Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület
ALAPSZABÁLY
egységes szerkezetbe foglalt
2003. február 13.

I.
1. Az egyesület neve, célja, feladatai, viszonyai:
1. Az egyesület neve:
Alakulás idıpontja:
Székhelye:

Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület
1995. március 30.
9400 Sopron, Halász u. 25.

2. Az egyesület célja:
Az egyesület célja a Petıfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény Pendelyes Táncegyüttesének és a Sopron Táncegyüttes színpadi munkája, és az
azon kívüli kulturális tevékenységének koordinálása, továbbá ezek szervezési,
adminisztrációs és pénzügyi vonzatainak bonyolítása, valamint lehetıség szerint részvétel a
város kulturális életében folklórprogramok és egyéb rendezvények bonyolításával.
Az egyesület célja továbbá a gyermekek és fiatalok népmővészeti nevelése, népi
hagyományok felkutatása és felelevenítése, népmővészeti tárgyak győjtése, néptánc
fesztiválok szervezése, a néptánc oktatása és a néptánc oktatás elısegítése.
3. A Petıfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és az egyesület
viszonyáról:
Az egyesület jogi vonatkozásban önálló, a Petıfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú
Mővészetoktatási Intézménytıl elkülönítve mőködik.
Az egyesületi formában való jogi elkülönülést csak a munkát jelentısen segítı önálló
adminisztrációs és pénzügyi vezetés indokolja, ezt kifejezendı az egyesület felkínálja az
intézmény vezetıségbıl 1 fınek az egyesület elnökségi ülésein a teljes jogú elnökségi
tagként való részvétel lehetıségét.
4. A Pendelyes Kulturális Egyesület és a Pendelyes Néptáncegyüttes viszonyáról:
A Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület a Petıfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény támogatásával mőködik. A fenntartásukhoz egyesületünk a
Pendelyes Kulturális Egyesület egyik anyagi támogatójaként lép fel.
5. Az egyesület közfeladatot lát el: közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. §. (1)
bekezdés és a 10. §. (3) bekezdés a. pontja szerint állami és önkormányzati feladatkörbe
tartozó mővészeti oktatás és képesség fejlesztés.
A közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 76. §. (2) bekezdés b. pontja alapján a
település környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi mővelıdési szokások gondozása, gazdagítása.
Az egyesület a közfeladatait a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény 26.
§. c.) bekezdés 4-5. pontjában foglalt: képességfejlesztés, ismeretterjesztés és kulturális
tevékenység közhasznú feladatokat lát el.

