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A CUHÁRÉ Kulturális Közhasznú Egyesület
Alapszabálya
A CUHÁRÉ Kulturális Közhasznú Egyesület taggyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján, a mai napon az
egyesület módosított alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:
I.
AZ EGYESÜLET ÁLTALÁNOS ADATAI
1. §. Az egyesület neve, székhelye és jogállása
(1) Az egyesület neve: CUHÁRÉ KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
(a továbbiakban: Egyesület)
(2) Az egyesület közhasznúsági fokozata: közhasznú
(3) Az egyesület székhelye: 6723 Szeged, Lomnici u. 3. II/8. szám.
(4) Az egyesület működési területe kiterjed Magyarország egész területére és a Kárpát-medencében
élő magyar és más nemzetiségek lakta területekre.
(5) Az egyesület jogi személy.
(6) Az egyesület alapításának ideje: 2006. szeptember
(7) Az egyesület közhasznúvá válásának ideje: 2008. június
II.
AZ EGYESÜLET CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE
2. §. Az egyesület célja és tevékenysége
Az egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:
(1)

A magyar népi kultúra, néphagyomány (néptánc, népzene, népdal) megismerése,
megőrzése, ápolása, színpadi bemutatása.
A közhasznú egyesület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja, valamint a közhasznú egyesület a helyi önkormányzatok
és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121. § a) pontja alapján az alábbi
közfeladatot látja el:
Kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme; Közösségi kulturális hagyományok,
értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének/ a lakosság

A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások
alapján hatályos tartalmának.

A Cuháré Kulturális Közhasznú Egyesület Alapszabálya IX. kiadás 2021.02.12.

3./18 oldal

életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti
intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi
alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése.
(2)

A néptánc és népzene széles körben történő megismertetése, táncházak szervezése.
A közhasznú egyesület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja, valamint a közhasznú egyesület a helyi önkormányzatok
és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121. § a) pontja alapján az alábbi
közfeladatot látja el:
Kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme; Közösségi kulturális hagyományok,
értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének/ a lakosság
életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti
intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi
alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése.

(3)

A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez korhatár nélküli programok szervezése, a
színvonalas szórakozás feltételeinek biztosítása.
A közhasznú egyesület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja alapján az alábbi közfeladatot látja el:
Kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme.

