A BÉKÉSCSABAI BARTÓK BÉLA KÓRUSEGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA
I. Általános rendelkezések
(1) Az egyesület neve:

Békéscsabai Bartók Béla Kórusegyesület

(2) Az egyesület székhelye:

5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4.

(3) Az egyesület működési területe:

Békéscsaba, valamint a fellépések helye
(Magyarország, külföld)

(4) Az egyesület alapításának éve:

1998.

(5) Az egyesület pecsétje:

nincs

(6) Az egyesület jogállása: Önálló jogi személy, közhasznú szervezet. Az egyesületet mint
jogi személyt a hatóságok és harmadik személy előtt az elnök, az elnökhelyettes, esetenként az
általuk megbízott természetes személy, szakmai ügyekben a karnagy képviseli.
(7) Az egyesület:
• Az éneklést kedvelők, a kórusmuzsikát művelők, azt szeretők és megszerettetni akarók
önálló szervezete.
• Nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.
• Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat
nem veszélyeztetve végez.
• Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
• Politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást
nem nyújt és nem fogad el.
• Működése, szolgáltatásainak igénybevétele és beszámolói nyilvánosak, bárki számára
hozzáférhetőek.
• Működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az egyesület székhelyén bárki
betekinthet, azokról saját költségén másolatot készíthet.

II. Az egyesület célja, tevékenységei
(1)Célja: művészeti tevékenység folytatása, a zenei közízlés formálása a kórusművek magas
művészi szinten való előadásával és az előadások lehetőségének megteremtésével, a hazai és
külföldi kóruskultúra ápolása, megismerése és megismertetése, a közös éneklés örömének
közvetítése, a kórustagok és a közönség zenei nevelése.
.

(2) Az egyesület feladata:
A meghatározott cél elérése érdekében:
• a kóruséneklés hagyományainak ápolása,
• hazai és külföldi kórusművek megtanulása és bemutatása,
• aktív közreműködés Békéscsaba és testvérvárosai, a megye kulturális életének
alakításában,
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hazai és külföldi kórus- szakmai- és egyéb kapcsolatok létesítése és ápolása,
hazai és nemzetközi versenyeken, fesztiválokon való részvétel, fellépések, turnék
szervezése, az utazási, szállás és egyéb költségekhez hozzájárulás,
a kóruséneklés színvonalának emelése érdekében oktatók, karnagyok, művészek
segítségével szakmai napok, találkozók, tanulmányutak, tematikus zenei felkészülési
táborok szervezése, bonyolítása anyagi segítése,
kották, szakkönyvek, szólampróbákhoz szükséges hangszerek biztosítása,
hangversenyek megörökítése: CD, videó, kiadványok, reklámanyagok készítése,
médiában történő megjelenés, honlap készítése illetve támogatása,
az egyesületben kiemelkedő munkát végzők elismerése, jutalmazása.

(3) Az egyesület közhasznú tevékenységei az idevonatkozó törvények figyelembevételével:
Magyarország Alaptörvénye: XI. cikk (1) Minden magyar állampolgárnak joga van
a művelődéshez.
1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről.
73. § (1) A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek
támogatása közcél.
(2) A közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi
önkormányzatok feladata.
76. § (1) A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység
támogatása.
(2) Ennek formái különösen:
a) …
b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának
gondozása,
d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének
támogatása,
e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése,
f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól::
6. § A helyi önkormányzat feladatai ellátása során:
a) támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel…
13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó
helyi önkormányzati feladatok különösen:…
7. kulturális szolgáltatás, különösen… előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális
örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása…
E törvények alapján az önkormányzati közfeladat megvalósítását egyesületünk közvetve
segíti az alábbiakkal:
(3) 1. Kulturális tevékenység:
2

