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J U H O S  K U L T U R Á L I S  E G Y E S Ü L ET 

A L A P S Z A B Á L Y A 

 

Az Alapítók „élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában alapvető jogként 
rögzített egyesülési szabadságukkal" az egyesülési jogról szóló 2011. évi 
CLXXV., valamint az 1959. évi IV. törvény rendelkezéseivel összhangban, 
egyesületet hoztak létre az alábbiak szerint: 

I. 
Általános rendelkezések 

1.)  Az egyesület neve: 

JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET 

2.)  Az egyesület rövidített neve: 

JUHOS EGYESÜLET 

3.)  Az egyesület székhelye: 

7477 Szenna, Bárdi u. 28. 

II. 
Az egyesület célkitűzései, tevékenysége 

Az egyesület célja: 

1) A kultúra, környezet és természetvédelem és az egészséges életmódhoz 
kapcsolódó ügyek képviselete, támogatása közéleti, polgári fórumokon, 
önkormányzatok, államigazgatási szervek, intézmények és civil 
szervezetek körében. 

2)  Megyei, országos és határon túli kulturális, sportprogramokba való 
bekapcsolódás, kulturális, sportprogramok, rendezvények, találkozók 
rendezése, táborok szervezése. 

3)  Kulturális önképző, fejlesztő tevékenységi formák, programok, 
szervezése, támogatása. 

4)  Hivatásos és nem hivatásos előadóművészek számára közös bemutatkozási, 
fellépési lehetőség biztosítása. 
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Az egyesület feladatai: 

1) A tagok rendszeres tájékoztatása az egyesület működéséről és 
programjairól, a térség fontosabb eseményeiről, pályázati 
lehetőségekről. 

2) A tagok számára rendszeres szervezeti élet, találkozási lehetőség 
biztosítása. 

3) Az egyesület céljainak megvalósítását szolgáló közös önképző programok, 
előadások, táborok szervezése. 

4) Aktív részvétel az egyesület működési körébe tartozó önkormányzati 
illetve regionális döntések előkészítésében. 

5) Rendszeres kapcsolattartás a helyi, regionális alkalmanként az országos 
médiával, együttműködés más egyesületekkel és intézményekkel. 

6) Részvétel az egyesület tevékenységével pályázatokon. 

7) A sportrendezvényeken, egyéb közösségi programokon való családi 
részvétel feltételeinek megteremtése, az ifjúság bevonása a szervezésbe 
lebonyolításba. 

Az egyesület által nyújtott szolgáltatások igénybevételét, a szolgáltatások 
ingyenességét vagy térítési díj fizetéséhez kötöttségét az elnökség által 
elfogadott szabályzat tartalmazza. 

 

Az egyesület céljai megvalósulása érdekében az alábbi - TEÁOR besorolás 
szerinti - gazdasági tevékenységeket végzi: 

91.33 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
80.42 Felnőtt- és egyéb oktatás  
92.31 Alkotó és előadó-művészet 
92.34 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás  
92.52 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme  
92.62 Egyéb sport tevékenység 
55.23 Egyéb kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás 
92.72 Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység 

 

Az egyesület politikai tevékenységét nem folytat, független szervezet. 
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III. 
Az egyesület tagjai 

Az egyesület tagjai lehetnek azok a természetes személyek, akik belépési 
nyilatkozatban, az egyesület alapszabályát elfogadják, a tagsági viszonyból 
eredő kötelezettségek teljesítését vállalják. Az egyesületnek nem magyar 
állampolgár is tagja lehet. 

A belépési nyilatkozatot az elnökségnél kell benyújtani, mely a kérelem 
beérkezését követően, 30 napon belül dönt a tagfelvételről, döntését 
írásban, az átvételt igazolható módon közli az érintettel, aki az elutasító 
döntéssel szemben a közléstől számított 15 napon belül élhet fellebbezéssel 
a közgyűlés felé. A közgyűlés a soron következő ülésen határoz a jogorvoslati 
kérelemről. A tagsági jogviszony pozitív döntés esetén, első fokon az 
elnökség, jogorvoslat esetén a közgyűlés döntésével létesül. 

Az egyesületi tag felvételéről az elnökség szavazattöbbséggel dönt, a 
tagjelölt nemleges határozat esetén a közgyűléshez fordulhat. 

A tagság a belépési nyilatkozat aláírásával, valamint a tagfelvételről 
szóló határozat megszületésével keletkezik és kilépéssel vagy törléssel 
szűnik meg. Megszűnik a tagság automatikusan az egyesület 
megszűnésével. 