(4) A Cuháré Táncműhely a Népzenei Műhely, és a Népművelő Műhely támogatása.
A közhasznú egyesület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja, valamint a közhasznú egyesület a helyi önkormányzatok
és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121. § a) pontja alapján az alábbi
közfeladatot látja el:
Kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme; Közösségi kulturális hagyományok,
értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének/ a lakosság
életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti
intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi
alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése.
(5) A bel- és külföldi táncegyüttesekkel, zenekarokkal való kapcsolat kiépítésének,
ápolásának támogatása, vendégszereplések megvalósítása, vendég együttesek, zenekarok
fogadása.
A közhasznú egyesület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja, valamint a közhasznú egyesület a helyi önkormányzatok
és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121. § a) pontja alapján az alábbi
közfeladatot látja el:
Kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme; Közösségi kulturális hagyományok,
értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének/ a lakosság
életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti
intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi
alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése.
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(6) Az Egyesület segíti a Cuháré Táncműhely kosztümtárának bővítését, a Népzenei Műhely
hangszerállományának, a Népművelő Műhely felszereléseinek, kézműves foglalkozásai
kellékeinek beszerzését.
A közhasznú egyesület a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX.
törvény 121. § a) pontja alapján az alábbi közfeladatot látja el:
Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő közösségek
tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának
támogatása; művészeti intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések
támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának,
megőrzésének segítése.
(7) A Zenekar közreműködésével hangszeres kíséret biztosítása más együttesek műsoraihoz.
A közhasznú egyesület a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX.
törvény 121. § a) pontja alapján az alábbi közfeladatot látja el:
Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő közösségek
tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának
támogatása; művészeti intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések
támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának,
megőrzésének segítése.
(8) A Népművelő Műhelyen keresztül a Kárpát-medence egy-egy tájegysége kultúrájának
bemutatása.
A közhasznú egyesület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi
LXIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján az alábbi közfeladatot látja el:
Kulturális örökség védelme.
(9) A Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos
nemzetközi tevékenység elősegítése (és az európai integráció)
A közhasznú egyesület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi
LXIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján az alábbi közfeladatot látja el:
Kulturális örökség védelme.
(10) Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.
A közhasznú egyesület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja az alábbi közfeladatot látja el:
Sport és ifjúsági ügyek.
(11) A gyermek- és fiatal korosztály részére és aktív részvételével megvalósuló
értékközpontú és értékteremtő rendezvények támogatása, amelyek szervesen illeszkednek
a gyermek és ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, munkájába,
továbbá hozzájárulnak a gyermek és ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, a
közösségek erősítéséhez, a haza és a lakóhely szeretetére nevelnek, biztosítják a szabadidő
hasznos eltöltését és hozzájárulnak a fiatalság egészségmegőrzéséhez.
A közhasznú egyesület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
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törvény 13. § (1) bekezdés 7. és 15. pontja az alábbi közfeladatot látja el:
Kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység
támogatása, továbbá sport és ifjúsági ügyek.
3. §. A közhasznúság általános feltételei
(1) Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú
szolgáltatásaiból.
(2) Az Egyesület közhasznú tevékenysége a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére
irányuló következő cél szerinti tevékenységek:
a.) kulturális tevékenység
b.) kulturális örökség megóvása
c.) közhasznú szervezetek számára biztosított szolgáltatások
Az egyesületet a tagok elsődlegesen nem vállalkozási tevékenység céljára alapították, a gazdaságivállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő és
tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat. A közhasznú egyesület pályázatok és támogatók
útján anyagi forrást biztosít az egyesület működéséhez.
Ezen vállalkozási tevékenységek:
1. Kiadói tevékenység,
TEÁOR 59.20 Hangfelvétel készítés, kiadás
TEÁOR 58.19 Egyéb kiadói tevékenység
2. Piac és közvélemény kutatás,
TEÁOR 73.20 piac és közvélemény kutatás
3. Rendezvényekkel kapcsolatos vendéglátás,
TEÁOR 56.29 Egyéb vendéglátás
4. Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység
TEÁOR 90.01 Előadó művészet,
TEÁOR 90.02 Előadó művészetet kiegészítő tevékenység,
5. Kulturális tevékenység
TEÁOR 94.99 Máshová nem sorolt egyéb közösségi társadalmi tevékenység
TEÁOR 84.21 a határon túli terjesztésre szánt információs és kulturális szolgáltatások
igazgatása, működtetése, támogatása
6. Gyermek és ifjúsági közösségek
TEÁOR 85.52 kulturális képzés és a máshová nem sorolt kulturális tevékenység
TEÁOR 85.59 máshová nem sorolt egyéb oktatás
TEÁOR 85.60 oktatást kiegészítő tevékenység
(3) Az Egyesület a vállalkozói tevékenysége során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen
Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
(4) Az Egyesület pártpolitikai célokat, pártokat nem támogat, országgyűlési képviselőjelöltet nem
állít, és a jövőben sem fog. Az Egyesület politikai pártoktól független, közvetlen politikai
tevékenységet nem folytat, szervezete politikai pártoktól független, politikai pártoktól támogatást
nem kap és nem fogad el, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
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III.
AZ EGYESÜLET TAGJAI
4. §. Az egyesületi tag
(1) Az egyesület tagja lehet korhatár és állampolgárságra való tekintet nélkül az a természetes
személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, akit a közügyek gyakorlásától
nem tiltottak el, az Egyesület munkájával azonos érdekeket képvisel, valamint elfogadja az
Egyesület Alapszabályában foglaltakat.
(2) Kiskorú személy az Egyesületnek akkor lehet tagja, ha a szülő (törvényes képviselő) írásos
hozzájárulását adja, és az Egyesület munkájában tevékenyen részt vesz. Kiskorú személy 16. életév
alatt, életkorának megfelelő tisztségre választható.
(3) Az egyesület tagja lehet olyan szervezet is, amely a működési feltételek biztosításával támogatja
az egyesület munkáját.
(4) Az egyesület pártoló tagja az a természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, amely az egyesület tevékenységéhez, működéséhez anyagi, szakmai, vagy
más módon segítséget nyújt. A pártoló tagok Egyesületi munkáját külön megállapodással kell
