BÉKÉSCSABAI BARTÓK BÉLA KÓRUSEGYESÜLET
ALAPSZABÁLY

A Békéscsabai Bartók Béla Kórusegyesület 2011. február 16-án megtartott Közgyűlése az
egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő §-ai alapján, a közhasznú
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseire is figyelemmel az Egyesület
Alapszabályát az alábbi tartalommal módosította, fogadta el:
I. Általános rendelkezések
(1) Az Egyesület neve:

Békéscsabai Bartók Béla Kórusegyesület

(2) Az Egyesület székhelye:

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 1.

(3) Az Egyesület működési területe:

Békéscsaba, valamint a fellépések helye
(Magyarország, külföld)

(4) Az Egyesület alapításának éve:

1998.

(5) Az Egyesület pecsétje:

(6) Az Egyesület jogállása: Önálló jogi személy. Az Egyesületet, mint jogi személyt, a
hatóságok és harmadik személy előtt az elnök, a titkár, esetenként az általuk megbízott
természetes személy, szakmai ügyekben a karnagy képviseli.
(7) Az Egyesület:
• Nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a szolgáltatásaiból.
• Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat
nem veszélyeztetve végez.
• Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában
meghatározott tevékenységére fordítja.
• Politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi
támogatást nem nyújt.
• Működése, szolgáltatásainak igénybevétele és beszámolói nyilvánosak, amelyek
legfontosabb adatait az Egyesület – székhelyén bárki számára hozzáférhetően
kifüggesztve – nyilvánosságra hozza, internetes honlapján megjelenteti.
• Működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén bárki
betekinthet, azokról saját költségén másolatot készíthet.
(8) Az Egyesület levelezési címe: Az egyesület mindenkori elnökének postacíme.

II. Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége
Az Egyesület az éneklést kedvelők, a kórusmuzsikát művelők, azt szeretők és megszerettetni
akarók önálló szervezete.
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(1) Az Egyesület célja:
A kórusmuzsika megismertetése, művészeti tevékenység folytatása, a kórustagok és a
közönség zenei nevelése.
(2) Az egyesület feladata:
A meghatározott cél végrehajtása:
• hazai és külföldi művek megtanulása és bemutatása,
• kulturális rendezvényeken részvétel felkérés alapján,
• kóruskapcsolatok létesítése és ápolása,
• hazai és külföldi fellépések, turnék szervezése,
• hazai és nemzetközi fesztiválokon való részvétel,
• zenei kultúra oktatása, képzés.
(3) Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.)
pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi cél szerinti tevékenységeket
végzi:
• kulturális tevékenység
• oktatási tevékenység
• nemzetközi tevékenység
• szabadidős és hobbitevékenység
III. Az Egyesület tagjai
(1) Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, aki az Alapszabályban foglalt
rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek elfogadja, tagfelvételi kérelmét a tagság előtt
kifejezésre juttatja és a Közgyűlés többsége – minimum 2 hónapos aktív részvétel után –
jóváhagyja.
(2) A felvételt kérőnek meg kell felelnie a szakmai követelményeknek, nyilatkoznia kell arról,
hogy az Egyesület Alapszabályát ismeri, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult
szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el, és rendszeresen fizeti a tagdíjat.
(3) Az Egyesület Vezetősége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni
és a rendelkezésére álló adatokat az adatvédelmi szabályok betartásával kezelni.
(4) Egyesületi tagsági viszony keletkezése:
• az Egyesület alapításakor alapító tagsággal
• belépéssel
(5) A tagsági viszony megszűnik:
• kilépéssel, melyet a tag jelez a Vezetőségnek,
• kizárással, ha a tag az Alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét:
- ha a tag nem jár rendszeresen próbára / aktív kórustagok esetén/,
- ha a közösséghez méltatlanul viselkedik,
- ha anyagi és/ vagy erkölcsi kárt okoz a kórusnak, Egyesületnek (A kizárást
kimondó írásbeli határozatot a Közgyűlés hozza meg, amely ellen 30 napon belül
lehet fellebbezni.)
• törléssel: ha a tagnak egy éves tagdíjhátraléka van és a Vezetőség írásbeli felszólítását
követően sem rendezi, vagy a tag halálával. (A törlést kimondó írásbeli határozatot a
Közgyűlés hozza meg, amely ellen 30 napon belül lehet fellebbezni.)
(6) Az Egyesületbe való belépés, illetve kilépés önkéntes.
(7) A tagdíj összegét és a befizetés határidejét a Közgyűlés határozza meg. A befizetett
tagdíjak semmilyen jogcímen nem követelhetők vissza.
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IV. Tagsági jogok és kötelezettségek
(1) A tag jogai:
• tisztségre történő megválaszthatóság,
• az ügyintéző és képviseleti szerv tagjává történő megválaszthatóság,
• részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein,
• a Közgyűlésen szavazati joggal vesz részt a határozatok meghozatalában,
• észrevételeket és javaslatokat tehet az egyesület tevékenységét illetően,
• önkéntes segítő munkát végezhet az egyesület javára.
(2) A tag kötelezettségei:
• aktív közreműködés az Egyesület céljainak elérésében,
• az Alapszabály betartása és betartatása,
• a Közgyűlés és a Vezetőség határozatai szerinti eljárás.
• a tagsági díj rendszeres fizetése.
V. Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok
(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összessége. Az Egyesület
ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző
képviselő szerve, a Vezetőség irányítja és látja el.
(2) Az Egyesület ügyintéző szervének tagja, illetőleg képviselője olyan magyar állampolgár,
Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező
nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.
(3) Az Egyesület Közgyűlésének és Vezetőségének határozathozatalában nem vehet részt az a
személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt:
hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen
más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül
előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
(4) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője 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 köztartozását nem egyenlítette ki.
(5) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
VI. A Közgyűlés
(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal össze
kell hívni. Az Elnök a Vezetőség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a
Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a
tagok legalább 10%-a a cél és ok megjelölésével azt írásban kéri.
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(2) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