A tagnak a kilépési szándékot írásban kell bejelentenie az egyesület 
elnökségének, amely azt tudomásul veszi és a tagság a bejelentés hónapjának 
utolsó napján szűnik meg. 

Törléssel szűnik meg a tagsága annak a tagnak, aki a belépési nyilatkozatban 
vállalt kötelezettségeit egy évig felhívás ellenére nem teljesíti, és emiatt 
a közgyűlés a jelenlévő tagok 2/3-ának szavazatával tagsági viszonya 
megszüntetését határozza el. 

Kizárással szűnik meg a tagsága annak a tagnak, aki jelen Alapszabályban 
foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi, egyébként olyan magatartást 
tanúsít, amely az Egyesület céljával ellentétes. A kizárási eljárást bármely 
tag jogosult írásban kezdeményezni az alapjául szolgáló ok tudomásszerzését 
követő 30 napon belül az elnökségnél. A kizárási eljárás során az elnökség 
jár el első fokon, a közgyűlés másodfokon. Mindkét esetben a jelen lévő tagok 
2/3-ának szavazatával szűntethető meg a tagság. 

A kizárás tárgyában tartott elnökségi ülésről az érintettet tértivevényes 
levélben vagy írásban, az átvételt igazolható módon kell értesíteni úgy, hogy 
az érintett az értesítést legalább az ülést megelőző 8 nappal korábban kézhez 
vegye.  

A kizárás tárgyában tartott elnökségi ülés az érintett távollétében 
megtartható, ha az érintett értesítése szabályszerű volt, és az érintett 
előzetesen írásban alapos okkal távolmaradását nem mentette ki, vagy írásban 
kérte az eljárás távollétében történő megtartását. 

Az érintett a védekezését a kizárás tárgyában tartott elnökségi ülésen szóban 
vagy legkésőbb az ülés időpontjáig írásban terjesztheti elő. A kizárás 
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tárgyában hozott valamennyi határozatot az érintettel tértivevényes 
küldeményben vagy írásban, az átvételt igazolható módon kell közölni. 

Az elnökség által hozott kizáró határozattal szemben az érintett a közlést 
követő 15 napon belül írásban fellebbezhet a közgyűléshez, a közgyűlés által 
hozott kizáró határozattal szemben az érintett a közgyűlést követő 30 napon 
belül az illetékes megyei bírósághoz fordulhat jogorvoslatért törvénysértés 
esetén. 

A kizárt tag tagsági viszonya az elnökség általi kizáró határozat jogerőre 
emelkedésének napján, vagy fellebbezés benyújtása esetén, ha a közgyűlés az 
elnökség általi kizáró határozatot helybenhagyja - illetve bírósági 
jogorvoslat benyújtása esetén, ha a bíróság a közgyűlés általi kizáró 
határozatot helybenhagyja - a közgyűlés általi kizáró határozathozatal 
napján szűnik meg. 

A tagsági viszony megszűnése esetén a befizetett tagdíj, illetve támogatás 
nem téríthető vissza. 

Az egyesület tagjairól nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetésről az 
egyesület elnöke gondoskodik. 

Az egyesület pártoló tagja lehet az a magán vagy jogi személy, aki 
adományaival segíti az egyesület munkáját, de tagként ebben nem kíván részt 
venni. Az egyesület a pártoló tagokról nyilvántartást vezet. A nyilvántartás 
vezetésről az egyesület elnöke gondoskodik. 
 
A pártoló tagsági viszony az adomány szolgáltatásával, valamint a 
nyilvántartásba vétellel keletkezik és törléssel szűnik meg. 
 
A pártoló tag írásbeli kérelemmel fordulhat az egyesület elnökségéhez 
személyének a nyilvántartásból való törlése iránt, a bejelentést az elnökség 
köteles tudomásul venni és a tagság a bejelentés napján szűnik meg. 
 
 
 
Az egyesületi tagok jogai és kötelezettségei 

1. Az egyesület tagjának jogai: 

- részt vehet az egyesület tevékenységében, 
- választhat és választható az egyesület testületeibe, 
- részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben, igénybe  
veheti annak szolgáltatásait, 

- az egyesület törvénysértő határozatát - tudomásra jutástól 
számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja,  

- a tag - az egyesületből bármikor kiléphet. 
 

2. Az egyesület tagjának kötelezettségei: 

- az alapszabály betartása, 
- a vezető testületek határozatainak végrehajtása, 
- a tagdíj befizetése, az egyesület vagyonának megóvása. 