rögzíteni. A pártoló tagok nem választhatók, és nem választhatnak.
(5) Az egyesület tiszteletbeli tagja az a természetes személy, aki az egyesület céljának megfelelő
területen a közéleti, társadalmi tevékenységével kitűnt, és elvégzett munkája elismeréséül a
taggyűlés tiszteletbeli taggá választja. A tiszteletbeli tagok szavazati joggal nem rendelkeznek, nem
választhatók, és nem választhatnak.
(6) Posztumusz örökös tag lehet az, akit kiemelkedő munkássága, eredménye alapján az elnökség
javaslata alapján a taggyűlés megválaszt.
5. §. Az egyesületi tagság keletkezése
Az Egyesületi tagsági viszony keletkezéséhez az alábbi feltételeknek kell együttesen létrejönnie:
(1) Belépési nyilatkozatban kérje a tagfelvételét, és azt az Elnökséghez nyújtsa be.
(2) A leendő tag az Egyesület alapszabályában leírtakkal egyetért, és azt magára nézve kötelező
érvényűnek tartja.
(3) A rendes és pártoló tagot az elnökség a tagok sorába felveszi.
(4) A taggyűlés által jóváhagyott tagdíjat a tagfelvétel után befizeti.
(5) A tiszteletbeli taggá felkért személy, a taggá választását elfogadja.
(6) A tagfelvételt elutasító döntést az érintett megfellebbezheti. A fellebbezést az Elnökséghez kell
benyújtani a döntést követő 30 napon belül. A fellebbezésről a soron következő taggyűlés dönt. A
taggyűlés döntéséig az érintettet nem illetik meg a tagi jogosultságok, és nem terhelik a tagsággal
járó kötelezettségek.
(7) Az Egyesület elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.
6. §. Az egyesületi tagság megszűnik
a.) a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli
megszűnésével.
b.) a kilépés írásbeli bejelentésével, amelyet az elnökséghez kell benyújtani
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c.) az egyesület megszűnésével
d.) törléssel
e.) kizárással
(1) Kilépési szándékát a tag köteles írásban az elnökségnek bejelenteni. A kilépés az elnökség
részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos.
(2) Azt a tagot, aki vagy amely három hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíját írásbeli
felszólításra sem fizette be, az Egyesület tagságából törölni kell. A tag törléséről az Elnökség dönt.
A tag törléséről hozott döntést az érintett megfellebbezheti. A fellebbezést az Elnökséghez kell
benyújtani a döntést követő 30 napon belül. A fellebbezésről a soron következő taggyűlés dönt.
(3) A taggyűlés egyszerű többségi határozattal, az egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki valamely,
az egyesületi tagságából eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, így különösen:
a.) ha az egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető
magatartást tanúsít, azzal ellentétes tevékenységet folytat.
(4) A 6. § (2)-(3) bekezdésében megjelölt eljárásokban csak azt követően hozható meg határozat a
törlésről, illetve kizárásról, ha a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget
biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére.
(5) Ha az egyesületi tagviszony megszüntetése törléssel, kizárással történik, az a Táncműhely, a
Népművelő Műhely, Népzenei Műhely tagjainak sorából történő törlést, kizárást is eredményezi.
(6)A kizárással érintett tagot írásban értesíteni kell a kizárásával kapcsolatos eljárás megindulásáról,
részére az írásba foglalt határozatot el kell juttatni, személyes kézbesítéssel vagy ajánlott postai
küldeményként.
(7)A kizáró határozat ellen a tag a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül Bíróság felé
fellebbezéssel élhet. A döntésig a fegyelmi eljárás alá vont tag tagsági jogait gyakorolhatja.
(8) Egyesületi tagság megszűnése esetén az Egyesület működéséhez történt hozzájárulás, támogatás,
és a befizetett tagdíj nem követelhető vissza.
(9) A törölt és kizárt tagot a nyilvántartásból törölni kell.
IV.
TAGSÁGI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK
7. §. Az egyesület tagja jogosult
(1) Részt venni az egyesület tevékenységében, rendezvényein.
(2) Természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselője útján a
taggyűlésen a többi taggal egyelő szavazati joggal részt venni, felszólalni, az egyesület működésére
vonatkozó indítványt, javaslatot tenni. Az egyesület működésével, életével kapcsolatos kérdést
feltenni, javaslatot megfogalmazni. Jogosult intézkedést kezdeményezni, szavazati jogát gyakorolni.
(3) A természetes személy tagok és a nem természetes személy tagok törvényes képviselőik útján
választhatnak és választhatóak az egyesület szerveibe.
(4) Rendkívüli ok esetén a taggyűlés összehívását kezdeményezni.
(5) Kérésére az egyesület bármely iratába betekintést nyerni.
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(6) Új tag felvételét, régi tag kizárását, tagsági viszonyának törlését, fegyelmi eljárás indítását
kezdeményezni.
(7) Saját tagsági viszonyát egyoldali kilépéssel megszűntetni, amennyiben az Elnökség felé írásban
bejelenti kilépési szándékát.
(8) Az egyesület Elnökségének tevékenységével kapcsolatos információkat kérni az Elnökség
tagjaitól.
(9) Az egyesület tisztségeire választható, választási joga van.
8. §. Az egyesület tagja köteles
(1) Az egyesület alapszabályát és belső szabályzatait, valamint az egyesület szervei által hozott
határozatokat megtartani, az egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani, nem
veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását.
(2) Rendszeres és folyamatos, aktív munkával részt venni az egyesület célkitűzéseinek
megvalósításában.
(3) A Táncműhely, a Népművelő Műhely, Népzenei Műhely tagja egyesületi tag, a próbákon való
rendszeres részvételével az egyesület kulturális célkitűzéseinek magvalósításához hozzájárulni.
(4) Az egyesületi taggyűlés által hozott határozatok szerint eljárni, végrehajtásukat elősegíteni.
(5) Az egyesület jó hírnevét megőrizni, hírnevét terjeszteni, mind külső és mind belső
kapcsolataiban.
(6) A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és
kötelezettségeit.
(7) A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazott
képviseletnek nincs helye.
(8) A tag köteles az egyesület taggyűlése által jóváhagyott tagdíjat határidőben megfizetni. A tagsági
díj összegét a taggyűlés minden év január 31-ig, az egyesület anyagi helyzetének és az infláció
mértékének megfelelően határozza meg.
(9) A tagdíj összege természetes személy tag részére az alapítás évében, továbbá a GYES-en,
GYED-en lévők részéről 500,- Ft/hó, a továbbiakban 1000,- Ft/hó, nem természetes személy tag
esetén 2.000,- Ft/hó. Nagycsaládosok szintén 500 forint/hó tagdíjat fizetnek, továbbá az elnökség
dönthet arról, hogy méltányossági alapon valaki szintén 500 forint/hó tagdíjat fizessen.
(10) A tagdíj befizetést minden hó 15. napjáig lehet megtenni.
(11) Az egyesület valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.
V.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK
9. §. Az Egyesület szervezeti felépítése
(1) Az egyesület legfőbb szerve a taggyűlés, amely a tagok összessége. Az egyesület ügyintéző és
képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az egyesület ügyintéző képviselő szerve, az
elnökség irányítja és látja el. Az egyesület vezető tisztségviselői: az elnökségi tagok és az elnök.
10. §. Összeférhetetlenségi szabályok
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(1) A taggyűlés, valamint az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy
akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
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.