•
•
•
•
•
•
•

Békéscsaba és testvérvárosai, valamint a megye kulturális életének alakítása aktív
közreműködéssel, ünnepi rendezvényeken való szereplés.
Hazai és nemzetközi fesztiválokon, versenyeken, való részvétel, szakmai találkozók,
táborok szervezése.
Új kórusművek tanulása, előadások létrehozása, bemutatása, művészek,
közreműködők, segítők finanszírozása. A fellépésekhez szükséges ruhák készíttetése,
ezek karbantartása.
A kulturális értékek megőrzése, hang illetve videofelvétel készítése, készíttetése.
Közösségépítés, közösségformálás, közösségfejlesztés. A tagság folyamatos
informálása a tervezett programokról, rendezvényekről, bevonásuk aktív
közreműködésre a programok sikeres megvalósításába
Reklám és marketingtevékenység. Tájékoztatók, kiadványok, egyéb promóciós
termékek készítése, kiadása, terjesztése.
Önkéntesek szervezése, fogadása a tervezett célok megvalósítása érdekében.

(3) 2. Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint határon túli
magyarsággal kapcsolatos tevékenység: műsorainkkal hozzájárulunk a nemzeti, a
nemzetiségi kultúra megismertetéséhez, népszerűsítéséhez, kulturális örökség, a
hagyományok ápolásához megőrzéséhez.
(3) 3. Nemzetközi tevékenység: nemzetközi versenyeken, fesztiválokon, szakmai
továbbképzéseken, táborokban való részvétel, hazai és külföldi kórus- szakmai- és egyéb
kapcsolatok létesítése és ápolása.

III. Az egyesület tagjai
Az egyesületbe való belépés, illetve kilépés önkéntes.
(1)Tagsági jogviszony keletkezése:
Az egyesületnek pártoló, tiszteletbeli és rendes tagjai lehetnek:
a) Pártoló tag lehet az, akit a közgyűlés arra érdemesnek tart, egyszerű többségi
döntéssel hozott határozattal pártoló tagnak kér fel, olyan természetes vagy jogi
személy, aki egyetért az egyesület működésével, az egyesület munkájához rendszeres
anyagi, szakmai, erkölcsi vagy bizonyos feltételek megteremtésével támogatást nyújt.
b) Tiszteletbeli tag lehet, olyan természetes személy, aki az egyesület, Békéscsaba város
életében, érdekében kiemelkedő tevékenységet végez/végzett. A tiszteletbeli tagságra
az elnök tesz javaslatot a közgyűlésnek, a tagságról a közgyűlés kétharmados többsége
határoz.
c) Rendes tag lehet az a természetes személy, aki az alapszabályban foglalt
rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek elfogadja. A felvételt kérőnek meg kell
felelnie a szakmai követelményeknek, a kórus előtt nyilatkoznia kell arról, hogy az
egyesület alapszabályát ismeri, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult
szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el, és rendszeresen fizeti a tagdíjat. A
leendő tag belépési szándékát belépési kérelem benyújtásával az elnökségnek
jelentheti be. A tag nyilvántartásba-vételéről az elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt.
A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.
(2) Az egyesület elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni, azt
az adatvédelmi szabályok betartásával kezelni. A tagok személyére vonatkozó adatok nem
nyilvánosak.
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(3) A tagsági viszony megszűnik:
a) kilépéssel, a tag bármikor indoklás nélkül megszüntetheti tagsági jogviszonyát, ha
szándékát az elnökségnek írásban bejelenti,
b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
c) az alapszabály a tagságot szakmai feltételekhez köti :III.(1) c), ha a tag nem felel meg
ezeknek a feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel
írásban felmondhatja.
d) A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt.
e) a tag halálával vagy az egyesület jogutód nélküli megszűnésével.
f) tag kizárásával.
g) Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai
közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezései vagy a közgyűlés határozatai
ellen súlyosan vagy ismételten 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.
Kizárható a tag akkor is, ha egy éves tagdíjhátraléka van, ha az elnökség írásban – 30
napos póthatáridő kitűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő
figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék megszüntetésére. A határidő
eredménytelen elteltével tagsága automatikusan megszűnik.
A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség
folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a
figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az
ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell
számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti
magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell
ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és
bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a
kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon
belül meghozza, és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.
h) A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen a kézbesítéstől
számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A közgyűlés
a fellebbezés tárgyában a soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti,
és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.
(4) A tagdíj összegét és a befizetés határidejét a közgyűlés határozza meg. A befizetett
tagdíjak semmilyen jogcímen nem követelhetők vissza.

