ALAPSZABÁLY
a módosításokkal egységes szerkezetben 1.fejezet
Általános rendelkezések

1./ Az Egyesület neve: MATYÓ NÉPMŰVÉSZETI

EGYESÜLET

2./ Az Egyesület székhelye: 3400 MEZŐKÖVESD,

3.1 Az Egyesület tevékenységét
jogszabályok keretei között.

KISJANKÓ BORI U. 5.

Magyarország

területén

végzi a működésére

vonatkozó

4./ Az Egyesület pecsétjei:
a) Egy kör alakú, kb. 3 cm átmérőjű, rajta: Matyó Népművészeti Egyesület Mezőkövesd
felirattal
b) Egy szögletes alakú kb. 5 cm hosszú, rajta: Matyó Népművészeti Egyesület 3400
Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. "5. OTP: 11734107-20103930 Adószám: 19066125-1-05
5./ Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet.

II. fejezet
A Egyesület célja és tevékenységei
1./ Az egyesület célja:
Matyóföld és a Kárpát-medence

magyar népi kultúrájának őrzése, továbbfejlesztése.

Az Egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket
a)
b)
c)
d)
e)

végzi.

nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
kulturális tevékenység
kulturális örökség megóvása
rehabilitációs foglalkoztatás
a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának
és a kapcsolódó szolgáltatások

1./A./ A fentiek szerint az Egyesület a közhasznú tevékenységeket
kapcsolódóan végzi:

elősegítése

az alábbi közfeladatokhoz

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;
Kulturális szolgáltatás, a kulturális
tevékenység támogatása;

örökség

helyi védelme, a helyi közművelődési

A kiemelt kulturális örökség védelme;
A helyi közművelődési

tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme;

A kulturális örökség védelme;
Együttműködés
kialakításában;

a középtávú tudomány-, technológia-

és innováció-politikai

stratégia

A fogyatékos
szolgáltatások;

személyek

rehabilitációjának

Felnőttképzési tevékenység, felnőttképzéshez

megvalósulása

érdekében

nyújtott

kapcsolódó szolgáltatás.

A fenti közfeladatok teljesítésélt az alábbi jogszabályok írják elő:

xx.

1991. évi
tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)-b)
pontjai,
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól13. § (1) 7 pontja,
2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
1998. évi XXVI. tv. a fogyatékos
személyek jogairól
és esélyegyenlőségük
biztosításáról 21. § al-c) pontjai,
2001. évi CI. tv. a felnőttképzésről 3. § (2) a) b) pontjai,
1997 évi CXL törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és
a közművelődésről 73.§ (2), 76.§, 84. § valamint 85. § -ai.
2./ Acél megvalósítása érdekében az Egyesület főbb alaptevékenységei:
a) Elsősorban a mezőkövesdi kistérségben működő hagyományápolással foglalkozó, illetve
azt pártoló egyén és klub, kör, amatőr művészeti csoport összefogása, tevékenységének
összehangolása,
szakmai
irányítása,
egyes
esetekben
működési
feltételeinek
megteremtése.
b) A magyar - ezen belül is elsősorban a matyó - népszokások, dalok, táncok, kézműves
mesterségek
oktatása, bemutatása, népszerűsítése
helyi, országos és nemzetközi
rendezvények, fesztiválok alkalmával
c) Saját kulturális rendezvények, kiállítások, táborok szervezése, más helyi és országos
események programjában való közreműködés
d) Képzési lehetőségek megteremtése és működtetése alapfokú művészetoktatási intézmény,
szakképzés, szakmai tanfolyam, továbbképzés keretein belül.
e) Pályázatok kiírása a tárgyalkotó népművészet magas művészi értékeinek megtartása és
fejlesztése érdekében.
f) Széles partnerségi
kapcsolat
kiépítése
nemzetközi,
országos,
térségi
és helyi
társszervezetekkel.
g) A tagok által előállított zsűrizett termékek értékesítésének elősegítése, ennek érdekében
népművészeti
ajándékbolt,
a textil
munkák
elvégzése
érdekében
varróműhely
működtetése.
h) Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése.
i) A színvonalas és eredményes működés érdekében az anyagi feltételek megteremtése:
támogatók felkutatása, pályázatírás, rendezvényszolgáltatás,
termék-értékesítés,
saját
tulajdonú eszközök, helyiségek hasznosítása útján.
3./ Tevékenységévei

kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet

4./ Az Egyesületgazdasági-vállalkozási
Alapszabályban
meghatározott
alapcél
veszélyeztetve végezhet.