(2) Az egyesület megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és
vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette vagy törölte.
(3) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
(4) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
(5) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
(6) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények
alól nem mentesült.
(7) 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.
(8) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
VI.
A TAGGYŰLÉS
11. §. Az Egyesület legfőbb szerve, a tagokat tömörítő Taggyűlés.
(1) A Taggyűlés szükség szerint, de legalább évente 1 alkalommal ülésezik. A taggyűlést az
elnökség hívja össze. Az összehívás meghívólevéllel történik, mely elektronikus úton is
továbbítható. A meghívólevélnek tartalmaznia kell a napirendi pontokat, a taggyűlés helyének
meghatározását, illetve a tagok távolmaradásának jogkövetkezményeire vonatkozó tájékoztatást.
Az egyesületi taggyűlésre a tagok a taggyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal kapnak értesítést.
A taggyűlés nyilvánosságára való tekintettel a meghívót az Egyesület honlapján is nyilvánosságra
kell hozni, a napirendi pontok ismertetésével, a taggyűlés előtt legalább 15 nappal.
Ez az időpont-korlátozás nem vonatkozik a rendkívüli taggyűlés összehívására.
A taggyűlés (közgyűlés) személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő eszközök
igénybevételével (pl. Skype, Zoom, Microsoft Teams, illetve a technika vívmányaitól függően
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bármilyen olyan eszközzel) lefolytatható, ha a tagok azonosítása és a tagok közötti kölcsönös és
korlátozásmentes kommunikáció biztosított.
Ha valaki technikai okok miatt nem tud online csatlakozni, akkor telefonon jelezze a taggyűlést
levezető részére a problémát. Ekkor a levezető elnök a telefont kihangosítva biztosítja azt, hogy az
online csatlakozni nem tudó személy a telefonon keresztül hallja a taggyűlésen elhangzottakat és
őt is minden résztvevő hallja.
Az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével lefolytatott közgyűlés kezdési időpontjára az
egyesület székhelye szerinti időzóna az irányadó.
Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésen elhangzottakat és a meghozott
határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetők legyenek. Ha a döntéshozó
szerv ülésén hozott határozatot be kell nyújtani a nyilvántartó bírósághoz, jegyzőkönyvet kell
készíteni, amelyet az elnök aláírásával hitelesít.
A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető minden résztvevő egyesületi tagnak elektronikus úton
megküldi. A jegyzőkönyv 1 példányban kinyomtatásra kerül, hitelesítése a jegyzőkönyvvezető, a
jegyzőkönyv-hitelesítők, és az elnök aláírásával történik.
Amennyiben az Alapszabály szerint titkos szavazásra kerül sor, azt olyan számítógépes
alkalmazással/programmal kell lebonyolítani, amely biztosítja azt, hogy a szavazatot leadó
személy kiléte anonim marad (pl. a https://docs.google.com/forms/ oldalon elhelyezett űrlapkitöltő
program).
A szavazás során minden online résztvevő, aki az egyesület tagja, kap egy linket, ami a szavazási
felületre irányítja, ahol a felsorolt résztvevők közül egy főt ki tud jelölni és arra egy szavazatot
leadni. Az egyszerűsítés érdekében a taggyűlés nyílt szavazással jelölteket állíthat a vezető
tisztségviselők személyét illetően. Egy pozícióra legalább három jelölt legyen megnevezve. A
szavazás során minden szavazó anonim marad, nevet és egyéb adatot nem kell megadni. A
szavazatokat a program gyűjti és szavazatszámlálók (de csak ők) azt egy felületen láthatják. Az
eredményt a szavazatszámlálók kihirdetik. A szavazatgyűjtő- és számláló táblázat a taggyűlés
jegyzőkönyvének melléklete.
Az online taggyűlés nyilvános, melyre bárki becsatlakozhat a honlapon megadott linken keresztül,
ahol minden csatlakozási információ rendelkezésre áll. Amennyiben szavazásra kerül sor, a
„vendég” nem szavazhat, csak az egyesület tagjai.
(2) A taggyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a tagok legalább egyharmada kéri az ok és a cél
megjelölésével, valamint, ha az elnökség határozattal elrendeli.
(3) A taggyűlést össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli.
(4) A taggyűlés feladata:
a.) az alapszabály megállapítása, módosítása és elfogadása
b.) az egyesület tagdíjának meghatározása
c.) az Elnökség tagjainak és az elnök titkos szavazással történő megválasztása, visszahívása.
d.) az egyesület célkitűzéseinek, éves programjának elfogadása
e.) az egyesület éves beszámolójának megtárgyalása, egyszerű többséggel történő elfogadása
f.) elfogadja az éves közhasznúsági mellékletet (jelentést), számviteli beszámolót, éves
beszámolót
g.) döntés azokban az ügyekben, melyek az Egyesület hosszú távú működését befolyásolhatják.
h.) az egyesület feloszlatásának kimondása
i.) a költségvetés megállapítása
j.) az egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, feloszlásának kimondása
k.) az egyesület tagjainak sorából történő törlés, kizárás, illetőleg a tiszteletbeli tagi cím
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visszavonása
l.) jogszabály által kötelezendően ellátandó feladatok
(5) A taggyűlés ülései nyilvánosak, azon bárki részt vehet hozzászólási jog nélkül. A nyilvánosságot
a 11.§. (1) bekezdésében foglaltak szerint kell biztosítani.
(6) A taggyűlés üléseit az Elnök, vagy valamely elnökségi tag vezeti. A taggyűlés ülésének
megkezdése után az Elnök felhívja a tagokat, hogy a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok
egyszerű szótöbbségével válasszák meg a levezető elnököt, kettő jegyzőkönyv-hitelesítőt, illetve
kettő szavazatszámláló személyt.
(7) Az Egyesület összes tagja a taggyűlésnek tartozik felelősséggel.
(8) A taggyűlés döntéseit egyszerű többséggel és nyílt szavazással hozza. A taggyűlés
határozatképes, ha azon a tagok minimum 50 %-a + 1 fő részt vett. Szavazategyenlőség esetén új
szavazást kell elrendelni. Ha ezután is szavazategyenlőség van az adott előterjesztéssel
kapcsolatosan, akkor az előterjesztést le kell venni a napirendről. A személyi kérdésekben titkos
szavazást kell tartani.
(9) Határozatképtelenség esetén ismételt taggyűlést kell tartani. A megismételt taggyűlés a jelenlévő
tagság számától függetlenül határozatképes, és erről a tagokat a meghívóban tájékoztatták. A
megismételt taggyűlést az eredeti – amennyiben határozatképtelenség miatt elmarad – taggyűlés
időpontját követően ugyanazon napra hívja össze az elnökség.
(10) A taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező
tagok egyszerű szótöbbségével hozza. Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni
szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.
(11) A taggyűlés a személyi döntések /c.), k.)/ pontok kivételével határozatait nyílt szavazással, a
személyi döntések tekintetében pedig titkos szavazással hozza.
(12) A taggyűlésen minden tagnak 1 szavazata van.
(13) A tagok vagy az alapítók a döntéshozó szerv ülésén szavazással hozzák meg határozataikat.
(14) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta
előnyben részesít;
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 a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
(15) A tagok vagy az alapítók határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett
szavazatok többségével hozzák meg. Ha e törvény egyszerű vagy azt meghaladó szótöbbséget ír elő