IV. Tagsági jogok és kötelezettségek
Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg, és egyenlő kötelezettségek terhelik. A tag
tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A tagsági jogok forgalomképtelenek, nem
örökölhetők.
(1) a) A tag jogai:
•
•
•

részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein,
a tagok egyharmada írásban az ok és a cél megjelölésével a közgyűlés és az elnökségi
ülés összehívását kezdeményezheti,
javaslattételi és szavazati joggal rendelkeznek az egyesület döntést igénylő ügyeiben,
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jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének
megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni,
az egyesület bármely tisztségére választó illetve megválasztható,
igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető
kedvezményekkel,
önkéntes segítő munkát végezhet az egyesület javára.

(1)b) A tag kötelezettségei:
• aktív közreműködés az egyesület céljainak elérésében,
• a tag nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását, az egyesület
tevékenységét, olyan magatartást tanúsítson, amely méltóvá teszi az egyesületi
tagságra,
• a vállalt tisztséget vagy feladatot a legjobb tudása szerint kell ellátnia,
• az alapszabály betartása és betartatása,
• az egyesülettel összefüggésben tudomásukra jutott hivatali és üzleti titkot megőrizni,
• a közgyűlés és a vezetőség határozatai szerint kell eljárnia,
• köteles a lakcímét, annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez
bejelenteni,
• a tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem
felelnek.
(2)a) A pártoló tag jogai:
• a közgyűlésen tanácskozási, javaslattételi joga van, nem választó, nem választható,
(2)b) A pártoló tag kötelezettségei:
• az egyesület célkitűzései megvalósításának elősegítése, erkölcsi és anyagi támogatása,
mely utóbbi minimálisan az éves tagdíj mértéke.
(3) A tiszteletbeli tag jogai:
• tanácskozási, javaslat tételi joga van az egyesület közgyűlésén és rendezvényein,
• élhet a tagságot megillető kedvezményekkel,
• tagdíjfizetési kötelezettség velük szemben nem áll fenn.

V. Az egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok
(1) Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. Az egyesület ügyintéző és
képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az egyesület ügyintéző képviselő
szerve, az elnökség irányítja és látja el.
(2) Az egyesület ügyintéző szervének tagja, illetőleg képviselője lehet olyan magyar
állampolgár, vagy Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási
engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, aki nem áll a közügyek gyakorlásától
eltiltás hatálya alatt.
(3) A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok:
a) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
b) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a
természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető
tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
c) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
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d) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
e) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem
lehet.
f) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
(4) Az egyesület közgyűlésének és elnökségének határozathozatalában nem vehet részt az
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület terhére
másfajta előnyben részesít; (Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet 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.)
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja vagy
alapítója,
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll,
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
(5) A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú
szervezetnek vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött
be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely
jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti
köztartozását nem egyenlítette ki, amellyel szemben az állami adó és vámhatóság jelentős
összegű hiányt tárt fel, üzletlezárást, vagy ezt helyettesítő bírságot szabott ki, melynek
adószámát felfüggesztette vagy törölte.
(6) 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 döntéshozó szerve a közgyűlés, amely a rendes tagok összességéből
áll, az egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. Évente legalább egy alkalommal össze
kell hívni. Az elnökség határozata alapján az elnök a közgyűlést egyéb alkalmakkor is
jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni:
a) ha a bíróság elrendeli,
b) ha tagok legalább egyharmada cél és ok megjelölésével azt írásban kéri,
c) A Ptk.ban meghatározott esetekben.
(2) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály megalkotása, módosítása,
b) az éves munkaprogram, az egyesületi gazdálkodási tevékenység fő irányainak
meghatározása,
c) az éves beszámoló elfogadása (szakmai, közhaszúsági),
d) az egyesület szétválásának, más egyesülettel történő egyesülésének, megszűnésének
kimondása,
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e)
f)
g)
h)
i)
j)

