Alapszabály
1.§ A társadalmi szervezet neve: Szélrózsa Hagyományőrző
Egyesület
2.§ Székhelye: 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 6.
3.§ Az Egyesület bélyegzője: Névvel, székhellyel, adószámmal
ellátott kör alakú bélyegző
4.§ Céljai:
Az egyesület célja, hogy közhasznú társadalmi szervezeteknél
elősegítse a vidék népművészeti hagyatékának, szellemi és tárgyi
kulturális javainak, a felkutatását, megmentését és ezek tovább
adását az ifjabb nemzedékek számára.
Ezen értékek szűkebb és tágabb környezetünk számára, saját
előadásban is hozzáférhetővé tegyük, ezen kívül rendezvények,
fesztiválok szervezésével és lebonyolításával segítséget nyújtunk
különféle művészeti, csoportok, ágak bemutatkozásához,
népszerűsítéséhez.
Egy belső önszerveződő közösség összetartó erejének a
megmentése, ennek fenntartása.
5.§ Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szól 1997 évi CLVI.
törvény 26. § c.) pontjában megjelölt közhasznú
tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket
végzi:
• Kulturális tevékenységek
• Alkotó és előadó művészet
• Máshová nem sorolt tagsági viszonyon alapuló
szervezetek közösségi, társadalmi tevékenysége

• Nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon
túli magyarsággal kapcsolatos kulturális tevékenység
• Gyermek és ifjúság védelem, gyermek- és ifjúsági
képviselet
• Alapfokú művészetoktatás,
ismeretterjesztés

képességfejlesztés,

• Egyéb művészeti kiegészítő kulturális tevékenység
•Kulturális örökségvédelem, múzeumi tevékenység,
kutatás, publikáció
6.§ A társadalmi szervezet jogállása:
6.1. A szervezet az egyesülési jog alapján létrejött helyi
társadalmi szervezet, amely bejegyzését követően önálló jogi
személyként működik.
6.2. Az egyesület közhasznú szervezet.
6.3. Az egyesület tagjain kívül bárki igénybe veheti közhasznú
szolgáltatásait.
6.4. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú
céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve
végez.
6.5. Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem
osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott
tevékenységekre fordítja.
6.6. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,
szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást
nem nyújt.
6.7. Az egyesület, mint közhasznú szervezet működése
nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe
veheti.

7. § Szervezeti felépítés:
7.1. Az egyesület képviselete:
Az együttes képviseletére az elnök, elnökhelyettes, titkár
egymástól függetlenül, önállóan jogosult.
7.2. A közgyűlés határozatával meghatározott ügyekben más
tagot is megbízhat az egyesület képviseletével.
7.3. Bankszámla feletti rendelkezésre az elnök és a titkár
együttesen jogosult.
7.4. Az egyesület ügyintéző szerve három tagból áll: elnök,
elnökhelyettes, titkár.
8.§ Közgyűlés:
8.1. Az egyesület legfőbb szerve és döntéshozatali fóruma a
tagok összessége által tartott közgyűlés. A közgyűlést
szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni.
A közgyűlés összehívására az elnök köteles, mely írásbeli
meghívóban köteles közölni a közgyűlés napirendi pontjait.
8.2. Köteles az elnök a közgyűlést összehívni, ha a tagok
egyharmada a cél megjelölésével ezt kezdeményezte. Az
elnök az összehívás okát nem minősítheti, mérlegelési joga
nincs, a közgyűlést e feltételek megléte esetén köteles
összehívni.
8.3. A közgyűlés nyilvános azon bárki részt vehet, de
javaslattételi és szavazati joggal csak az egyesületi tagok
rendelkeznek.
8.4. A közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen
van. A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel
hozza döntéseit. A közgyűlés kizárólagos hatáskörbe tartozó
kérdésekben a jelen lévő tagok legalább kétharmadának
igenlő szavazata szükséges a határozat meghozatalához.
8.5. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül újra
össze kell hívni úgy, hogy a tagok a közgyűlés helyéről és
idejéről legalább három nappal előbb írásban értesüljenek.
8.6. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely
tartalmazza a közgyűlés lefolyásának lényeges mozzanatait,