a határozat meghozatalához, a létesítő okirat egyszerű szótöbbségnél alacsonyabb határozathozatali
arányt előíró rendelkezése semmis. Ha e törvény egyhangúságot ír elő a határozat meghozatalához,
a létesítő okirat ettől eltérő rendelkezése semmis.
(16) A taggyűlésen tanácskozási, indítványozási és szavazati joggal élhetnek a rendes tagok.
A tiszteletbeli és pártoló tagok, valamint a meghívottak csak tanácskozási és indítványozási joggal
vesznek részt.
(17) A taggyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni. Tartalmaznia kell a résztvevők névsorát, a napirendi
pontokat, és a hozott határozatokat, a szavazás(ok) számszerű eredményét.
(18) A taggyűlésről készült jegyzőkönyv elkészítéséről a Titkár gondoskodik. A jegyzőkönyvet az
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Elnök, és a taggyűlésen jelenlevő tagok közül 2 fő hitelesíti.
(19) Azok az egyesületi tagok, akik részt vettek a taggyűlésen, vagy bármely ok miatt nem tudtak
jelen lenni, jogosultak a taggyűlés jegyzőkönyvét megtekinteni.
(20) A taggyűlés határozatait az elnök tartja nyilván a „Határozatok Könyve”- ben. A határozatok
végrehajtásáról a következő taggyűlésen köteles tájékoztatni az Elnökség a tagságot.
(21) A „Határozatok Könyve” tartalmazza a taggyűlés döntéseinek tartalmát, időpontját és hatályát.
A szavazatok számszerű eredményét, a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges
személyét).
(22) A taggyűlés határozatait az érintettel írásban kell közölni, 8 napon belül. A határozat ellen
Bíróság felé fellebbezéssel élhet 30 napon belül.
(23) A taggyűlés határozatait nyilvánosságra kell hozni az Egyesület honlapján, és az Egyesület
székhelyén előzetes bejelentkezés után, a határozat keltét követő 15 napon keresztül.
(24) A közhasznúsági jelentést minden év június 30-ig nyilvánosságra kell hozni az alapszabály
20.§-a alapján.
VII.
AZ ELNÖKSÉG
12. §. Az egyesület elnöksége a két taggyűlés között irányítja az egyesület munkáját.
Az Egyesület elnöksége a következő tisztségviselőkből áll:
- Elnök,
- Művészeti vezető,
- Titkár,
- Gazdasági titkár.
(1) Az Egyesület vezető szerve a 4 tagú elnökség, amelynek tagjai (vezető tisztségviselők) közül az
elnököt, a titkárt és a gazdasági titkárt a taggyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 3 évi
időtartamra választja.
(2) Az Egyesület megbízhat művészeti vezetőt, amennyiben szakmailag alkalmas és a fejlődést
szolgálja. A megbízás a taggyűlés előzetes véleményének kikérése után az elnökség által történik. A
művészeti vezető megbízása határozott idejű 3 éves időtartamra szól. A művészeti vezető az
elnökség tagjává válik, így biztosítva a szakmai irányítást.
(3) Az elnökség ülésezése szükség szerint történik, de legalább évente 1 alkalommal. Az összehívást
bármely elnökségi tag kezdeményezheti. Az elnökség ülései nyilvánosak. Az elnökségi ülés
nyilvánosságára való tekintettel a meghívót az Egyesület honlapján is nyilvánosságra kell hozni, a
napirendi pontok ismertetésével, a taggyűlés előtt legalább 15 nappal.
(4) Az összehívás meghívólevéllel történik, mely elektronikus úton is továbbítható. A
meghívólevélnek tartalmaznia kell a napirendi pontokat. Az elnökségi gyűlésre az elnökségi tagok
legalább a gyűlés időpontja előtt 15 nappal kapnak értesítést. Ez az időpont-korlátozás nem
vonatkozik a rendkívüli gyűlés összehívására.
(5) Az elnökségi ülés határozatképes, ha azon legalább 3 fő részt vesz.
(6) Határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. A határozatot az érintettel igazolható
módon közölni kell.
Az elnökség határozatait nyilvánosságra kell hozni az Egyesület honlapján, és az Egyesület
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székhelyén előzetes bejelentkezés után, a határozat keltét követő 15 napon keresztül.
(7) Az elnökségi döntéseket az elnöknek a „Határozatok Könyve”-ben kell nyilvántartani oly
módon, hogy annak tartalmaznia kell az elnökségi döntések tartalmát, időpontját, hatályát, illetve a
döntést támogatók, illetve ellenzők számarányát (ha lehetséges személyét).
(8) Az elnökségi ülésen készült jegyzőkönyvet, a hozott döntéseket a soron következő taggyűlésen a
tagsággal ismertetni kell.
(9) Az elnökség éves beszámolót köteles a taggyűlés elé terjeszteni, mely elfogadásáról a taggyűlés,
nyílt, többségi szavazással dönt.
(10) Az elnökség hatáskörébe tartozik:
a.) az éves munkaprogram elkészítése
b.) a taggyűlés összehívása
c.) két taggyűlés között az egyesület irányítása
d.) tagok nyilvántartásának vezetése, tagdíj befizetésének nyilvántartása
e.) az egyesület munkájával kapcsolatos szerződések megkötése
f.) döntés a tagok felvételéről, ezekről beszámoló megtartása a taggyűlés felé
g.) az egyesület vagyonának gondos kezelése
h.) az egyesületi rendezvények, előadások előkészítése, megszervezése, lebonyolítása
i.) döntés a taggyűlés hatáskörébe nem utalt egyéb kérdésekben
j.) az egyesület éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének (jelentés) előkészítése
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29. § szerinti tartalommal.
(10) Az elnökség tagjai feladatukat társadalmi munkában végzik, azért tiszteletdíjat nem kapnak.
(11) A vonatkozó törvények által a társadalmi szervezetek számára előírt könyvvezetéssel,
beszámoló és adóbevallás készítéssel könyvelőt bíznak meg, aki külön javadalmazás ellenében
végzi tevékenységét.
(12) A taggyűlés általi visszahívás esetén (visszahívható az elnökség tagja, ha tevékenységét nem az
Egyesület alapszabályában foglaltaknak megfelelően végzi, illetve tevékenységével árt az Egyesület
hírnevének), túl megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával és lemondásával is, amely esetekben
a taggyűlés új elnökségi tagot választ.
13. §. Az Elnök
(1) Az elnök a taggyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 3 év időtartamra választott
vezető tisztségviselő, aki az egyesület szervezetének képviseletére önállóan jogosult vezetője.
(2) Az elnök akadályoztatása esetén az elnökség tagjai közül kettő tisztségviselő együttesen
képviseleti joggal rendelkezik, mely kiterjed az egyesület szervezetének képviseletére. Amennyiben
nyilatkozat érvényességéhez írásbeli alak szükséges, a két képviseleti joggal felruházott személy
aláírása együttesen szükséges.
(3) Az elnök hatásköre és feladatai:
a.) az egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,
b.) a munkáltatói jogok gyakorlása az egyesület munkavállalói felett,
c.) a taggyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása,
d.) a taggyűlések összehívása, és a taggyűlés levezetése,
e.) az elnökségi ülések előkészítése és levezetése,
f.) az egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság
előtt,
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g.) az egyesület taggyűlésének és az elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése,
amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya illetve a döntést
támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható,
h.) a költségvetésben foglaltak teljesítése,
i.) éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a taggyűlés elé terjesztése,
j.) a taggyűlés és az elnökség határozatainak az alapszabályban megjelölt módon az
érintettekkel történő közlése.
k.) az Elnök önállóan képviseli az egyesületet.
l.) Az elnök a taggyűlés által elfogadott éves beszámolót és közhasznúsági jelentést
nyilvánosságra hozza az Egyesület honlapján.