lát el.

tevékenységet
csak
szerinti
tevékenység

közhasznú
vagy
az
megvalósítását
nem

Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő
okiratában
meghatározott
közhasznú tevékenységére
fordít jaA célok megvalósítása
érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat, illetve alapítványt rendelhet.
5./ Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más személy is részesülhessen közhasznú
szolgáltatásai ból.
6./ Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

nem folytat,

szervezete

pártoktól

Ill. fejezet
Az Egyesület tagjai
1./ Az Egyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek.
2./ Az Egyesületnek tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki/amely egyetért az
Egyesület célkitűzéseivel, elfogadja az alapszabályt, rendszeresen fizeti a tagdíjat és felvételét az
egyesület elnöksége nem ellenzi. Amennyiben az elnökség a tagjelölt felvételét megtagadja, a
tagjelölt felvétele érdekében a közgyűléshez fordulhat, melynek döntése az elnökség tagjaira
nézve is kötelező.
3./ Az Egyesületnek pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki egyetért az
Egyesület működésével, ehhez anyagi szakmai, erkölcsi vagy más támogatást nyújt.
4./ Az Egyesületnek
határoz.

tiszteletbeli

tagjai lehetnek. A tiszteletbeli

tagok felvételéről

az Elnökség

5./ A tagok felvétele jelentkezés alapján történik. A tagokat az elnökség nyilvántartásba veszi és a
rendelkezésre álló adatokat adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi.
6./ Az egyesületi tag jogai:
a) Az Egyesület tagja az Egyesület
betöltötte 18. életévét.

bármely

b) Személyesen részt vehet az Egyesület
művészeti csoport jaiban, rendezvényein.

tisztségére

közgyűlésének

megválasztható,

munkájában,

amennyiben

egyéb

ülésein,

c) Javaslatokat, indítványokat tehet, intézkedéseket kezdeményezhet.
d) Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető kedvezményekkel.
e) Jogosult betekinteni a Egyesület valamennyi iratába, ha ez a személyiségi jogokat és az
Egyesület gazdasági érdekeit nem sérti.
7./ Az egyesületi tag kötelezettségei:
a) Aktívan működjön közre az Egyesület céljainak megvalósításában.
b) Tartsa be az Egyesület alapszabályának
c)

rendelkezéseit.

Rendszeresen fizesse be a tagdíjat.

IV. fejezet
A tagság megszűnése
1./ A rendes tagság megszűnik: kilépés, kizárás, törlés esetén.
2./ Az elnökség határozattal kizárhatja azt a tagot, aki az Egyesület céljainak megvalósítását
veszélyezteteti, vagy azzal ellentétes magatartást tanúsít. A kizárást kimondó határozat ellen a
kézhezvételtől számított 15 napon az Egyesület közgyűlésénél lehet fellebbezni. A fellebbezésnek
halasztó hatálya van.
3./ Az Elnökség törölheti a tagok sorából azt a tagot, aki az alapszabályi kötelezettségeknek
felel meg, vagy a tagsági díjjal 24 hónapnál tovább hátralékban van.