 
Az egyesületi pártoló tagok jogai és kötelezettségei 

1. Az egyesület pártoló tagjának jogai: 
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- meghívottként részt vehet a közgyűlésen, 
- részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben, igénybe 
veheti annak szolgáltatásait. 
 

2. Az egyesület pártoló tagjának kötelezettségei: 

- az alapszabály betartása,  
- a felajánlott adomány szolgáltatása. 
 

 
IV. 

Az egyesület szervezete 

1.) Közgyűlés: 

Az egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés, amely 
dönthet más szerv hatáskörében is. 

 

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

1) az alapszabály elfogadása és módosítása, 

2) az évi költségvetés meghatározása, pénzügyi beszámoló elfogadása, az 
éves tagdíj mértékének megállapítása, 

3) az elnökség éves beszámolójának elfogadása, 

4) a társadalmi szervezet más társadalmi szervezettel való egyesülésének, 
úgyszintén feloszlásának kimondása, 

 
5) az elnök és az elnökségi tagok megválasztása, mely titkos szavazással 

történik, 

6) az éves munkaterv megállapítása. 

 

A jóváhagyott beszámolót az önkormányzat hirdetőtábláján 15 napig közzé kell 
tenni. 

A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal a részletes 
napirend kiküldésével az elnök hívja össze. A közgyűlést össze kell hívni 
akkor is, ha a bíróság elrendeli, vagy a tagok 1/3-a az ok és a cél 
megjelölésével indítványozza. 
 
A Közgyűlés helyét, idejét és napirendjét a közgyűlést megelőzően legalább 
8 nappal közölni kell a tagokkal és a meghívottakkal. A meghívóban nem 
szereplő kérdések, csak akkor tárgyalhatók meg, ha ezeket a közgyűlés külön 
határozattal napirendre tűzi. 
 
A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50%-a plusz egy fő jelen van. 
Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt közgyűlést 
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azonos napirenddel, nyolc napon belüli időpontra az általános szabályok 
szerint össze kell hívni. Az első közgyűlésre szóló meghívóban utalni kell 
arra, hogy határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlésnek van helye, 
melynek időpontjáról és helyéről a tagokat és a meghívottakat tájékoztatni 
kell, és fel kell hívni a figyelmüket arra a tényre, hogy a megismételt 
közgyűlés az eredeti napirendi pontokban a megjelentek számára tekintet 
nélkül határozatképes. 

A megismételt közgyűlés a minősített többséghez kötött kérdésben nem 
dönthet, ha főszabály szerint nem lenne határozatképes. 

A közgyűlés ülései nyilvánosak, szavazati joggal azonban csak az egyesület 
tagjai rendelkeznek. A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű 
szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

A közgyűlés 2/3-os szótöbbséggel dönt: 

- Az egyesületi alapszabály elfogadásáról, illetve módosításáról, 
- A társadalmi szervezet más társadalmi szervezettel való 

egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondásáról 
- A tag kizárásáról 

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, melynek elkészítéséért az elnök 
a felelős. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a megjelenteket név szerint, a 
közgyűlés lefolyásának lényegesebb mozzanatait, a határozatok pontos 
szövegét, időpontját és hatályát, a döntést támogatók és ellenzők 
számarányát, a jegyzőkönyvet az egyesület két tagja hitelesíti. 

 
A közgyűlés határozatait és állásfoglalásait az ülést követő 15 napon belül 
betekinthetővé kell tenni az egyesület székhelyén. A közgyűlés beszámolói 
és jegyzőkönyvei nyilvánosak. 
 
 
2.) Elnökség 
 
Az egyesület irányító, ügyintéző szerve az elnökség. 

Az elnökség elnökből, elnökhelyettesből és két elnökségi tagból álló négy 
fős testület. 

Az elnökség feladata és hatásköre: 

1) Az egyesületi tevékenység irányítása 

2) A közgyűlés előkészítése 

3) Döntés tagfelvétel kérdésében és javaslattétel kizárásra 
4) Az egyesület költségvetésének kidolgozása, az éves programok 

előkészítése 

5) Az egyesület működéséhez szükséges feltételek megteremtése 

6) A gazdálkodás éves menetének ellenőrzése 

7) A közgyűlési döntések végrehajtásának szervezése 
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8) Az elnök által előkészített éves beszámoló, jelentés megvitatása 

9) Az egyesület szervezeti és működési szabályzatának megállapítása 

10) Döntés minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe. 
 

