
A Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Körének alapszabálya

a 2016.május 20-aimódosításokkal
egységes szerkezetbe foglalva

I.
A Kör célja, tevékenysége

1.§ Az egyesület neve: "Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Köre"
Székhelye: 5540,Szarvas, Kossuth Lajos utca 43.
Pecsétje:körbe írott cím, középen lobogó fáklyát tartó kéz rajza.
A Kör jogi személy.
A jelen alapszabályban az "Egyesület" és "Kör" kifejezések szinonimaként alkalmazandók.

2. § A Kör célja:
- állandó kapcsolatot teremteni a szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnázium (továbbiakban:
Gimnázium), valamint jogelődje, a Vajda Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
(továbbiakban: Iskola) volt tanulói között,
- ébren tartani az "Alma Mater" megbecsülésének tudatát, ápolni, fejleszteni, nemzedékről-
nemzedékre tovább adni azt a hazafias szellemet, amely az Iskola volt növendékeit áthatja:
- az Iskola kiválóságai (tanárok és volt növendékek) emlékének, szellemi hagyatékának méltó
ápolása;
- széleskörű társadalmi bázist teremtve támogatni a Gimnázium célkitűzéseit és Szarvas Város
kulturális törekvéseit;
- pályázatok kiírásával felkelteni a Gimnázium tanulóinak érdeklődését egy-egy tudományág
elmélyültebb művelése iránt;
- a Kör évi ösztöndíjával és jutalmaival, díjaival serkenteni nemes tanulmányi vetélkedésre és az
iskolai szakkörökben szorgos kutatómunkára a Gimnázium diákjait;
- támogatni a Gimnázium tanulóinak versenyeken, kulturális - és sport rendezvényeken való
részvételét;
- Az Egyesület juttatásban részesítheti a saját, valamint a Gimnázium szociálisan rászoruló
tanulóit.

2/ A§ A Kör az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:

a) közösségi kulturális hagyományok támogatása
b) lakossági önszerveződések támogatása
c) egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése
d) sport, ifjúsági ügyek
e) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

A Kör az Alapszabály 2/ A § a) alpontjában meghatározott közhasznú tevékenységet a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121. § a) pontjában
megjelölt - közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának támogatása -
közfeladathoz kapcsolódóan végzi.

A Kör az Alapszabály 2/ A § b) alpontjában meghatározott közhasznú tevékenységet a helyi
önkormányzatok és' szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
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alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX.törvény 121. § b) pontjában
megjelölt - lakosság önszerveződéseinek támogatása - közfeladathoz kapcsolódóan végzi.

A Kör az Alapszabály 21A. § c) alpontjában meghatározott közhasznú tevékenységet a sportról
szóló 2004. évi 1. törvény 49. § c) pontjában megjelölt - az egészséges életmód és a
szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése - közfeladathoz kapcsolódóan végzi.

A Kör az Alapszabály 21A. § d) alpontjában meghatározott közhasznú tevékenységet
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § 15. pontjában meghatározott - helyi önkormányzati feladatok különösen: sport,
ifjúsági ügyek - közfeladathoz kapcsolódóan végzi.

A Kör az Alapszabály 21A. § e) alpontjában meghatározott közhasznú tevékenységet
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.törvény 13. § 15. pontjában
megjelölt - helyi önkormányzati feladatok különösen: sport, ifjúsági ügyek -, és a nemzeti
köznevelésről szóló 2011.évi CXc. törvény 4. § p) pontjában meghatározott - fejlesztő nevelés,
fejlesztő nevelés-oktatás - közfeladathoz kapcsolódóan végzi.

2/B. § A Kör nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból,
így szolgáltatásait tágjain kívül bárki jogosult igénybe venni, illetőleg az általa szervezett
rendezvényeken jogosult részt venni, amennyiben a meghirdetés feltételeinek, illetőleg a
szolgáltatással kapcsolatos rendszabályoknak megfelel.

A Kör az alapszabályban meghatározott cél szerinti tevékenységet folytathat.

A Kör közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

3. § Az 1925-benalakult és két évtizeden át működött Szarvasi Öregdiákok Szövetségének tradíciói
közül az ősi Iskola példás megbecsülését, a baráti szálak szorosra fonását, a tudományos
munkálkodás nagyra értékelését és a Gimnázium növendékeinek támogatását a Kör tagjai
elismerésre méltó hagyománynak tekintik.