II.
2. Az egyesület szervezete, ügyintézı és képviselı szervek
1. Az egyesület fıbb szerve a közgyőlés. Az egyesület közgyőlését félévenként össze kell
hívni.
A közgyőlést 15 nappal elıbb a napirend közlésével írásban kell összehívni.
2. Az egyesület közgyőlése dönt végsı fokon az egyesületet érintı minden kérdésben.
3. A közgyőlés kizárólagos hatáskörbe tartozik:
a. Alapszabály magállapítása, elfogadása, módosítása.
b. A tisztségviselık (vezetıség, ellenırzı bizottság, fegyelmi bizottság) megválasztása,
illetve visszahívása.
c. Egyesületi tagság megszőntetése.
d. Az egyesület munkaprogramjának jóváhagyása.
e. Az egyesület felosztásának kimondása.
f. Költségvetés megállapítása.
g. Az elnökség és az ellenırzı bizottság félévi beszámolójának megtárgyalása.
h. A gazdálkodásról szóló éves beszámoló elfogadásáról
4. A közgyőlés kizárólagos hatáskörébe nem utalt egyéb kérdésekben az elnökség dönt.
5. A közgyőlés határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza.
6. A közgyőlés határozatképességhez a tagok 50%-ának + 1 fı jelenléte szükséges. Ha
határozatképesség hiánya miatt a közgyőlést el kell halasztani, a második közgyőlés a
megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes az eredeti napirendben felvett
kérdésekben.
Az egyesületnek csak olyan személy lehet a tisztségviselıje, akivel szemben az 1997. évi
CLVI. törvény 7. §. b. pontban foglalt kizáró rendelkezés nem áll fenn.
7. A közgyőlésen, a rendes tagok tanácskozási, indítványozási és szavazati joggal, a pártoló
tagok és meghívottak tanácskozási és indítványozási joggal vesznek részt.
Az üléseket az elnök évente legalább két alkalommal köteles összehívni, ezen túlmenıen
bármelyik elnökségi tag kezdeményezheti az ok és cél megjelölésével az elnökség
üléseinek összehívását. Az elnökség üléseit írásban kell összehívni a napirend közlésével
az ülés elıtt legalább 15 nappal.
Az üléseket az elnök vezeti és gondoskodik a jegyzıkönyv készítésérıl. A
jegyzıkönyvben rögzíteni kell az elıterjesztéseket, a hozzászólások lényegét, a hozott
határozatokat, továbbá azt, hogy a döntést ki támogatta és ki volt ellene.
Az egyesület elnöke minden évben beszámolót köteles készíteni a kifejtett
tevékenységérıl, az egyesület vagyonának hasznosításáról. A beszámolót és a
közhasznúsági jelentést az elnökség tagjainak is meg kell küldeni, továbbá közzé kell tenni
a sajtó útján.
Az egyesület elnöke az elnökség határozatairól a közgyőlést évenként köteles tájékoztatni.
Az egyesületi szolgáltatások igénybevételének módjáról szóló felhívást az egyesület sajtó
útján teszi közzé évente legkevesebb egy alkalommal. Az elnökség döntése esetén egyéb
sajtóközleményben is megjelentethetı a felhívás. Az egyesület mőködésével kapcsolatos
iratokba való betekintést az egyesület elnöke biztosítja írásbeli indítvány alapján.

8. A közgyőlés titkos szavazással, egyszerő szótöbbséggel 2 évre választja meg az egyesület
elnökét, az ellenırzı és fegyelmi bizottságot.
Az egyesület elnöke a közgyőlési határozatokról és az elnökségi határozatokról vezeti a
határozatok könyvét. A határozatokat könyvébe idırendi sorrendben fel kell vezetni a
testületi szervek döntésének tartalmát, idıpontját és hatályát, valamint a döntést támogatók
és ellenzık számarányának feltüntetését. A határozatok könyvébe való bejegyzést a
testület elnöke, továbbá a határozat hozatalában részt vett két hitelesítı írja alá.
9. A közgyőlésrıl jegyzıkönyvet kell felvenni, melyet az elnök és az elnökhelyettes ír alá, és
két tanú jelen volt tag hitelesít, és annak 1 példányát a felügyelı szervnek 8 napon belül
megküldeni.
3. Az elnökség
1. Az elnökség a következı tisztségviselıkbıl áll:
- elnök
- elnökhelyettes
- 2 fı elnökségi tag (ebbıl 1 fı a Petıfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény vezetıségébıl delegált tag.
Fenti személyek az elnökség tisztségviselıi is lehetnek.
2. Az egyesület elnökségének fı feladatai:
a. Két közgyőlés között az egyesület tevékenységének irányítása.
b. 100 000,- Ft-ig terjedı összegek kifizetésérıl dönt.
c. Felveszi a tagokat, a közgyőlésnek történı utólagos jelentési kötelezettség nélkül.
d. Ellenırzi az egyesület vagyonának gondos kezelését, felhasználását.
e. Dönt mindazon ügyekben, amelyekre a közgyőlés kizárólagos hatásköre nem terjed ki.
f. Egyesületi rendezvények – mősoros est, táncos bemutató, fórum, kerekasztal
beszélgetés, stb. – elıkészítése, megszervezése.
3. Tisztségviselık hatásköre, fıbb feladatai:
a. Elnök: jogosult képviselni az egyesületet, állami társadalmi szervek, személyek elıtt,
elnököl a közgyőlésen, elnökségi üléseken, összehívja az elnökségi ülést és gondoskodik
az elnökség határozatainak végrehajtásáról. 50 000,- Ft-ig utalványozási joga van.
b. Elnökhelyettes: az elnök távollétében teljes jogkörrel helyettesíti az elnököt. Ha az elnök
idıközben tisztségérıl leköszönne, vagy tagsága bármi módon megszőnne, az egyesület
ügyeit, a legközelebbi közgyőlésig irányítja.
c. Pénztáros: az egyesület mindennemő gazdasági és pénzügyi adminisztratív ügyeinek
intézıje. Vezeti a pénztárkönyvet, a tagdíj és egyéb gazdasági nyilvántartást, anyagi
felelısséggel kezeli a pénztárat.
4. Az elnökség és a két közgyőlés közötti idıszakban a féléves programban meghatározott
idıben elnökségi üléseket szervez az egyesületi tevékenység folyamatos biztosítására, és
határozatiról tájékoztatja a tagságot.