Az Elnökséget a közgyűlés három évre választja. 

 

Az Elnökséget az Elnök szükség szerint, de legalább évente hívja össze a 
részletes napirendet tartalmazó meghívónak - az ülést megelőzően legalább 
5 nappal történő - kiküldésével. 

Az üléseken az Elnökség tagjai, valamint a meghívottak vehetnek részt. Az 
ülés akkor határozatképes, ha azon legalább 4 elnökségi tag jelen van. Az 
Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 
Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. 

Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, melynek elkészítéséért az 
Elnök a felelős. A jegyzőkönyvben rögzíteni kéli a megjelenteket név szerint, 
a döntések pontos szövegét, időpontját és hatályát, a döntést támogatókat 
és ellenzőket név szerint. 

Az elnökség a határozatait az érdekelttel Írásban közli. 

Az egyesület elnöke: 

Az egyesület képviselője az elnök.  

 

Az elnök feladatai és hatásköre: 

1) vezeti és szervezi az egyesület munkáját 
 

2) önállóan képviseli az egyesületet 
 

3) önállóan gyakorolja az utalványozási jogot  
 

4) irányítja és ellenőrzi az egyesület gazdálkodását 
 

5) dönt a közgyűlés és az elnökség hatáskörébe nem tartozó ügyekben 
 
6) gondoskodik az elnökségi jegyzőkönyvek elkészítéséről 

 
7) megszervezi, biztosítja az egyesület működésével kapcsolatos egyéb 

ügyviteli és adminisztratív feladatokat, e körben kiadmányozási joggal 
rendelkezik. 
 

Az egyesület elnökének a feladata olyan nyilvántartás vezetése, melyben 
valamennyi - a közgyűlés és az elnökség által hozott - határozat szerepel. 
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Minden határozatot az ülést követő 15 napon belül be kell vezetni a 
nyilvántartásba. 

Az egyesület működése során keletkezett iratokat - a személyiségi jogokat 
érintő iratok kivételével - az egyesület elnökénél bárki előzetesen 
egyeztetett időpontban megtekintheti. 

 

Az egyesület elnökhelyettese: 

1) az elnök akadályoztatása esetén gyakorolja mindazon jogokat, amely az 
alapszabály szerint az elnök feladata és hatáskörébe tartozik. 

2) önállóan képviseli az egyesületet 
 

3) önállóan gyakorolja az utalványozási jogot 
 

Elnökségi tagok: 

Az elnökségi tagok feladata az adminisztráció intézése, a közgyűlés és az 
elnökségi ülés előkészítése. 

V. 
Összeférhetetlenség 

A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy 
akiknek közeli hozzátartozója (Ptk. 685 §. B/pont) élettársa (a továbbiakban 
együtt: hozzátartozó) a határozat alapján 

- a kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a cél szerinti juttatásai 
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 
szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti 
jutatás. 

 

VI. 
Az egyesület gazdálkodása 

 

Az egyesület bevételei: 

- az éves tagdíj 

- az önkormányzati, állami, társadalmi, gazdálkodó szervezetek és 
magánszemélyek által nyújtott anyagi támogatás 

- az egyesület gazdálkodásából származó bevételek 

- vállalkozásból, pályázatokból származó bevételek 
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- egyéb bevételek 
Az egyesület éves költségvetés alapján dolgozik. 

 
Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok kizárólag a 
tagdíjat kötelesek az egyesületnek megfizetni, az egyesület tartozásaiért 
saját vagyonukkal nem felelnek. 
 
Az egyesület gazdálkodása során előírt eredményt nem osztja fel, azt a jelen 
alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja. 

Az egyesület megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó 
vagyont a tagok között a megszűnéskor hatályos tagdíjfizetési arányok 
szerint kell felosztani. 

Az egyesület pénzét pénzintézeti folyószámlán kezeli. 

 
 
 

VII. 
Az egyesület megszűnése 

Az egyesület megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való 
egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával. 

Záró rendelkezések 

Az egyesület nem közhasznú szervezet. 

Az egyesület működését a Somogy Megyei Bíróság nyilvántartásba bejegyző 
végzésének jogerőre emelkedését követően kezdi meg. 

Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az Egyesületekről szóló 2011. 
évi CLXXV. és az 1959. évi IV. törvények rendelkezéseik az irányadók. 

 
 
Szenna, 2013. március 9. 
 
 
 
 
  
 ……………………………………………………………………    …………………………………………………………………… 
       Patak Norbert           Husi Gyula 
   elnök          elnökhelyettes 
 
       

 


