővel
is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozalot írásba kell foglalni és indokolással kell

ellátni;az indokoláSnak tartalmaznia kella kizárás alapjáu l szolgáló tények€t és bizonyítékokat,továbbá
ajogorvoslati lebetőségről való tájékoztatást, Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási
eljárá§ megindulásától számitott 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az
érintett tagga1.

A kizárt tag a kizárást kiúondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kózbesítéstó| számított 15 napon
belűl az szeívezet közgyűléséhez fellebbezéssel élhet, A f€|l€bbezés beérkezésétkövető€n az
elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belűli időpontra össze kell hivnia a rendkívüli
kóz8yűlést. A közgyülés nyilt szavazással, egyszerű szótöbbsé88el dö t. A közgyűlés hatáíozatát annak
m€8hozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon bolül írásban, igazolható módon is köZli az érint€tt taggal,
Arnennyiben a tag nem felel meg a tagság feltételeinek, az szeíezet a tagságijogviszon},t harmincnapos
határidővel irásban felrrrondlraüa. A felmondásról az szervezet Köz§/úlése dönt,
A tagság bámlely okból töíténő megszűnése után a fag az szervezettel szemben anyagi köVetelést nem
támaszlhat,
c) Tőrléssel szűnik meg a tagság halál esetén.

5)

A

tagsági jogViszony megszűnésénekeseleit és okait úgy kell az alapszabályban
meghatározni, hogy minden esetben egyértelműen eldönthető legyen, hogy a felmerülő
okból (p', tagdí]fizetés elmulaszlása) milyen módon szűnhet meg a tag§ági jogvlszony (pl.
kízárássai/felmondással/tórlésse] stb,),

1r§

A SZERVEZET GAZDÁLKODÁSA
1)

Az szeíyezet az a|apszabályban meghatározott célok megvalósítása édekében vagyonával önáIlóan
gazdálkodik (A2 állanúááartásról szóló 2011. évi CXCV, törvény 1§ (3)), 8azdasági-vállalkozási
tevékenységel csak az alápcél szerinti levékenységeinek megvalósítása érdekébenvégez, aá nem
vesZélyeZletve,

2)

A Szervezet alapszabályban megfogalmazotl tevékenységei ÁFA mentesek

Az általános forgalDi adóról szóló 2007. évi CxxVIL töNény
85§ M€ntes az adó alól:
f) az egyesülési jogíól, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről ós
támogatásáúl szóló töryény szerint közhasznú szervezetként nyilvántartásba vett civil szeryezel az
alapszabályban (alapító okiratban) megjelölt kózhasznú t€vékenysé8e tekinteiében;
g) minden olyan személy, szeflezeí - az a)-f) pontoktól fiiggetlenül -, aki (am€ly) biáosított vagy má§
kedvezményezett részér€ társadalombiaosítási vagy egyéb -jogszabály alapján - kötelezó biztositási
jogviszony keretében végzi tevékenységét;
h) minden olyan személy, szervezet - az a)-g) pontollól fiiggetlenűl -, akire (amelyre) a következő
leltélelek együttesen teljesüln€k:
ha) alapszabáIya (alapitó okirata) szerint és ténylegesen is lendszercs ny€reségszerzésre nem
törekszik, nyereség esetleges eléréseesetében a^ az (1) és (2') bekezdésben meghatározott bármely
tevékenysége fenntartására, j av ítására vagy bóvitésére használja fel,
hb) vezetó tisztségviselői e feladatukat önkéntesen látják el, saját személyes, illetóleg közvetitó
személyek€n keresztüli anyagi vagy egyéb érdekeltségük sem közvetlenül, sem közvetve nem fligg a
végzett tevékenysé8 eredményétól,

hc) az (1) és (2) bekezdésben meghatározott bánnely tevékenysége keretében teljesítetl

temlékéítékesités,
szolgáltatá§nyújiás során alkalmazott ár (díj), ha az az árak megállapításáról szóló
törvény (a továbbiakban: Artv.) lratálya alá tartozik, megf€lel az Árt. rendelkezéseinek, egyéb
esetekben pedig alacsonyabb a ter.nék, szolgáltatás szokásos piaci áíinál.

3)

Az szervezet taftozásaiért csak saját vagyonával felel, A tagok a tagdíj me8fiz€tésén túl az sz€Nezet
tartozásiéí saját vagyonukkal nem felelnek, AZ szewezet pénzeszközeivel, in8ó és ingatlan va8yonával
az érvényben lévő jogszabályok alapján rendelkezik,

4) AZ szervezet oly módon vehet lel hitelt és vállalhat kölelezettséget, amely nem veszélyeáeti aZ alapcél
szerinti tevékenységénekelláását és működésének felrntartását.
5)

A

2011, évi CLXXV. tv.38,§_a alapján A legfőbb szerv. vajamint az ügyintézö és képviseleti szerv
határozathozatalában nem vehet résá az a személy, aki va8y akinek kőzelíbózzáíaítozója aha:.ározaí
alapján
a./ kötelezettség vagy fele]óssé8 alól mentesül, vagy
b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a negkötendőjogi]gyletben
egyébkéntérdekelt,
Nem minősúl előnynek a szervezet cél szerintijuttatásai keretében a bárkiáltal megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgákatás, illeíye az szeívezeí áttal tagiának, a tagsági jogviszony alapján
nyújtott, létesitő okiratnak megfelelő cél szerinti j uttatáS.