nem

V. fejezet
Az Egyesület szervezeti felépítése
1./ Az. Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége, az egyesület életét
érintő minden kérdésben dönthet. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a./ az alapszabály megállapítása, módosítása,
b./ az elnökség, az elnök, megválasztása és visszahívása,
c./ a tagdíj mértékének megállapítása,
d./ az Egyesület két közgyűlés közötti időszakra terjedő tevékenységének megállapítása az
elnökség előterjesztése alapján, valamint az erről szóló beszámoló elfogadása,
e./ éves
költségvetés,
az egyesületi
gazdálkodási
tevékenység
fő irányai nak
meghatározása, valamint az esetleges alapítványrendelés elhatározása,
f./ más egyesülettel való egyesülés és a feloszlás kimondása,
2./A közgyűlést legalább évente, vagy szükség szerint kell összehívni. A tagok 1/3-ának
indoklással előterjesztett javaslatára, vagy a törvényességi felügyeletet ellátó szerv indítványozza.
A közgyűlés nyilvános, melyet az elnök hív össze írásban az időpont és a napirend megjelölésével
a jelzett időpont előtt min. 5 nappal.
3./A közgyűlés hatá rozatképes , ha a szabályszerű értesítés után az egyesület 15 év feletti
tagjainak 50 %-a és még 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén 15 perc elteltével az ülés
lefolytatható, így a közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.
Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A közgyűlés határozatképességének megállapítása
szempontjából egyesületi tagnak minősül az a személy, aki a közgyűlés megtartásának évében,
vagy az azt megelőző évben a tagsági díjat befizette.
4./ A szavazás minden kérdésben nyílt. Bármely szavazásra jogosult tag indítványára - annak
elfogadása esetén - titkos vagy minősített szavazás is tartható. Személyi kérdések előtt az érintett
személy egyetértését kell kérni és a nyílt szavazás tényét többségi szavazással szükséges
megerősíteni.
5./ Az. Elnökség az egyesület operatív és koordináló testülete, mely elnökből és a közgyűlés által
az elnökség be választott további hat tagból áll.
6./ Az. Elnökség feladatai:
a./ gondoskodik a Egyesület ügyeinek viteléről, tevékenységének szervezéséről,
b./ végzi a működéssei kapcsolatos minden adminisztrációs, gazdálkodási feladatot, belső
munkamegosztás alapján,
c./ gondoskodik az éves költségvetés lehetőség szerinti végrehajtásáról,
d./ dönt két közgyűlés közötti időszak között az Egyesület ügyeiben, kivéve azokat a
tárgyköröket,
amelyeket az alapszabály, vagy jogszabály a közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe utal.
7./ Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább félévente tartja. Az elnökség akkor
határozatképes, ha ülésén a tagok több mint fele részt vesz. Az elnökség határozatait nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Az elnökség döntéseiről, határozatairól
köteles nyilvántartást vezetni döntéséről az érdekeltet a határozat meghozatalától számított
8 napon belül írásban igazolható módon köteles értesíteni.
8./ Az. Elnök az Egyesület képviselője. Az. elnökség ülésein szavazategyenlőség
szavazata dönt. Vezeti az elnökség és a közgyűlés üléseit.

esetén az elnök

9./ Az. elnök az elnökség egy tagjával együtt gyakorolja az Egyesület bankszámlája feletti aláírási,
utalványozási jogot.

10./ A felügyelő bizottságot a közgyűlés választja meg, me ly 3 tagból áll. Feladata az egyesület
működésének és gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése, figyelemmel kísérése.
10/A./ Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) az elnökség tagja, az elnök,
b) az Egyesülettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik,
e) az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a
tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél
szerinti juttatást -, illetve
d) az aj-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója
11./ A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. A felügyelő bizottság akkor
határozatképes, ha ülésén mindhárom tagja részt vesz. A felügyelőbizottság döntéseit nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A felügyelő bizottság tevékenysége során
a vezető tisztségviselőktől
jelentést kérhet, az Egyesület irataiba betekinthet, azokat
megvizsgál hatja. A felügyelő
bizottság
döntéseiről
köteles nyilvántartást
vezetni,
döntéseiről az érdekeltet a döntések meghozatalától számított 8 napon belül köteles írásban
igazolható módon értesíteni. A felügyelő bizottság tagjai részt vehetnek az elnökség
ülésein. A felügyelő bizottság kizárólag a közgyűlésnek tartozik felelősséggel.
12./ A vezető tisztségviselők (az elnök, az elnökség tagjai, a felügyelőbizottság tagjai)
legfeljebb öt éves időtartamra választhatóak meg, megválasztásukkor
megbízatásuk
időtartamáról rendelkezni kell.

VI. fejezet
Az egyesület gazdálkodása
1./ Az Egyesület éves költségvetési terv szerint gazdálkodik.
2./ Az Egyesület bevételei:
a) tagdíjak
b) jogi- és magánszemélyek felajánlásai, támogatásai
c) az egyesület által végzett kulturális tevékenység, a lebonyolított rendezvények, programok,
képzések bevétele
d) az államháztartás alrendszereitől az Egyesület céljaira és működési költségei re kapott
támogatás, bárminemű pályázati forrás
e) egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó
bevétel
f) az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevétel
3./ Az Egyesület kiadásai:
a)
b)
c)
d)

a megvalósítani kívánt célok érdekében felmerült költségek
rendezvények, programok költségei
vállalkozási tevékenység költségei
egyéb közvetett költségek

4./ Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.

