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Színház- és Művészetpártoló Egyesület
ALAPSZABÁLY

Amelyet az egyesületalapító tagjai az 1999. március 01. napján tartott közgyűlésen
fogadtak el.
Alulírottak, mint a Színház és Művészetpártoló Egyesület tagjai, alapszabályunk
aláírásával kimondjuk azt, hogy 1999. március 01. napján egyesületet alapítottunk,
az egyesület alapszabályában írtakat magunkra nézve kötelezőnek tartjuk.
Egyesületünk alapszabályát az 1989. évi II. törvény /az egyesületi jogról/ és az
1997. évi CLVI törvény /közhasznú szervezetek/ figyelembe vételével fogadtuk el,
tekintettel arra, hogy egyesületünk az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pont 5.
pontjában írt kulturális tevékenységet végez.

1, Az egyesület neve:
Színház- és Művészetpártoló Egyesület

2, Az egyesület székhelye:
1097 Budapest, Haller utca 27

3, Az egyesület célja:
1. Magyarország és a határon túli magyarok színházi kultúrájának fejlesztése
2. Színházi előadások létrehozása
3. Beavató színházi előadások létrehozása
4. Közművelődési feladatok ellátása
5. Közművelődéssel és amatőr művészeti csoportokkal foglalkozó szervezetek és
intézmények támogatása
6. Az alap-közép és felsőfokú művészetoktatás pártolása, működtetésének és
egyéb feltételrendszerének megteremtéséhez segítségnyújtás
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7. Professzionális és amatőr művészeti munka segítése hangsúlyozottan az alábbi
művészeti ágakra:
- tánc- és mozgásművészet
- mozgásszínház
- képző- és iparművészet
- zeneművészet
- népi iparművészet
- filmművészet, fotóművészet
- színház- és előadó-művészet
8. A fenti művészeti ágak és közművelődési tevékenységek médiában történő
népszerűsítése
9. A művészeti tevékenységekről megjelenő kiadványok, könyvek és szóróanyagok
megjelenésének támogatása
Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a fenti
célokban felsorolt közhasznú szolgáltatásokból.
Az egyesület politika tevékenységet nem folytat, pártoktól független és anyagi
támogatást nem nyújt és ez által nem fogad el. Az egyesület sem az országgyűlési
választásokon, sem pedig a helyi önkormányzati választásokon képviselőjelölteket
sem anyagilag, sem erkölcsileg nem támogat, és nem állít.

4, Az egyesület szervezete:
a) A közgyűlés
Az egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés.
A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok több mint fel jelen van.
A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik, de szükség esetén
bármikor összehívható.
A közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha a közgyűlés összehívását bíróság
elrendeli, illetőleg az egyesület tagjainak 1/3-a, az ok és a cél megjelölésével,
az egyesület vezetősége felé írásban az összehívást kezdeményezi.
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- az alapszabály megállapítása és módosítása
- az évi költségvetés meghatározása
- az ügyintéző szerv évi beszámolójának elfogadása
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-

az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének,
illetőleg feloszlásának kimondása
a közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló elfogadása
az egyesület elnökének, elnökhelyettesének és titkárának
titkos szavazással történő megválasztása, visszahívása/ az
egyesület elnöke, elnökhelyettese, titkára alkotják az
elnökséget/