4. § A Kör tagjainak munkájával, együttműködésével, a közgyűlés által megállapított tagdíjak.
felajánlások, pályázatok és esetleges alapítványi támogatások révén valósítja meg kitűzött
céljait.

5.§

II.
A Kör tagsága

6. § A Kör tagjainak legkisebb száma 10 fő

7.§ A Kör tagjai: Alapító tagok, rendes tagok, tiszteletbeli és pártoló tagok. A Kör tagjai részt
vesznek az Egyesület munkájában és hozzájárulnak a Kör feladatainak teljesítéséhez.

8. § Alapító tagnak tekinthetők azok, akik a Kör alakulását elhatározó közgyűlésen részt vettek -
1961.május 15. - és belépési nyilatkozatot tettek.
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Rendes tag az, aki a Kör megalakulása után lép be a tagok sorába. Alapító és rendes tag lehet a
szarvasi Vajda Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium s a Vajda Péter Evangélikus
Gimnázium minden, a közügyektől el nem tiltott volt tanulója.

Tiszteletbeli tagok: akiket a választmány ilyenekül megvá1asztott. Hivatalból tiszteletbeli tag az
Iskola mindenkori, vagy volt igazgatója, és tanárai.

A tiszteletbeli tagok részt vehetnek az Egyesület munkájában, programjain. A tiszteletbeli
tagok szavazati joggal nem rendelkeznek, tisztségre nem választhatók, az egyesületi szervek
döntéshozatalában tanácskozási joggal vehetnek részt. A tiszteletbeli tag tagdíj fizetésére nem
köteles.

Alapító tagok és rendes tagok évenként, a Közgyűlés által meghatározott összegű tagsági díjat
fizetnek. A tiszteletbeli tag nem köteles tagdíjat fizetni.

Pártoló tag az, akinél a Kör egyéb jellegű tagsági előfeltétele nem áll fenn, azonban a Kör
célkitűzéseit magáévá teszi, a Kört támogatni kívánja és őt a választmány akként felveszi.
A pártoló tagnak indítványtételi - és szavazati joga nincs, tisztségre nem választhatók, az
egyesületi szervek döntéshozatalában tanácskozási joggal vesznek részt. A pártoló tagok
önként vállalt összeget fizetnek be.

A Kör elnöksége jogosult a tagdíj fizetésére a Kör rendes és alapító tagjait írásban - esetleg
csekklap küldésével - emlékeztetni.

9. § A Kör tartozásaiért vagyonával feleL A Kör tartozásaiért a tagok - a tagdíj megfizetésén túl -
saját vagyonukkal nem tartoznak felelősséggeL

A Kör gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végezhet.

A Kör a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő okiratban
meghatározott alapcél szerinti tevékenységre fordítja.

Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsát ki.

A Kör gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét
veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet feL

Az Egyesület a cél szerinti tevékenységéből illetve vállalkozási tevékenységéből származó
bevételeit és ráfordításait köteles elkülönülten nyilvántartani. Az Egyesület köteles az éves
beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, és azt a közgyűlés
elé terjeszteni. Az Egyesület a közhasznúsági mellékletet a beszámolóval azonos módon köteles
jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete a pártoktól független,
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

10.§ A rendes, a tiszteletbeli és a pártoló tagokat a választmány veszi feL
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ll.§ A tagság megszűnik: elhalálozás, kilépés, tagsági jogviszony egyesület általi felmondás, kizárás
által.
A kilépés írásban jelenthető be; a már befizetett tagdíjak vissza nem követelhetők.
Ha az alapszabálya tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek,
az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A
felmondásról az egyesület közgyűlése egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával dönt. A
határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