5. Az ülés akkor határozatképes, ha az elnökség tagjainak több mint a fele jelen van. Az
elnökség szótöbbséggel határoz, egyenlı számú szavazatok esetén az elnök szavazata dönt.
6. Az elnökség ülésérıl jegyzıkönyvet kell felvenni, amelyet az ülés elnökének és az
egyesület elnökhelyettesének kell aláírnia.
4. Ellenırzı bizottság
1. Ellenırzı bizottság: a következı tisztségviselıkbıl áll:
- 2 db ellenır
2. Az ellenırzı bizottság feladatai:
a. A pénzkezelés rendjének, bevételek, kiadások eszközlésének ellenırzése.
b. Az ellenırzés eredményérıl tájékoztatja az elnökséget.
c. Tevékenységérıl beszámolni tartozik a közgyőlésen.
5. Fegyelmi bizottság
1. Fegyelmi bizottság: a következı tisztségviselıkbıl áll:
- 2 tag
2. A fegyelmi bizottság feladatai:
a. Az egyesület tevékenységével kapcsolatos fegyelmi ügyeket tárgyalja.
b. Tevékenységérıl tájékoztatja az elnökséget.
c. Tevékenységérıl beszámolni tartozik a közgyőlésnek.
III.
6. A tagság keletkezése, megszőnése, a tagok jogai és kötelezettségei
1. Az egyesületnek tagja lehet minden kiskorú és nagykorú magyar állampolgár, csoport, jogi
személy, ha az alapszabályzatban foglaltakat elfogadja és a megállapított tagdíjat az
egyesület csekkszámlájára befizeti.
2. Az egyesületnek külföldi állampolgárok és csoportok is tagjai lehetnek.
3. Az egyesület jogi személy (szövetkezet, vállalat, intézmény, stb.) is tagja lehet.
4. Tagsági viszony létesítése
Tagsági viszony akkor keletkezik, ha az alábbi feltételek együttesen meg vannak:
a. A belépni kívánó egyetért az Alapszabályban foglaltakkal és ezt magára nézve
irányadónak elismeri.
b. b. Aláírja a belépési nyilatkozatot.
c. c. Befizeti a megállapított tagdíjat.
7. Tagsági viszony megszőnése
1. Tagsági viszony megszüntetése
Az egyesületi tagság megszőnik:
a. A tag kilépésével.