A közgyűlés üléseit az egyesület elnöke hívja össze a javasolt napirendet
tartalmazó meghívóval írásban, amelyet legalább az üléseket megelőző 8 nappal
az egyesület tagjaihoz meg kell érkeznie. A meghívóhoz az egyesület elnöke
írásbeli előterjesztést is mellékel.
Az egyesület ülései nyilvánosak, azon bárki részt vehet. Az egyesület döntéseit
egyszerű szótöbbséggel hozza, minden egyesületi tagnak egy szavazata van,
szavazategyenlőség esetén először ismételt szavazást kell tartani, vagy ha az
eredménytelen, akkor az egyesület elnökének szavazata dönt.
A közgyűlést az egyesület elnöke vezeti, aki ismerteti a napirendi pontokat. Az
egyesület tagjai először a napirendi pontok elfogadásáról szavaznak, ezt követően
az egyesület megtárgyalja a napirendi pontban felsoroltakat és a napirendi
pontokról, megtárgyalás után, külön-külön határoz. Az egyesület döntéseit
jegyzőkönyvbe kell foglalni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen
elhangzottak lényegét. A jegyzőkönyvet a közgyűlés által megválasztott személy
vezeti és azt két tag hitelesíti, valamint az egyesület elnöke írja alá. A
jegyzőkönyvvezető és a hitelesítő személyét az egyesület tagjai nyilvános
szavazással választják meg.
A közgyűlésen született döntéseket, melyeket a jegyzőkönyvek tartalmaznak, az
egyesület elnöke köteles megőrizni és az egyesület irattárába helyezni.
A közgyűlésen született döntéseket az egyesület elnöke nyilvánosságra hozza, az
egyesület hivatalos honlapján, a www.musicalitas.hu/egyesület címszó alatt.
Az egyesület irataiba az egyesület tagjai tekinthetnek bele, az egyesület elnökének
tudtával és jelenlétében, az egyesület iratairól a másolási költségek megfizetése
ellenében másolatokat kérhet.
Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést az egyesület tagsága fogadja el,
az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés előterjesztése az egyesület
elnökének kötelessége. Az éves beszámolóról és a közhasznúsági jelentésről az
egyesület tagsága nyílt szavazással szavaz, az elfogadásáról szóló határozatot az
egyesület hivatalos honlapján, a www.musicalitas.hu/egyesület az egyesület
nyilvánosságra hozza.
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b) Elnökség
Az egyesülete belül az adminisztratív és képviseleti feladatokat az elnökség
látja el, amely elnökből, elnökhelyettesből, titkárból és két elnökségi tagból áll.
Az egyesület elnökét, elnökhelyettesét, titkárát és két elnökségi tagját az
egyesület választja ki titkos szavazással egy év időtartamra.
Az egyesületet elsődlegesen az egyesület elnöke képviseli bíróságok, más
hatóságok előtt, akadályoztatása esetén az egyesületet az elnökhelyettes
képviseli.
Az elnökség feladatai különösen:
-

az egyesület évi költségvetésének tervezése, benyújtása a
közgyűlés elé
- az egyesület tagságának nyilvántartása
- az egyesület tagságába történő felvételi kérelmek elbírálása,
új tagok nyilvántartásba vétele
- az éves beszámoló és a közhasznú jelentés tervezetének
elkészítése
- a közgyűlésen hozott határozatok nyilvánosságra hozatalával
kapcsolatos eljárás
- pályázati anyagok elkészítése
- támogatási kérelmek elbírálása, a 100.000 Ft-ot meghaladó
kérelmek közgyűléshez történő beterjesztése elbírálása
végett
Az egyesület elnöke, elnökhelyettese, titkára és két tagja csak magyar állampolgár
lehet, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási
engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgárok lehetnek, feltéve, hogy
nincsenek eltiltva jogerős bírósági ítélettel a közügyek gyakorlásától.
Az egyesület elnöke, elnökhelyettese, titkára és két tagja a közhasznú szervezet
megszűntét követően két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője, abban az esetben, ha olyan közhasznú szervezetnél töltött beannak megszűntét megelőző két évvel legalább egy évig- vezető tisztséget, amely
az adózás rendjéről szóló törvényszerinti köztartozást nem egyenlítette ki.
Az egyesület elnöke, elnökhelyettese, titkára és két tagja titkos szavazással
bármikor visszahívhatók, az elnök, az elnökhelyettes, a titkár és a két tag
tisztségükről bármikor lemondhatnak.
Az elnökség visszahívása vagy lemondása esetén a bejelentéstől számított 30
napon belül közgyűlést kell összehívni, meg kell választani az egyesület új
vezetőségét.
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Az egyesület elnöksége üléseit kéthavonta tartja, de szükség esetén az egyesület
elnöke az elnökséget bármikor összehívhatja.
Az egyesület elnökségét az egyesület képviseletére jogosult személy hívja össze.
Az elnökség akkor határozatképes, ha legalább három tagja jelen van
Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén
az egyesület elnökének szavazata dönt.
Az egyesület elnöke az egyesület elnökségi üléseiről jegyzőkönyvet köteles
készíteni. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az elnökség által hozott
határozatokat, a határozatokkal kapcsolatos szavazás eredményét. A
jegyzőkönyvből annak is ki kell derülnie, hogy mi volt a határozati javaslat, mely
elnökségi tag szavazott a határozat ellen, mellette, illetőleg tartózkodott.
Az elnökségi határozatokat sorszámozva nyilván kell tartania az elnöknek és
azokat köteles lefűzve megőrizni.
Az egyesület elnökségének határozatai nyilvánosak, az egyesület tudtával és
jelenlétében a határozatokat meg lehet tekinteni, a másolási költségek megfizetése
ellenében arról másolatot lehet kérni.
Az elnökségi határozatokat az egyesület elnöke az érintettekkel írásban közli,
illetőleg a határozatokat a egyesület hivatalos honlapján, a
www.musicalitas.hu/egyesület nyilvánosságra hozza.
5, Az egyesület tagsága
Az egyesület tagja lehet minden magyar állampolgár, jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az egyesület
alapszabályát, az egyesület céljait elfogadja, és aki az egyesület elnöksége az
egyesülethez csatlakozni kívánó tagot az egyesület nyilvántartásába veszi.
A tagok kötelesek az egyesület céljai tagdíjat fizetni, a tagdíj mértékét a közgyűlés
állapítja meg. A tagdíjak befizetéséről az egyesület vezetősége nyilvántartást vezet.
Az egyesület tagja:
-

részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein
választhat és választható az egyesület elnökségébe
köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott
kötelezettségeinek

Megszűnik a tagsági viszony abban az esetben, ha a tag a tagdíjat az egyesület
elnökének felszólítása ellenére 15 napon belül nem fizeti meg. Ebben az esetben a
tagsági viszony megszűnéséről az egyesület elnöke értesítést küld.
Megszűnik a tagsági viszony abban az esetben, ha az egyesület közgyűlése a tagot
kizárja. A tag az alábbi esetekben zárható ki az egyesületből:
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-

tevékenységével veszélyezteti az egyesület céljainak elérését
szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítélt a bíróság
- a tag cselekvőképességét teljes egészében, vagy korlátozottan
elvesztette
A tag az egyesületből bármikor kiléphet, a kilépést az egyesület elnökénél kell
írásban bejelenteni.
A tagnak a kilépést indokolnia nem kell.
6, Az egyesület gazdálkodása
Az egyesület elsősorban a tagok által fizetett díjakból, jogi személyek és
magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból, adó 1%-ból és pályázati
finanszírozásból gazdálkodik.
Az egyesület célja megvalósítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet
is folytathat, de elsődleges gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatását nem
végezheti.
Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét a tagjai között nem oszthatja
fel, azt kizárólag közhasznú céljaik elérésére fordíthatja.
Az egyesület tagjai a tagdíj megfizetésén túl az egyesület az egyesület tartozásaiért
saját vagyonukkal nem felelnek.
Az egyesület a vagyonát elsősorban céljai elérésére használja fel, céljai elérésével
összefüggő költségek, kiadások, díjak fedezésére fordítja.
Az egyesület gazdálkodását az elnökség irányítja, a vezetőség az éves
gazdálkodásról a közgyűlés felé beszámolni köteles.
Az egyesület nevében utalványozási jogköre az egyesületi elnöknek van.
Az elnökség tagjai a tisztújító közgyűlést követően, határozott időre szóló
munkaszerződést köthetnek. Munkájuk után megállapodás szerinti munkabért
vehetnek fel. A munkaszerződés megkötését és a munkabér összegét a közgyűlés
határozza meg az elnök előterjesztése után.
7, Az egyesület megszűnése
Az egyesület megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel történő
egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával.
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Az egyesület megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó
vagyonról az egyesület közgyűlése dönt.
8, Záró rendelkezések
Az egyesület elfogadott alapszabályát nyilvántartásba vétel végett a KomáromEsztergom Megyei Bírósághoz be kell jelenteni.
Az egyesület bírósági nyilvántartással jött létre, az egyesület jogi személy.
A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az 1989. évi II. törvény a
PTK és az 1997. évi törvény jogszabályi rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2010. január 20.

………………………………….
Elnök

………………………………….
Tag

………………………………….
Tag

Előttünk, mint tanuk előtt:
1,név:…………………………

2,név:…………………………

Lakcím:…………………………

Lakcím:………………………...
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