A közgyűlés kizárási eljárás lefolytatását követően egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal
kizárhatja azt a tagot, aki (1) jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési
határozatát súlyosan vagy ismételten megsérti, (2)a tagdíjat határidőben, felszólítás és 30 napos
fizetési határidő tűzése ellenére nem fizeti meg, (3) a Kör célja ellen vét, avagy szarvasi
Öregdiákhoz nem méltó magaviseletet tanúsít.
Kizárási eljárás lefolytatása érdekében bármely tag vagy szerv az elnökségnél kezdeményezheti
rendkívüli közgyűlés összehívását. A kizárási eljárás lefolytatása érdekében az elnök a
rendkívüli közgyűlés összehívásáról jelen Alapszabály előírásai szerint köteles intézkedni. A
kizárási eljárás lefolytatása érdekében összehívott rendkívüli közgyűlésre a kizárással érintett
tagot írásban meg kell hívni, az írásbeli meghívóval egyidejűleg előzetesen tájékoztatni kell a
kizárási eljárás lefolytatásának alapjául szolgáló szabályszegésről. A kizárással érintett tagnak
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a kizárási eljárás során a rendkívüli közgyűlésen a
kizárásról szóló határozat meghozatala előtt felszólalhasson, esetleges bizonyítékait előadhassa.
Erre a jogosultságáraaz írásbeli meghívó megküldésével egyidejűleg figyelmeztetni kell.
A tag kizárását kimondó közgyűlési határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni.
Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat. A
kizárást kimondó határozat ellen a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi Ill. törvény alapján
az illetékességgel rendelkező Gyulai Törvényszék előtt van lehetőség jogorvoslatra, amelyről a
határozattal érintett tagot szintén tájékoztatni kell.
A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttói számított harminc napon belül
lehet keresetet indítani a jogi személy ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást
szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától
számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. Nem jogosult perindításra
az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájáru It, kivéve, ha tévedés,
megtévesztés vagy jagellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett. Ha a határozatot
a jogi személy vezető tisztségviselő je támadja meg, és a jogi személynek nincs más olyan
vezető tisztségviselő je, aki a jogi személy képviseletét elláthatná, a perben a jogi személyt a
felügyeló'bizottság által kijelölt felügyeló'bizottsági tag képviseli. Ha a jogi személynek nincs
felügyeló'bizottsága, vagy a felügyelőbizottság valamennyi tagja felperesként perben áll, a
bíróság a jogi személy perbeli képviseletére ügygondnokot rendel ki. A határozat hatályon
kívül helyezése iránti per megindítás ának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs.
A bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A
felfüggesztést elrendelő végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. A perben bírósági meghagyás
nem bocsátható ki.
A kizárásra vonatkozó közgyűlési határozatot ajánlott levélben kell az érdekelttel közölni. A
határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

,
12.§ l\~tiszteletbeli, Az alapító és rendes tagnak indítványozó, a közgyűlésen szavazati joga van;

választó és választható.

Ill.
A Kör szervezeti felépítés, működése
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13.§A Kör intéző szervei: a közgyűlés, a választmány, az elnökség és a számvizsgáló bizottság.

A Kör intéző szervei által meghozott döntéseket a Határozatok Tára tartalmazza. A
Határozatok Tárát a Kör intéző szervei kötelesek úgy vezetni, hogy az általuk hozott döntések
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya minden
esetben megállapítható legyen.

A Kör intéző szervei által meghozott döntéseket 15 napon belül írásban kell közölni az
érintettel, illetve a döntéseket a Kör honlapján és hirdetőtábláján nyilvánosságra kell hozni.

A Kör működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés az Egyesület
elnökségéhez írásban benyújtott kérelmet követően, előre egyeztetett időpontban korlátlanul
lehetséges.

14.§ A Közgyűlés a tagok összességének képviselete, és a Kör legfőbb döntéshozó szerve. A
Közgyűlés lehet rendes és rendkívüli. A Közgyülés ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság
jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.

A közgyűlést szükség szerint, de legalább évenként egy alkalommal össze kell hívni,
amelyen meg kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv
teljesítésérőlszóló, a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített beszámolót.

Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele
céljából, ha a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; b) az egyesület
előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy c) az
egyesület céljainak elérése veszélybe került. Az ezen okok miatt összehívott közgyűlésen a
tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést
tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg
közhasznúsági mellékletet készíteni.
A beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadásához a határozatképes közgyűlés tagjai
többségének szavazata szükséges,

Az Egyesület rendes közgyűlésének tervezett időpontját megelőzően legalább 15 nappal a
Közgyűlés tervezett napirendjét is tartalmazó felhívással kell összehívni a Szarvas és Vidéke
hetilapban, a város internetes újságjában (www.newjsag.hu). valamint a Gimnázium
(www.vajdaevang.hu) és a Kör (www.vajdasoregdiakhu) honlapján. Rendkívüli közgyűlést a
Választmány kívánságára, az Elnökség kezdeményezésére, a Számvizsgáló Bizottság
indítványra, avagy a tagság legalább lj3-ának kérésére az elnök 8 napon belül köteles
összehívni, valamint akkor is, ha azt a bíróság elrendeli.
A közgyűlésen minden tag megjelenhet, és részt vehet a tanácskozásban.
A közgyűlésen a tiszteletbeli, az alapító és a rendes tagok rendelkeznek szavazati joggal.
A szavazás nyílt, kivéve, ha a Közgyűlésen jelen lévő, szavazati joggal rendelkező tagjainak
legalább lj3-a titkos szavazást kíván.