az egyesület tagjainak sorából történő kizárás, felmondás,
az elnökség tagjai és az elnök megválasztása, visszahívása,
a tagnyilvántartás rendjének meghatározása,
tiszteletbeli tag választása,
pártoló tag felkérése,
döntés minden olyan ügyben, amit a jogszabály, az alapszabály a közgyűlés
hatáskörébe utal, vagy amelyet az elnökség a közgyűlés elé terjeszt.

(3) A közgyűlést az elnök hívja össze írásban, valamennyi regisztrált tag előzetes
értesítésével, mely lehet papír vagy elektronikus alapú. 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 jelenlévők számától függetlenül .
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
(4) A közgyűlés ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott
esetekben korlátozható.
(5) A közgyűlést az egyesület elnöke, vagy általa erre felkért személy vezeti.
(6) A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok legalább 50 %-a + egy
fő jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
(7) A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal
rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza. Az egyesület alapszabályának
módosításához a jelen levő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges. Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott
tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.
(8) A közgyűlés az éves beszámolóról és a közhasznúsági melléklet elfogadásáról szóló
határozatát a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza.
(9) A közgyűlés titkos szavazás útján dönt a személyi kérdésekről. Így dönt bármely más
kérdésben is, ha azt a szavazásra jogosultak 1/3-a indítványozza. A titkos szavazás
indítványozását szóban egyszerű kézfeltartással kell jelezni a levezető elnök felé.
(10) Szavazategyenlőség esetén, nyílt és titkos szavazás esetén a határozati javaslatot addig
kell ismételni, ameddig a kellő támogató többség ki nem alakul.
(11) A közgyűlésen hozott határozatokról nyilvántartást kell vezetni, az érintettekkel
igazolható módon kell közölni.
(12) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a közgyűlésen történtek
rövid leírását, minden meghozott határozat sorszámát, a döntések tartalmát, időpontját és
hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A jegyzőkönyvet aláírja a
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közgyűlést levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés által erre kijelölt két hitelesítő
tag.
(13) A közgyűlés döntési joggal rendelkezik a karnagy személyéről és megbízásának
feltételeiről, amit a vezetőség terjeszt elő.
(14) A választás szabályai:
a)
b)
c)
d)

A közgyűlés egyszerű szótöbbséggel választja a levezető elnököt a közgyűlés elején.
Az egyesület tagjai közül a tisztségviselőket 5 éves időtartamra választja.
A tisztségviselőket titkos szavazással kell megválasztani.
A tisztségviselők jelölését az elnökség által felkért öttagú jelölőbizottság végzi. Az
elnökség által megbízott jelölőbizottsági tagok önmaguk közül választanak
jelölőbizottsági elnököt. A jelölő bizottság feladata, hogy az egyesületi tagokat
személyesen megkeresse és az egyesületi tagok által tett javaslatokat feldolgozza, a
jelölt listát elkészítse és a közgyűlés elé terjessze.
e) A jelölőlistára a közgyűlésen további jelöltek is felvehetők, amennyiben a közgyűlés
egyszerű szótöbbséggel megszavazza.
f) A jelölést a jelöltnek szóban vagy írásban el kell fogadni.
g) Valamennyi egyesületi tag jelöltet állíthat az alábbi tisztségviselőre (egy elnök, egy
alelnök, egy gazdasági vezető ) a jelölőbizottság tagjainál szóban vagy írásban
h) A választás menete:
•
a jelölőlista véglegesítése után kezdődik a választás
•
a választás kezdetén 3 fős szavazatszámláló bizottságot kell választani
egyszerű szótöbbséggel
•
a választás kétfordulós (elnök-választás, elnökségi és póttag választása) és
titkos, a szavazatok leadása az arra elkészített szavazólapon történik,
•
az első forduló után a kieső elnök-jelöltek automatikusan felkerülnek az
elnökségi tagok- jelölt listájára, amennyiben a jelölést elfogadják.
•
valamennyi egyesületi tag egy szavazati jog illeti meg.
•
a szavazatok leadása után a szavazatszámláló bizottság összeszámolja a
leadott voksokat
•
a tisztségviselők közül azok a jelöltek kerülnek megválasztásra, akik a legtöbb
szavazatot kapták
•
szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, de már csak azon
jelöltek vonatkozásában, akik egyenlő számú szavazatot szereztek.