14. §. A Titkár
(1) A taggyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 3 év időtartamra választott vezető
tisztségviselő, aki ellátja az egyesület adminisztratív teendőit, vezeti a naprakész tagnyilvántartást
és az egyesület okmányait, iratait. Szervezi a Táncműhely, a Népzenei-és a Népművelő Műhely
rendezvényeit.
(2) Az egyesület szervezetének képviseletére együttesen jogosult.
15. §. A Gazdasági titkár
(1) A taggyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 3 év időtartamra választott vezető
tisztségviselő, aki kezeli, és nyilvántartja az egyesületi tagok által beszedett tagdíjat, illetve az
egyesülethez érkező anyagi felajánlásokat. Vezeti az egyesület számviteli törvényben meghatározott
nyilvántartásait, könyveit. Kezeli az egyesület házipénztárát és bankszámláját. Az egyesületre
irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra tekintettel az egyesület bizonylatait a könyvelő
részére határidőben átadja.
(2) Az egyesület szervezetének képviseletére együttesen jogosult.
16. §. A Művészeti vezető
(1) A Cuháré Táncműhely, valamint a Népzenei-és a Népművelő Műhely élére 1 fő művészeti
vezető kerülhet megválasztásra az alapszabály 12.§. (2) bek. szerint. A művészeti vezető az
egyesületen belül a Táncműhely, valamint a Népzenei-és a Népművelő Műhely művészeti és
szakmai munkáját irányítja.
(2) Az egyesület szervezetének képviseletére együttesen jogosult.
17. § A tisztségről való lemondás
(1) Az elnökség tagjai – továbbiakban: tisztségviselők – az általuk viselt tisztségről lemondhatnak.
(2) A lemondó nyilatkozatot a tisztségviselő írásban köteles benyújtani az Elnökséghez. A
tisztségről való lemondás az Elnökség részére történt bejelentést követő 30. napon hatályos.
A lemondó nyilatkozat hatályba lépéséig a tisztségviselő az általa vállalt hatáskört és feladatokat
köteles ellátni.
(3) Amennyiben a tisztségviselő egyben a tagsági viszonyát is meg kívánja szüntetni, abban az
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esetben a tagsági viszony megszűnése a tisztségről való lemondó nyilatkozat hatályba lépésével egy
időpontban válik hatályossá.
VIII.
JOGORVOSLAT
18. §. (1) Az alapszabály 6. §. (2)-(3) bekezdésében megjelölt eljárásokban csak azt követően
hozható meg határozat a törlésről, illetve kizárásról, ha a határozattal érintett személyt
meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy
mentő körülmények ismertetésére.
(2) Ha az egyesületi tagviszony megszüntetése törléssel, kizárással történik, az a Táncműhely,
valamint a Népzenei-és a Népművelő Műhely tagjainak sorából történő törlést, kizárást is
eredményezi.
(3) A törlő, kizáró határozat ellen a tag a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül Bíróság felé
fellebbezéssel élhet. A döntéséig a fegyelmi eljárás alá vont tag tagsági jogait gyakorolhatja.
(4) Tagfelvételi kérelem elutasítása esetén az érintett személy a határozat kézhezvételét követő 30
napon belül Bíróság felé fellebbezéssel élhet.
IX.
AZ EGYESÜLET VAGYONA
19. §. Az egyesület működése és gazdálkodása
(1) Az egyesület, mint társadalmi szervezet közhasznú tevékenységét a nyilvántartásba vételről
szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.
(2) Az egyesület a tagdíjakból, jogi személyektől, és pártoló tagoktól származó pénzbeni és más
anyagi támogatásból, az alapítványoktól, szponzoroktól kapott pénzeszközökből, illetve a
Táncműhely és Zenekar műsorai, fellépései és egyéb kiegészítő kulturális tevékenységei során
szerzett bevételekből biztosítja a működését.
(3) Az egyesület tartozásaiért és kötelezettség vállalásaiért az egyesület vagyonával felel, a tagok a
befizetett tagdíjon felül az egyesület tartozásaiért nem felelnek.
(4) Az egyesület kiadásait képezheti az alapszabály szerinti működési célok és feladatok ellátása
érdekében felmerülő költségek, az egyesület szervezeti és fejlesztési költségei, illetve egyéb
költségek.
(5) A tagok kötelessége a taggyűlés által jóváhagyott tagdíj befizetése az egyesületi pénztárba. Az
egyesület gazdálkodásáért az elnökség tartozik felelősséggel a taggyűlés felé.
(6) Az egyesület bankszámlájáról pénzfelvételeket, átutalásokat az egyesület elnöke és a titkára
vagy az elnök és a gazdasági titkár együttes aláírásával lehet eszközölni.
(7) Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban
meghatározott tevékenységére fordítja, a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint
e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások,
illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő
juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
X.
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EGYÉB KÖZHASZNÚSÁGI RENDELKEZÉSEK
20. §. Egyéb közhasznúsági rendelkezések
(1) Az Egyesület - a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 105. § és az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény 29. § alapján - az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet
(jelentést) készít.
(2) A közhasznúsági melléklet (jelentés) elfogadása a taggyűlés hatáskörébe tartozik.
(3) A közhasznúsági mellékletnek (jelentésnek) tartalmazza:
a) a számviteli beszámolót,
b) a költségvetési támogatás felhasználását,
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
d) a cél szerinti juttatások kimutatását,
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól,
a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,
f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott támogatások értékét, illetve összegét,
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
(4) A közhasznú szervezet éves közhasznúsági mellékletébe (jelentésébe) bárki betekinthet, illetőleg
abból saját költségére másolatot készíthet,
(5) Az Egyesület a közhasznúsági mellékletét (jelentését) a tárgyévet követő évben, legkésőbb
június 30. napjáig megküldi az Országos Bírósági Hivatalnak és azt saját honlapján nyilvánosságra
hozza.
(6) Az Alapszabály 20. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés az éves beszámoló
készítésének kötelezettségére, letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok
alkalmazását nem érinti.
(7) Az egyesület vezető szerveinek (taggyűlésnek és az Elnökségnek) a határozatairól a
jegyzőkönyvek alapján olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből a döntések tartalma, időpontja,
hatálya, a döntést támogatók ellene szavazók számaránya – nyílt szavazás esetén - és a személye
megállapítható legyen.
(8) A döntéseket, határozatokat kézbesíteni kell személyesen, vagy postai úton azoknak, akiket az
érint. Ezen túl az a határozatokat el kell elhelyezni az egyesület internetes weblapján és székhelyén.
(9) Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba külső személyek betekinthetnek,
feltéve, hogy ez nem sért személyiségi jogokat. Az érdeklődő megkeresi az Egyesületi székhelyét,
amely egy egyeztetett időpontban lehetővé teszi az iratok megtekintését, és arról másolat készítését
is engedélyezheti.
(10) Az egyesület befektetési tevékenységet nem végez.
(11) Az egyesület tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból, így különösen részt
vehet a rendezvényeken, programokon, megkaphatja a kiadványokat.
(12) Az egyesület tevékenységeiről, rendezvényeiről, szolgáltatásai igénybevételéről a
nyilvánosságot internetes honlapja, szórólapok, plakátok, valamint a helyi média útján tájékoztatja.
XI.
AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
21. §. Az egyesület megszűnése
(1)