6)

Az szervezet bevélelei:
a,/ tagdíjak,

b,/ gazdasági-vállalkozásitevékenységből
c,/ költségvetési támogatás,

(szolgáltatásból)

sánnazó bevétel,

d,/ más szervezettől, illetve magánszemé]},től kapott adonány,
e./ egyéb bevétel (sz€rv€zeli
tagok, ön}énlesek muntája stb,)

Az adománygyűjtés szabályaira a 20l t, évi CLXXV, N, 25_26 §-ai vonátkoznak,

Az 1ó/o SZIA fogadására A sz€mélyi jö\€de]emadóról szóló 1995- évi cxVIL tóíény és
felhasználására a A szemólyi jövedelemadó meghatáíozott részénekaZ adózó rendelkezése szerinti
lelha.Zn;lásáróI szo|ó lqqb, évi CxxvL lönen}

A

személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerint részesített
kedvezményezetteknek átutalt összeg felhasználásáról szóló közlemény fomai és taltalmi
követelményeiről szóló 9/2008, (IV. ]0,) PM-SZMM együttes rendelet

AZ államháztartá§ról szólő 20l|. évi CXCV, törvény és Az államiáztanásról szóIó törvény
végehajiásáról szóló 368/20l1, (xIL 31.) Korm. rendelet valamint A köZpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007, évi CLXXXI. iörvény
7)

201l, évi CLXXV, tv.27, § (1) alapján aZ alapcél szerinti (ezen belüI kózhasznú) tevékenységéből,
illetve a gazdasági_vállalkoási tevókenységéból származó bevételeit és költségeit, ráfordításait

(kiadásait) elkiilöníteit€n tartja nyilván,
Az szervezet a bevételeit 201 l. évi CLxxV, tv 19.§ (1) b€kezdés szerinti lészletezésben. kiadrisait a 19,
§ (2) bekezdés szerinti részletezésben €lkü]önítetten, a számvitelielőiíások szerinttaítja nyilván,

8) AZ

szervezet vagyona a tagok által beflzetett tagdíjból, természetes és jogi személyek (jogi
személyiséggel nem íendelkező táísaságok) anyagi és tárgyi felajánlásaiból, hozzájárulásaiból,
adományaiból e|nyeí pályázatok díjából képződik.

9) Az

szeí\,ezel a gazdálkodása soran elért eledményétnem osája fel, a^

meghatározotl köáasznú tevékenységérefordítja.

10)

Az szeívez€t közhasznú tevékenységeiból, szolgáItatásaiból
személyek és csoportok e8yaránt részesülhetnek.

az

alapszabályában

a tagok, valamint az szervezeten kívüli

12,§

ZÁRÓ RXNDELKEZÉSEK
1

)A szervez€t bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

2)AZ szeívezetjogutód nélkűI megszűnik a Ptk, 3:48
ha

§ (1)

bekezdés, a 3:83

§_a és a 3:84

pamgíafusa alapján

a) határozott időrejött létre és a megbatározott időtartam e|telt;
b) megszűnéSe me8határozott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett:
c) a tagok vagy alapitók kimondják megszűnését;va§/
d) az anajo8osult szerv megszünteti

leltéve mindegyik esetben, hos/ az szervezet vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő
eljárás lefol),tatását követően a biróság az szervezetet a nyilvántaításból törli.

A jogi személy jogutód élkü]i megszúnésénekáltalános esetein níl az szerv€zet iogutód néIkül
megszűnik, ha

a) az szer",ezet m€gvalósította

nem határoztak meg;

célját vagy az szervezet célj ának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt

vagy
b) az §zery€z€t

tagjainak száma hat hónapon keresztiil nem éri el a tíz főt.

szervezet másjogi szenéllyénem alakulhat át, csak szervezettel egy€sűlhet és csak §zervezetekre váIhat
széí.
Rendelkezés a fenrmáradó vagyoffól

Az

szEí\ez.t jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után
az szervezet cé]jával megegyező, az országos szlovák Önkormán}zat
közhasznú szervezetének, a Magyarországi Szlovákokért Közhasznú Alapítván},nak kel át;dni,
fennrnaradó va8yont!