a jelenlévők névsorát, aláírva. A jegyzőkönyvet az elnök a
jegyzőkönyvvezető és két a közgyűlés által megválasztott tag
hitelesíti.
8.7. A közgyűlés határozatai bárki számára nyilvánosak és az
egyesület székhelyén megtekinthetők.
8.8. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
8.8.1. Az alapszabály megállapítása és módosítása.
8.8.2. Az elnök, a titkár és a három vezetőségi tag
megválasztása.
8.8.3. Az éves költségvetés meghatározása, végrehajtásáról
szóló beszámoló elfogadása.
8.8.4. Hosszú és rövid távú terveinek, éves munkatervének,
valamint önálló munkarendjének és munkamódszerének
kialakítása.
8.8.5. Más egyesülettel való együttműködés, egyesülés, vagy
az egyesület feloszlása kérdésben való döntés.
8.8.6. Más az alapszabályban a közgyűlés hatáskörébe tartozó
döntés meghozatala (pl. tagfelvétel).
8.8.7. Az éves beszámoló jóváhagyása, illetve a
közhasznúságról való jelentések elfogadása.
9. § Elnökség:
9.1. A szervezet ügyintéző szerve a három tagból – elnökből,
titkárból és elnökhelyettesből áll. Az alapszabály részeként
kell csatolni az elnökség tagjainak nevét, személyi adatait, az
elnökség tagjainak tisztségét elvállaló nyilatkozatukat.
9.2. Az elnökség tagjait három évre a közgyűlés közvetlenül,
nyílt szavazással választja. A három évet megelőzően az
elnökség tagját nyílt szavazáson hozott döntéssel lehet
tisztjétől megfosztani, a döntés érvényességéhez a jelenlévő
tagok ¾ -es szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
9.3. Az elnökség tagjává – bármely tag javasolható- az jelölhető,
aki magyar állampolgár, vagy Magyarországon letelepedett,
illetve Magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkezik
és nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.

9.4. Az elnökség minden olyan kérdésben dönthet, amely nem
tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az egyesület
elnökének hatáskörébe tartozik az egyesület képviseletet, a
közgyűlés levezetése az elnökség ülései, továbbá az éves
beszámoló elkészítése és a közhasznúsági jelentés. Az
egyesület elnökének távollétében, feladatait az általa
megbízott elnökségi tag látja el, mely gondoskodik a
jegyzőkönyvek
elkészítéséről,
a
határozatok
megszövegezéséről és nyilvántartásba vételéről.
9.5. Az elnökség határozatképes akkor, ha minden tagja jelen
van. Az elnökség döntéseit egyhangú többséggel hozza. Az
elnökség ülési nyilvánosak.
9.6. Az egyesületi titkár feladata az elnök irányításával az
egyesület gazdasági tevékenységének koordinálása: tagdíjak beszedése, pályázatok megírása, szervezési
ügyintézési teendők ellátása, stb. Az elnökkel közösen az
egyesület bankszámlája pénzforgalmának ellenőrzése,
bonyolítása.
9.7. Az elnökség a közgyűlésről és saját üléseiről, olyan
nyilvántartást vezet, melyből döntésének tartalma, időpontja
és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenőrzők
számaránya megállapítható.
9.8. Az elnökség minden döntés hozatala előtt ülésezik, de évente
legalább egyszer. Az ülés összehívásáról az elnök, írásban, a
napirendi pontok ismertetésével, az ülés előtt legalább 8
nappal gondoskodik. Döntéseit az érintettekkel 8 napon belül
közli, illetve a helyi sajtóban köteles nyilvánosságra hozni.
9.9. Az elnökséget össze kell hívni az éves költségvetés
meghatározása előtt, illetve az éves jelentés és mérleg
jóváhagyása előtt.
9.10. A közgyűlés és az elnökség döntéseit az érintettekkel
írásban közli, ha a döntés közérdekű, gondoskodik a helyi
médiában való megjelenítéséről.
9.11. Az egyesület működésével kapcsolatos iratokkal,
határozatokkal az egyesület titkára őrzi és biztosítja bárki
számára az iratokba való betekintést, munkanapokon 8-16 hig,
előzetes
egyeztetés
alapján.
Valamint
a
www.szelrozsaegyesulet.hu honlapon is megtekinthető.