VII. Az elnökség, elnök, a vezetés működési rendje
(1) Az egyesület képviseleti és ügyintéző szerve az elnökség, amelynek tagjait a közgyűlés
minősített többséggel, titkos szavazással 5 év időtartamra választja az egyesület tagjai közül.
Az elnökség 3 fős: az elnök, elnökhelyettes és a gazdasági vezető.
(2)Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel
kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről
beszámolni.
(3)Az elnökségi üléseken tanácskozási joggal részt vesz a szakmai vezető / karnagy/.
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A kórus szakmai munkáját karnagy irányítja, értékeli. Az új tagok felvételét a
szólamvezetőkkel együtt megítéli.
(4) Az elnökség szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tart ülést. Az egyesület
minden tagja javaslattal, észrevétellel fordulhat az elnökhöz, illetve az elnökséghez.
(5) Az elnökség a határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással
hozza. Az elnökség akkor határozatképes, ha legalább két tag jelen van. Szavazategyenlőség
esetén a javaslat elvetettnek tekintendő. A határozatot az érintettel igazolható módon közölni
kell.
(6) Az elnökségi ülést az elnök hívja össze a tagok előzetes értesítésével. Ügyrendjét
egyebekben maga állapítja meg. Üléseiről az elnök rövid emlékeztetőt készít, melyet a tagság
elé tár. Az egyesület elnöke tevékenységéért a közgyűlésnek felelős.

(7) Az elnökség hatáskörébe tartozik:
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az elnökség hatáskörébe tartozó döntések
meghozatala,
b) a közgyűlés által elfogadott költségvetésben biztosított összeggel történő gazdálkodás,
c) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
d) a közgyűlés összehívása, a tagság értesítése, napirendi pontjainak meghatározása,
e) a közgyűlés ügyrendjének előkészítése, lebonyolítása,
f) az éves költségvetés, a beszámolók előkészítése, közgyűlés elé terjesztése,
g) tisztségviselők megválasztatásának előkészítése,
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre,
i) döntés tagfelvételi ügyekben,
j) javaslattétel az éves tagdíj mértékére,
k) javaslattétel tiszteletbeli és pártoló tag személyére,
l) a szakmai vezető, karnagy felkérése vagy pályáztatása,
m) az egyesület belső és külső kommunikációjának irányítása, felügyelete,
n) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése,
o) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése,
p) az egyesületet érintő megszűnési okok vizsgálata, és annak bekövetkezése esetén a
Polgári Törvénykönyvben előírt intézkedések megtétele,
q) a működőképesség fenntartása, és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők
érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve
kezdeményezése,
r) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe.
(8) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás
a)
b)
c)
d)

határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
közgyűlés általi visszahívással;
lemondással;
a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; mely esetekben
a közgyűlés új elnökségi tagot választ, az időközben választott új tag megbízatása a
már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól,
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e) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával,
f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
(9) az egyesület bankszámlája feletti képviseletre az elnök önállóan, vagy az elnökhelyettes és
a gazdasági vezető együttesen jogosult.
(10) Az elnök hatásköre és feladatai:
• irányítja, koordinálja az elnökség munkáját,
• kézjegyével hitelesíti az egyesület dokumentumait,
• önálló aláírási jogosultsága van az egyesület nevében,
• az egyesület gazdálkodásának irányítása, számlák ellenőrzése,
• a gazdaságvezetővel együtt utalványozási jogot gyakorol,
• önállóan jogosult az egyesület nevében harmadik személlyel szerződést kötni,
• a munkáltatói jogok gyakorlása az egyesület munkavállalói felett,
• az egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg
bíróság előtt,
• kapcsolattartás Békéscsaba város önkormányzatával, illetve természetes és jogi
személyekkel, egyéb szervezetekkel,
• figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat illetve a futó programokat,
• éves beszámoló készítése, és jóváhagyás céljából a közgyűlés elé terjesztése,
• május 31-ig a jóváhagyott beszámolót és közhasznúsági mellékletet az Országos
Bírósági Hivatalnak letétbe helyezésre megküldi,
• minden olyan eljárás, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
(11) Az elnökhelyettes hatásköre és feladatai:
•
•
•
•
•
•
•

az elnök konzultánsaként működik, az elnök által meghatározott operatív feladatokat
látja el,
képviseleti és aláírási jogosultsága van az elnök akadályoztatása esetén,
az elnök akadályoztatása esetén vezeti a közgyűlést és/ vagy az elnökségi ülést,
külső támogatók, kapcsolatok keresése, kapcsolattartás Békéscsaba város
önkormányzatával, illetve természetes és jogi személyekkel, egyéb szervezetekkel,
együttműködik a vezetőséggel, részt vesz a döntés előkészítési munkálatokban,
gondoskodik a kórusról szóló hírek, újságcikkek, képek, oklevelek emlékkönyvbe
rendezéséről,
az egyesületet érintő programokat koordinálja, menedzseli.

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

intézi az egyesület gazdasági ügyeit, vezeti a házi pénztárt, gondoskodik a könyvelés
folyamatosságáról,
az elnökkel vagy elnökhelyettesssel 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, közhasznúsági mellékletet terjeszt a
közgyűlés elé.
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(13) Az elnökség tagjai tevékenységüket önkéntes munkában végzik.
(14)Az elnökség jogosult a tagok közül egy személyt pénztárosi teendők ellátásával megbízni.

VIII. Az egyesület működése és gazdálkodása
Az egyesület költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület működéséről, pénzügyi
helyzetéről évente egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági mellékletet készíttet, az
elnökség terjeszti a közgyűlés elé, amely azt megtárgyalva hagyja jóvá. Ezt követően az
elnökség köteles a jogszabályokban foglaltak szerint közzétenni, bírósági letétbe helyezni.
(1) Az egyesület bevételei:
a) tagdíjak,
b) adományok,
c) az egyesület gazdálkodási-vállalkozási tevékenysége,
d) önkormányzati támogatások,
e) pályázati pénzek,
f) fellépések bevételei,
g) a személyi jövedelemadó 1%-ának az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege,
h) egyéb bevétel (egyesületi tagok, önkéntesek munkája stb.).
(2) Az egyesület költségei, ráfordításai (kiadásai):
a) az alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek,
b) az egyesület működési költségei,
c) egyéb költségek.
(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 cél szerinti és közhasznú tevékenységekre fordítja.
(5) Az egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.
(6) Meghatározott célokra az egyesület tagjai külön támogatást nyújthatnak
(7)Az egyesület közhasznú céljának elérése érdekében adományt gyűjthet.
(8)Az egyesület közhasznú tevékenységeiből, szolgáltatásaiból a tagok, valamint az
egyesületen kívüli személyek és csoportok egyaránt részesülhetnek.
(9)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.
(10) 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.
(11) Az elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből
megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.
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