az Alapszabály megalkotása, módosítása,
az egyesületi gazdálkodási tevékenység fő irányainak meghatározása,
az elnök éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása,
az Egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, feloszlásának kimondása,
az Egyesület tagjainak sorából történő kizárás,
a Vezetőség tagjai és az elnök megválasztása, visszahívása.

(3) A Közgyűlést az elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli vagy
internetes értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább
nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség
esetén megtartandó esetleges megismételt Közgyűlés helyének és dátumának pontos
megjelölésével. A megismételt közgyűlés az eredeti Közgyűlés után már 30 perccel
összehívható, de csak abban az esetben, ha arra a meghívóban utalás történt. A megismételt
közgyűlés csak az eredeti napirendi kérdések tekintetében határozatképes. A Közgyűlés
nyilvános.
(4) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő jelen
van. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített
napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.
(5) A Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal
rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve az a), d), pontot, ahol a szavazati
joggal rendelkező tagok minősített többségének egybehangzó szavazata szükséges, valamint
az e) és f) pontot, ahol a jelenlévő tagok kétharmadának egybehangzó szavazata szükséges.
Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát
nem gyakorolhatja.
(6) A Közgyűlés az éves beszámolóról és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról szóló
határozatát az általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok
egyszerű szótöbbségével hozza.
(7) A Közgyűlés levezető elnöke az elnök, akit akadályoztatása esetén a titkár, illetve egy arra
felkért személy helyettesíthet.
(8) A Közgyűlés a vezetőket és tisztségviselőket mindig titkos szavazással választja meg.
Egyébként pedig a Közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza. Amennyiben a
Közgyűlésen jelenlevők 10%-a kéri, akkor a nem személyi kérdésekben is elrendelhető a
titkos szavazás.
(9) Szavazategyenlőség esetén nyílt és titkos szavazás esetén a határozati javaslatot addig kell
ismételni, ameddig a kellő támogató többség ki nem alakul.
(10) A Közgyűlésen hozott határozatokról nyilvántartást kell vezetni, az érintettekkel
igazolható módon kell közölni.
(11) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a Közgyűlésen történtek
rövid leírását. Mind a Közgyűlés, mind a Vezetőség minden lényeges döntését
jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja a Közgyűlés által erre kijelölt két hitelesítő
tag.
(12) A Közgyűlés döntési joggal rendelkezik a karnagy személyéről és megbízásának
feltételeiről, amit a Vezetőség terjeszt elő.
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VII. A Vezetőség
(1) Az Egyesület képviseleti és ügyintéző szerve a Vezetőség, amelynek tagjait a Közgyűlés
minősített többséggel, titkos szavazással 5 év időtartamra választja.
A Vezetőség 4 fős tagjai: a szakmai vezető / karnagy/, az elnök, a titkár és a gazdasági vezető.
A kórus szakmai munkáját a szakmai vezető, karnagy irányítja, értékeli. Az új tagok felvételét
a szólamvezetőkkel együtt megítéli.
(2) A Vezetőség szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal tart ülést. A Vezetőség
ülése határozatképes, ha azon a vezetőségi tagok több mint fele jelen van. A Vezetőség
szavazategyenlőség esetén határozatot nem hoz. Az ülések nyilvánosak, azokon bárki részt
vehet illetve bármely döntésben érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint
külön is meg kell hívni.
(3) A Vezetőség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg, kivéve
azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő. A határozatot az érintettel
igazolható módon közölni kell.
(4) A vezetőségi ülést az elnök hívja össze vezetőségi tagok előzetes értesítésével. A A
Vezetőség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. Üléseiről rövid emlékeztetőt készít,
melyet a tagság elé tár.
(5) A Vezetőség hatáskörébe tartozik:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)