A nyilvántartó bíróságjogszabályban meghatározott sz€rvezetnekjuttatja

a vagyont, ha az alapszabály
nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő szervezet vagyonáró], vagy ha az alapszabályban feni
megjelólt közhasznú szeryezet a vagyont nem fogadja el vagy aá nem szerczheti me8.

3)

Az alapszabály által nem érintett kéídésekbena Polgári Törvénykön}.r'rő] szóló 2013. évi V. törvény, az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséról és támogatá;liról
201l. évi CLxxV. törvény, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefigg6 eljárási
szabályokól szóló 2011. évi cl'xxxl, tör,,ény, a közérdekú önkéntes tevékenységéről szóló 2005. évi
LXXxvIIl. törvény, a sámvit€lről szóló 2000, évi C, törvény, valamint a hatályos jogszabályok
irányadóak.

4)

A

betekintés biáosításával kapcsolatos feladatokért az szerv,zeí elnöke felel. Az érdeklődó irásos
kérelemmel megkere§i az elnököt, aki egy egyeáetet! időpontban, illetve jogszabá|y vagy hatósá8i
határozat által előirt határidőben lehetővé teszi az iratok megtekintéséta székiázban,
Az elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartiist vezetni, melybőI megállapítbató a kérelmező
nev€,

a

kéíirat

megnevezése, a kér€lem és tetjesítésénekideje,

Ajelen, egységes szerkezetbe foglalt alapszabály megfelel

a

csabai szlovákok Szervezete létesitó

okiratának valamint annak 2020.06,27, _iki közgyűlésen történt módosíásainak.
BékéScsaba. 2020,06,27.
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Gvulai Törvénvszék
Pk.60.057/1995/59. sZám

A Gyulai Törvényszék a Csabai Szlovákok Szervezete (székhej},: 5ó!0 Eikt. .;.Ll,,. :
szám, nyilvántartási szá'rr 1202.) civil szerr,ezet nyilvántatotl alalaib.rl1 ,....,!),..
nyilvántartásba vétele iránti nemperes eljá,ásban meghozta a kö\,clk.Zj

.:
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".
.ir
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l0,

.::hozás

végzé§t.
A üirvenyszék a civil szervezet nyilvántartási adatait a követkgzők szerint módo"l.,.:,

Az alapszabrily módosítá§ának kelte: 2020. június 2?. napja.
A bíróság elrendeli a fenti adatok nyilvántaításon Való átvezetését.

Abíóság elrendeli ajogerős végzésközzétételét a lriróságok köZponti honlapján,

A

végzésellen fellebbezésnek nincs helye.

A

VégZésvagy az annak meglroz:l.Lla oL.Dl ]. ]]7o1gá]ó

eljárás, illetve a kérelemhez mellékelt iratokjogszabályba ütközése n]iall az Ligyé_.]r], \,aiait i:,, ll.,. akire a
végzésIendelkezést tartalmaz - a rendelkezés őt érintő íészéIevonatkozóan p.:r.t irrclir|a .. ,ze,:!ezet
ellen a végzé§ hatályon kívü hely9zése iránt a szervezer §zékielye szelint i]ieiékcs iör\ ;l.]j,.sz.]]. ;liitt,

A per megiüdítiásának a végzésországos névjegyzékbentditénl köZzetéleióiól sulmitilLl
belü van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel.jár

l,

.,.l,i napon

Indokolás
A kérelmező civil szervezet a nllvántaItott adataiban bekövetkezett válto2ások r]yih á.:...i:,.]
áw€zetése iránt terjesztett elő kérelmet a törvénys7éken, Kére]méheZ nre]lékelte !
iÉtokattöbbek között a módosításokkal egységes szclkczetbe foglait a]apszabál}.r.

_]og:.,,]]_.:iL

,

] lörténő

il,__]]

előífi

.
| '.

A bíróság

a benyujtott katok alapján megállapította, hogy a módosítás me8t'c]e] .V ev.,:.ii
;:,gró1, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezerek rnúködésél.ó] és táir,ogali_.j|ó] 1,1,: ,i'll, óvi
CIXXV törvényben (Ectv.) foglaltaknak, ezéíacirii szervezetekbirósági,Ir.ii,,.;,nLa,.,a:..
l ezzei
ö§§z€fiiggő
eljárási szabályokól szóló 2011, évi CLXXXI. 1ör.\3ny alap]ln a cl,,i] s.:clrc;:, ,.]ataiban
bekövetkozett változások nyilvántartáson törtónő átvezetésérő1 reDdelkezett.

A biróság

a Cnytv, 67. § (4) bekezdé§e alapján rendelkezett a végzós Or sz'rgos
közzététel céljából töIténő megküldéséIőI.

A végzés elleni fellebbezést

a

cn}tv.

46/,4., § ( l ) bekezdé§e Zarja

tj i- , J:]:i!]

ki,

G y u l a, 2020, júliu§ 17.
dr,
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