9.12.
Az
egyesületi
vezető
tisztségviselőinek
összeférhetetlenségét a közhasznú szervezetekről szóló 197.
évi CLVI. Törvény 8.§ kötelező érvénnyel határozza. A
vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a
személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk.685.§ b)
élettársa a határozat alapján:
a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő
jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnyben a közhasznú szervezet cél
szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélküli igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás,
illetve a társadalmi szervezet általi tagjának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatás.
9.13.A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem
lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségvezetője az a
személy,aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be- annak
megszűntét
megelőző két évben legalább egy évig
vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény
szerinti köztartozást nem egyenlítette ki. A vezető
tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles
valamennyi érintett közhasznú szervezet előzetesen
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.
10.§ Tagsági tagjai:
10.1. Az egyesület tagjai:
10.1.1. Az egyesület tagja lehet minden olyan cselekvőképes
magyar állampolgár, jogi személyiséggel bíró személy vagy
szervezet, mely egyetért a szervezet alapszabályával és
céljaival és akinek a felvételét a közgyűlés – írásbeli kérésére
- megszavazza (lehet teljes jogú, pártoló illetve tiszteletbeli
tag).
10.1.2. Az elnökség egyszerű többségi döntéssel hozott
határozattal tiszteletbeli tagnak kérhet fel olyan természetes

személyeket, akik arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagság
annak a jelölt általi írásbeli elfogadásával jön létre. A
tiszteletbeli tagság az egyesületben tagsági jogokat és
kötelezettségeket nemkeletkeztet, azzal a kivétellel, hogy a
tiszteletbeli tag is jogosult a közgyűlésen részt venni,
felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben ki
nyilvánítani és javaslatot tenni, valamint egyben köteles az
Alapszabály rendelkezéseit betartani és az egyesület
érdekeivel összhangban tevékenykedni.
10.1.3. A pártoló tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala a
Közgyűlés hatáskörébe tartozik. A pártoló tag felvételének
kérdésében a közgyűlés a pártoló tag kérelme alapján egyszerű
szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági jogviszony a
tagfelvételi kérelem Közgyűlés által történő elfogadásával jön
létre. A pártoló tagság az egyesületben tagsági jogokat és
kötelezettségeket nem keletkezet, azzal a kivétellel, hogy
köteles a tagdíjat megfizetni, valamint, hogy jogosult a
közgyűlésen részt venni.
10.1.4. A jelen Alapszabályban a továbbiakban mindazon
rendelkezéseknél, ahol a „tag” kifejezés szerepel, csupán az
egyesület rendes tagjait kell érteni, a tiszteletbeli valamint a
pártoló tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések mindig
pontosan tartalmazzák a „tiszteletbeli tag” illetve a „pártoló
tag” kifejezését.
10.2. A tag rendelkezései:
- részt vesz a határozatok meghozatalában
- a tisztségviselők személyére javaslatokat tehet, választhat és
választható
- részt vesz a társadalmi szervezet tevékenységében és
rendezvényein
- köteles az egyesület céljának elérését aktív közreműködésével
elősegíteni
- köteles az Alapszabály törvényeit betartani, kötelességeit és
megtartását figyelemmel kísérni
- Köteles a tagdíjat megfizetni, melynek félévi összege 1200 Ft.