Az egyesület megszűnik, ha
a) a taggyűlés a feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését kimondja.
b) az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.
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c) az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad),
d) a bíróság feloszlatja,
e) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti, vagy
megállapítja megszűnését,
f) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az egyesületet a
nyilvántartásból törlik.
(2) Az egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell fordítani. A
hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a taggyűlés dönt.

XII.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
22. §. Egyéb rendelkezések
(1) A taggyűlés által választott 3 tagú fegyelmi bizottságot létre kell hozni, ha valamely egyesületi
tag ellen olyan súlyos fegyelmi vétség gyanúja merül fel, amely alaposabb kivizsgálást igényel.
(2) A tisztségviselők az Egyesület érdekében történt eljárásukkal kapcsolatos kiadásai megtérítését
igényelhetik, ha az indokolt volt.
(3) A díjazást rögzítő szerződést az Elnökség jóváhagyásával az Elnök jogosult megkötni a
Gazdasági titkár, vagy a Titkár jelenlétében.
(4) Felügyelő szervet a taggyűlés nem választ, mert az egyesület éves bevétele az 50 millió forintot
nem haladja meg, ezért ilyen szervezet létrehozása nem kötelező.
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Szegedi Törvényszék
16.Pk.60.175/2006/42.
V é g z é s
A Szegedi Törvényszék Zsigmond József elnök (6723 Szeged, Lomnici utca 3. II/8.) által
képviselt – CUHÁRÉ KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 6723 Szeged,
Lomnici utca 3. II/8. szám alatti székhelyű szervezet nyilvántartási ügyében