javaslattétel az éves tagdíj mértékére,
az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala,
a Közgyűlés ügyrendjének előkészítése,
az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása,
az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, a közhasznúsági
jelentésekbe, valamint a korábbi Közgyűlési határozatokba való betekintés biztosítása
az érdeklődők részére,
a közhasznúsági jelentés elkészítése és a Közgyűlés elé terjesztése,
a szakmai vezető, karnagy felkérése vagy pályáztatása,
az Egyesület belső és külső kommunikációjának irányítása, felügyelete,
döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe.

(6) A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik a vezetőségi tagság a tag halálával és
lemondásával is, amely esetekben a Közgyűlés új vezetőségi tagot választ. Az időközben
választott új vezetőségi tag megbízatása a már hivatalban lévő vezetőségi tagok
mandátumával egyező időpontig szól
.
(7) A Vezetőség köteles a közgyűlés és a vezetőség által hozott olyan határozatokat, amelyek
bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapít meg, illetve harmadik
személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthet a döntés meghozatalától számított nyolc napon
belül, írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni.
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(8) Egyesület szervezetének bankszámla feletti képviseletre az elnök, a titkár és a gazdasági
vezető közül kettő együttesen jogosult.

(9) Az elnök hatásköre és feladatai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,
aláírási jogosultság az Egyesület nevében,
a gazdaságvezetővel együtt utalványozási jogot gyakorol,
önállóan jogosult az Egyesület nevében harmadik személlyel szerződést kötni,
a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett,
a Közgyűlés és a Vezetőség határozatainak végrehajtása,
a Vezetőségi ülések előkészítése és levezetése,
az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg
bíróság előtt,
éves beszámoló készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése

(10) A titkár hatásköre és feladatai:
•
•
•
•
•
•

az elnök konzultánsaként működik, az elnök által meghatározott operatív
feladatokat lát el,
képviseleti és aláírási jogosultsága van az elnök akadályoztatása esetén,
az elnök akadályoztatása esetén vezeti a közgyűlést és/ vagy az vezetőségi ülést,
gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, naprakész nyilvántartásáról, az
Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel közli azt,
Őrzi, emlékkönyvbe rendezi a kórusról szóló újságcikkeket, képeket, okleveleket,
az Egyesületet érintő programokat koordinálja, menedzseli.