11.§ Vegyes rendelkezések
11.1. Az egyesület nem folytat közvetlen politikai tevékenységet,
azaz nem végez pártpolitikai tevékenységet, nem állít sem
országgyűlési, sem önkormányzati választáson jelöltet,
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt,
11.2. Az egyesület élete nyilvánosság előtt zajlik, az elnökség és a
közgyűlés ülései nyilvánosak, amennyiben az adott testület
másképp nem rendelkezik. Az egyesület működésével
kapcsolatos iratokban bárki betekinthet, az elnökség tagjaival
való előzetes egyeztetés után. Az üléseken elhangzottak, illetve
a programok, szolgáltatások hirdetésben, a helyi sajtóban is
publikálásra kerülnek. Az egyesület szolgáltatásait, bárki
igénybe veheti pályázati vagy személyes megkeresés útján.
12. § Felügyelőszerv
12.1. A felügyelőszerv felügyeli a közhasznú szervezet működését
és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől
jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe
és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
12.2. Az egyesület felügyelő szerve egy tagú.
12.3. A felügyelő szerv a közhasznú szervezet vezető szerveinek
ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha a
jogszabály vagy létesítő okirat így rendelkezik. Nem lehet a
felügyelő szerv az a személy, aki:
a.) az elnökség elnöke vagy tagja
b.) a közhasznú szervezettel a megbízáson kívül
más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik.
c.) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásból
részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
nem pénzbeli szolgáltatásokat, és társadalmi szervezet által
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást, illetve

d.) az a.) – c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
e.) Aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak
megszűnését megelőző két évben legalább egy évig- vezető
tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény köztartozást
nem egyenlítette ki.
12.4. A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosultelnökséget
tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról
szerez tudomást, hogy:
a.) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a
szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás
történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek
elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult elnökség
döntését teszi szükségessé.
b.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.
12.5. Az intézkedésre jogosult elnökséget a felügyelő szerv
indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül
össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az
elnökség összehívására a felügyelő szerv is jogosult.
12.6. Ha az arra jogosult szerv törvényes működés helyreállítása
érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő
szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényes felügyeletet
ellátó szervezet.
13.§ Az egyesület gazdálkodása
13.1. Az egyesület vagyona a tagok által befizetett tagdíjakból, jogi
személyek és magánszemélyek felajánlásából, pályázati
céltámogatásokból illetve az egyesület közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében tett gazdasági vállalkozásokból állnak –
melyet köteles az alapszabály meghatározott célokra fordítani.
13.2. A társadalmi szervezet tartozásaiért az egyesület saját
vagyonával felel. A tagok – a tagdíjak megfizetésén túl az
egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
13.3. Az egyesület a pénzeszközeit elkülönített bankszámlán
kezeli,amelyre az elnök és az elnökség által megválasztott tag
közös aláírásával jogosult, melyről a nevezettek kötelesek
tájékoztatást adni az egyesületnek, illetve az elnökségnek.

14.§ Az egyesület megszűnése
14.1. Az egyesület megszűnik ha a feloszlását vagy más társadalmi
szervezettel való egyesüléssel a közgyűlés 2/3 – os többséggel
kimondja és elfogadja, illetve a feloszlását az arra jogosult szerv
megalapítja.
14.2. A közös tulajdon, vagyon sorsa az egyesület megszűnése
esetén, amennyiben az egyesület jogutód nélkül marad:
- a készpénz a teljes jogú tagok között a teljes tagsági viszonyban
eltöltött arányban szétosztandó.
- a vagyon tárgyakra rövid határidejű pályázat írandó ki, hasonló
tevékenységű csoportok részére.
A pályázatot a közgyűlés bírálja el.
15.§ Záró rendelkezések
15.1. Az elnök kötelessége az egyesület módosított nyilvántartásba
vételére irányuló kérelem benyújtása, gondoskodik továbbá az
egyesület székhelyének, illetve a képviselők személyében
bekövetkezett változásról a bíróságon történő bejelentéséről.
15.2. Az alapszabályban nem, vagy nem kellően rendezett kérdésekbe
a polgári Törvénykönyv, az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II.
törvény, valamint a Társadalmi szervezetek gazdálkodó
tevékenységéről szóló módosított 114/1992./VII.23. / Kormány
rendelet és az 1997. CLVI. törvény előírásai alkalmazandók.
Földes, 2008. április 25.
…………………….
Bíró István