b. A tagsági viszonynak az egyesület részérıl történı felmondásával, ha az egyesületi tag
az alapszabályban foglaltakkal az egyesület érdekeivel ellentétes tevékenységet fejt ki, s
ezért a közgyőlés tagságát kizárással megszünteti.
8. A tagok jogai és kötelezettségei
1. A tagok jogai:
a. A közgyőlésen megjelennek, ott felszólaljanak, indítványt, javaslatot tegyenek az
egyesület mőködésére vonatkozóan.
b. Részt vegyenek a határozatok meghozatalában.
c. Jelöljék és válasszák meg az egyesület tisztségviselıit, illetve azokat összehívják,
továbbá, hogy magválasztásuk esetén tisztséget töltsenek be az egyesületnél.
d. Tájékozódjanak az egyesület tagságát érintı ügyekben a vezetıségnél.
e. Javasolják rendkívüli közgyőlés összehívását a jogszabályokban elıírtaknak
megfelelıen, ha legalább a tagok 10 %-a írásban kéri.
2. A tagok kötelezettségei:
a. Részt vegyenek a közgyőlésen, megtartsák az alapszabály rendelkezéseit.
b. Népszerősítsék az egyesület tevékenységét, új tagok toborzásában vegyenek részt.
c. Személyes tevékenységükkel segítsék elı az egyesület eredményes mőködését.
d. A közgyőlés által megállapított tagdíjat fizessék.
9. A pártoló tagok
Pártoló tagok és intézmények
Az egyesület célkitőzéseit magán és jogi személyek (vállalatok, intézmények,
szövetkezetek, stb.) is pártfogolhatják, azok megvalósításában részt vehetnek. A pártfogó
intézményeknek az egyesület munkájában való részvételét, ezen belül azt, hogy milyen
módon és eszközzel támogatják a célkitőzések megvalósítását, esetenként külön
megállapodásban kell rendezni. A megállapodás megkötését az elnök végzi és az elnökség
jóváhagyásával válik érvényessé.
Az egyesület pártoktól független azoktól támogatást nem kaphat, és részükre anyagi
támogatást nem nyújt, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, országgyőlési
képviselıjelöltet nem állít és nem támogat.
IV.
10. Az egyesület vagyona, anyagi és pénzügyi eszközei
1. Az egyesület céljai elérésére a tagdíj, a rendezvények tiszta jövedelme, pártfogó
magánszemélyek és jogi személyek támogatása és a tagok tagdíjon felüli felajánlása
szolgál. A tagdíjat félévenként, október és május, vagy havonta kell fizetni.
2. Az egyesület a rendelkezésre álló összegeket: a Pereszteg és Vidéke Takarékszövetkezetnél
vezetett csekkszámlán helyezi el.
3. A csekkszámláról pénzfelvételek, átutalások az egyesület elnökének, az egyesület
titkárának és a pénztárosnak, mint kötelezı aláírónak a megjelölésével eszközölhetı.

4. A pénztáros köteles a kiadásokról nyilvántartást vezetni, az ahhoz tartozó bizonylatokat
megırizni, és az év végén az elnökség irattárába 5 évig elhelyezni.
5. Az ellenırzı bizottság köteles legalább félévenként egy alkalommal a pénztáros
tevékenységét tételesen ellenırizni és arról az elnökséget tájékoztatni.
6. Ha az egyesület elnöksége, vagy az utalványozásra jogosult tagja az alapszabállyal
ellentétes módon jár el, úgy az általa végzett tevékenységéért saját vagyonával felel.
7. Az egyesület tagjai az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem tartoznak
felelısséggel.
8. Az egyesület vagyona közcélú, társadalmi tulajdon.
Az egyesület vállalkozási tevékenységet nem végez, gazdálkodása során elért eredményét
nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.
V.
11. Az egyesület jogképessége
1. Az egyesület jogi személy, amely bélyegzıvel rendelkezik.
Pecsétje: köralakú
Felirata: Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület
2. Az egyesületet az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes képviseli. Az egyesület
nevében kötelezettségeket vállalni az elnök és az elnökhelyettes együttesen eljárva, míg
jogról lemondani csak az elnökség szótöbbséggel hozott határozatával jogosult.
VI.
12. Az egyesület megszőnése
Az egyesület megszőnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel,
feloszlatással, illetıleg megszőnésének megállapításával.
Az egyesület megszőnése esetén – a hitelezık kielégítése után – vagyonáról a közgyőlés
döntése szerint kell rendelkezni. Az ezzel kapcsolatos teendık ellátása a felszámolók feladata.
Ha az egyesület feloszlatással szőnt meg vagy megszőnését állapították meg, és a vagyon
hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezık kielégítése után állami
tulajdonba kerül, és azt közérdekő célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját
nyilvánosságra kell hozni.
Kelt: Sopron, 2003. 02. 13.
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levezetı elnök

…………………………………………..
jegyzıkönyvvezetı
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hitelesítı
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hitelesítı