(11) A gazdasági vezető hatásköre és feladatai:
•
•
•
•
•
•
•

meghatározza az egyesületi gazdálkodási tevékenység fő irányvonalait,
intézi az Egyesület gazdasági ügyeit, vezeti a pénztárt, gondoskodik a
könyvelés folyamatosságáról,
az elnökkel együtt teljesíti a kifizetéseket, ellenőrzi azok szabályszerűségét,
gondoskodik az egyesület működéséhez szükséges tagi hozzájárulások beszedéséről,
annak nyilvántartásáról
rendszeresen tájékoztatja a Vezetőséget az Egyesület gazdasági helyzetéről
évente egy alkalommal gazdasági beszámolót terjeszt a Közgyűlés elé

(12) A Vezetőség tagjai tevékenységüket önkéntes munkában végzik.
(13)A Vezetőség jogosult a tagok közül egy személyt pénztárosi teendők ellátásával
megbízni.
VIII. Az Egyesület működése és gazdálkodása

(1) Az Egyesület gazdálkodását a társadalmi szervezetek gazdálkodási rendjét szabályozó
jogszabályokban foglaltak figyelembevételével, az alábbiak szerint végzi:
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(2) Az egyesület bevételei:
a)
tagdíjak,
b)
adományok, alapítványok támogatásai,
c)
az Egyesület gazdálkodási, vállalkozási tevékenysége,
d)
önkormányzati támogatások
e)
pályázati pénzek
f)
fellépések bevételei
(3) Az Egyesület vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. E körbe tartozó tevékenységei: hanghordozó
kiadása, film vagy videó műsor készítése.
(4) Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel és azt kizárólag az
alapszabályban meghatározott célszerinti és közhasznú tevékenységekre fordítja.
(5) Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból a szervezet tagjain kívül is bárki részesülhet.
(6) Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak
anyagi támogatást nem nyújt, és nem fogad el.
(7) Az egyesület megszűnése esetén a megmaradó vagyonról az egyesület Közgyűlése dönt.
(8) A tagdíj összegét, befizetésének módját a Közgyűlés határozza meg az alakulás évében
fizetendő tagdíj kivételével. A tagok tagdíj-befizetéseiről a Vezetőség a tagnyilvántartáshoz
kapcsolódó nyilvántartást vezet.
(9) A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem
felelnek.
(10) Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.
(11) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési
kötelezettsége nincsen.
(12) Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
(13) Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az 1997. évi CLVI.
törvény 18-20. §-ai az irányadók.
(14) Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az
Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak
elérését elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat.
(15) Az Egyesület működése felett az Ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.
(16) ) Az egyesület működésével, szolgáltatási igénybevétele módjával, beszámolói
közlésével kapcsolatban a nyilvánosságot biztosítja:
• a jogszabályban meghatározott módon /közzétételi kötelezettség/
• az alapszabályban szabályozott irat- betekintési és felvilágosítás- adási jog
rögzítésével
• a honlapján való megjelenéssel: http://bartokkorus.bhn.hu.
(17) Az évente kötelező közhasznúsági jelentést (éves beszámolót) nem kell semmilyen
ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervnek megküldeni, vagy ott letétbe helyezni,
ugyanakkor biztosítani kell annak bárki általi hozzáférhetőségét (betekintését és saját
költségére másolat készítését).

7

(18) A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:
a)
b)
c)
d)
e)

a számviteli beszámolót;
a költségvetési támogatás felhasználását;
a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
a cél szerinti juttatások kimutatását;
a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek
szerveitől kapott támogatás mértékét;
f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve
összegét;
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

(19) A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet.
(20) Az Egyesület elnöke köteles gondoskodni a közhasznú szervezet működésével
kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni.
Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az elnök részére megküldeni.
(21) Az elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért
iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás
szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben
teljesíteni.
(22) Az elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből
megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.
XI. Az Egyesület megszűnése
(1) Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való
egyesülését kimondja.
(2) Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg
megszűnését megállapítja.
X. Záró rendelkezések
(1) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári
Törvény-könyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.
törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, illetőleg a
további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.
(2) Az Egyesület Alapszabályának módosítását a tagok a Békéscsabán, 2010.02.16. napján
tartott Közgyűlése egyhangú határozattal jóváhagyta.
(3) A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben egyrészt az egyesületekről szóló 1989.
évi II. tv. és a közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabály rendelkezései, másrészt a
később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadóak.
Kelt: Békéscsaba, 2011. február 16.

……Dr. Jároli Józsefné………
elnök sk.
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