Közhasznúsággal
1./ Az Egyesület vállalkozási tevékenységet
azokat nem veszélyeztetve végez.

VII. fejezet
összefüggő

rendelkezések

csak közhasznú céljainak megvalósítása

2./ Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét
meghatározott tevékenységére fordítja.
3./ Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

érdekében,

nem osztja fel, azt az alapszabályban

nem folytat, szervezete pártoktól független és -

4.1 Az Egyesület a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év
könyvei nek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával,
mint mérlegfordulónappal
a jogszabályban
meghatározottak
szerint köteles beszámolót
készíteni. Az üzleti év azonos a naptári évvel. Az üzleti év az év közbeni megszűnés esetén
tér el a naptári évtől. A mérleg fordulónapja - a megszűnést kivéve - december 31.
Az Egyesület a jóváhagyott beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletét az adott üzleti
év mérlegfordulónapját
követő ötödik hónap utolsó napjáig köteles letétbe helyezni
ORSZÁGOS BíRÓSÁGI HIVATALNÁL
és közzétenni.
Az Egyesület
beszámolója
és
közhasznúsági jelentése nyilvános.
5.1 Nem lehet az Egyesületvezető tisztségviselője az a személy, aki más olyan közhasznú
szervezet vezető tísztséqvtselöje 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 vám hatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vám hatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vám hatóság az adózás rendjéről szóló
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte,
ezen más közhasznú szervezet megszűnésétől

számított három évig.

6.1 A közgyűlés, valamint az elnökség határozathozatalában
aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

nem vehet részt az a személy,

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő
érdekelt.

jogügyletben

egyébként

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.
7./ Az Egyesület közgyűlésének, elnökségének döntéseivel kapcsolatosan nyilvántartást kell
vezetni. Az Egyesület közgyűlésének, elnökségének működése során hozott határozatokat,
döntéseket írásba kell foglalni. Az emlékeztető vagy jegyzőkönyv tartalmazza a testületi ülés
helyét, időpontját, a jelenlevők felsorolását, aláírását, a döntést támogatók és ellenzők
számarányát, a döntés hatályát.

Az Egyesület valamennyi
döntése nyilvános. Az Egyesület
meghozatalától számított 15 napon belül köteles közzétenni
a) az Egyesület székhelyén
valamint

lévő hirdetőtábláján

b) az Egyesület www.matvofolk.hu

döntéseit

30 napos kifüggesztési

a

döntések

határidővel,

című honlapján.

Az Egyesület személyeket érintő döntéseit az érintettel postai úton ajánlott tértivevényes
levéllel is kell közölni a döntés meghozatalátói számított 8 munkanapon belül.
Az Egyesület döntései megismerhetőek
alapján is.

az iratbetekintésre

vonatkozó általános szabályok

8.1 Az Egyesület valamennyi irata nyilvános, azokba bármely személy betekinthet. A
betekintést mind egyesületi tag, mind pedig kívülálló személyesetén az elnök engedélyezi
előzetes egyeztetést követően. A betekintési jog megtagadása esetén bírósághoz lehet
fordulni.
9./ Az Egyesület tevékenységéről szóló éves beszámoló, jelentés szabadon megtekinthető az
Egyesület székhelyén, ahol ezzel kapcsolatosan hirdetményt kell elhelyezni. Ezen túl a tagok
gondoskodnak, hogy az érdeklődők tudomást szerezzenek a beszámolóról.
jelentésről. Az
Egyesület a nyilvánosság biztosítása érdekében beszámolóit és közhasznú jelentéseit az
Egyesület www.matvofolk.hu című honlapján is közzéteszi.
Vili. fejezet
Vegyes rendelkezések
1./ Az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező
tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
2./ Az Egyesület jogutód
nélküli megszűnése esetén a hitelezők
követeléseinek
kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület
céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell
átadni.
3./ Az Alapszabály által nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény ( a Polgári
Törvénykönyv), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a civil szervezetek
gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011.
(XII. 30.) Korm. rendelet, és az egyéb egyesületekre és civil szervezetekre vonatkozó
hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Az Alapszabály jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály módosítások
alapján hatályos tartalmának.
Mezőkővesd, 2014. április 11.
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Radványi Mártonné
jegyzőkönyv vezető
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