elrendeli
az alábbi változások civil szervezetek bírósági nyilvántartásába történő bejegyzését:
A módosított létesítő okirat kelte:

2021. február 12.

Dr. Almási Tímea titkár tisztsége és képviseleti joga megszűnt.
Zsigmond József elnök pontos neve:

Zsigmond József János

Zsigmond József János elnök adóazonosító jele:

8366390438

Képviseleti jogának terjedelme, gyakorlásának módja:

általános, önálló

A képviselői megbízása időtartama:

3 év

A megbízása megszűnésének időpontja:

2023. december 14.

Kalmár Gergely József gazdasági titkár tisztsége titkárra változott.
Kalmár Gergely József titkár adóazonosító jele:

8435491447

Kalmár Gergely József titkár új lakcíme:

6726 Szeged, Hargitai utca 56/B.
1. em. 4.

Szászné Medvegy Veronika művészeti vezető adóazonosító jele: 8393162459
A civil szervezet új képviselője:

Nedelkovics Klára
(anyja születési neve: Megyeri
Klára Ilona,
adóazonosító jele: 8465650470)
6800 Hódmezővásárhely, Nádor
utca 15. szám alatti lakos,
gazdasági titkár

Kalmár Gergely József titkár, Szászné Medvegy Veronika művészeti vezető és Nedelkovics
Klára gazdasági titkár képviseleti jogának terjedelme, gyakorlásának módja: általános azzal,
hogy bármely két vezető tisztségviselő együttesen jogosult eljárni.
A képviselői megbízásuk időtartama:

3 év

16.Pk.60.175/2006/42.

A megbízás megszűnésének időpontja:

2

2023. december 14.

A civil szervezet bankszámlájának adatai:
- számlavezető pénzintézet neve:
- székhelye:
- számlaszám:

Raiffeisen Bank Zrt.
1133 Budapest, Váci út 116-118.
12067008-01584158-00100001

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.
A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló eljárás, illetve a kérelemhez
mellékelt iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire a végzés
rendelkezést tartalmaz – a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan – pert indíthat a
szervezet ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a szervezet székhelye szerint
illetékes törvényszék előtt.
A per megindításának a nyilvántartásba vételi, változásbejegyzési kérelemnek helyt adó,
valamint a közhasznú nyilvántartásba vételt elrendelő végzés országos névjegyzékben történt
közzétételétől számított hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel
jár. (A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 46/A. § (1)-(2) bekezdés).
Szeged, 2021. február 25.
dr. Somogyi Nóra
bírósági titkár