A közgyűlés határozatainak 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
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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 ft aki egyébként személyesen érdekelt a
döntésben.

15.§ A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagoYdlaklegalább egyharmada a közgyűlésen részt
~, leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz, vagy
képviseletévei más tagot megbíz. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott
határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell
hagyni. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

Azoknak a közgyűlési hatáFOzatoknak az érvényességéhez, amelyek az alapszabály
megváltoztatására vonatkoznak, avagy más egyesületbe való beolvadást, vagy a Kör
feloszlatását mondják ki, a jelenlevő tagok 3/4 részének hozzájámlása szükséges.
Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel
hozott határozata szükséges.
Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.

Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlés határozatképtelen, úgy az egy órán belüli időpontra
összehívott újabb közgyűlés - a jelen lévők számától függetlenül - az eredeti napirenden
felvetett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül, határozatképes. E szabályra a
tagokat az eredeti közgyűlés meghívójának megküldésekor figyelmeztetni kell.

16.§A közgyűlés hatásköréhez tartozik:
1. Az Elnökség, a Választmány és a Számvizsgáló Bizottság tagjainak 5 évi időtartamra való

megválasztása.
2. A Választmány hatáskörét meghaladó határozatok meghozatala.
3. Döntés a választmány megfellebbezett határozatai felett.
4. Oly indítványok tárgyalása, amelyek a közgyűlést megelőzőleg legalább 8 nappal az

elnökséghez írásban beadta.
5. Az Alapszabály módosítása.
6. Az Egyesület sorsát érintő kérdések tárgyalása és eldöntése.
7. A Kör feloszlásának kimondása. megszűnésének elhatározása.
8. Az ügyintéző és képviseleti szervnek az egyesület előző évi tevékenységéről szóló éves

számviteli beszámolójának elfogadása, és a közhasznúsági melléklet jóváhagyása.

A közgyűlésről a részt vett tagok felsorolásával jegyzőkönyvet kell vezetni. Ezt a jegyzőkönyvet
az elnök, az elnök által kijelölt jegyzőkönyvvezető és az elnök által a közgyűlésen felkért 2
hitelesítő írja alá.

17.§ A Választmány az egyesület Elnökségéből és öt választott tagból áll. Tagjait - beleértve az
elnökséget is - a rendes közgyűlés nyílt szavazással, szótöbbséggel választja. Ugyanígy kell
választani két választmányi póttagot, akiket szükség esetén a rájuk esett szavazatok száma
sorrendjében hívnak be rendes tagként a választmányba.

A Választmány rendes ülését előre meghatározott napon félévenként egyszer tartja, A
Választmány üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek mellékletét képezi a jelenléti ív.
A jegyzőkönyvet az elnök a jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő írja alá.
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A választmány ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben
korlátozható.

Rendkívüli választmányi ülést kell összehívni, ha azt legalább harminc rendes tag kívánja. A
rendkívüli választmanyi ülésre a tagokat névre szóló meghívóval hívja össze az elnökség. A
Választmány határozatképes, ha tagjai összességének legalább 50%-ajelen van az ülésen.

A Választmány hatásköréhez tartozik:
1. Az Elnökség éves beszámolójának megtárgyalása és döntés a következő évi munkáról.
2. Az Elnökség által a közgyűlés elé terjesztett ügyek előkészítése.
3. Őrködés az alapszabály betartása felett.
4. A Közgyűlés elé terjeszti a Kör éves költségvetését és vagyonmérlegét.
5. A Választmány minden, a közgyűlésnek fenn nem tartott vagy a Közgyűlés által hozzá utalt

ügyben az alapszabályok és a közgyűlési határozatok értelmében jár el.

A Választmány szükség esetén tagjai közül eseti bizottságokat hoz létre, amelyekre egyes
teendőit átruházhatja.
A Választmány határozatai ellen a legközelebbi közgyűléshez lehet fellebbezni. A fellebbezést a
határozathozataltól számított 15 naptári napon belül írásban kell az elnöknél vagy a titkárnál
benyújtani.

18.§Az Egyesület gazdálkodását a Számvizsgáló Bizottság ellenőrzi. A Bizottság 3 főből áll, akiket a
közgyűlés választ öt év időtartamra.

A Számvizsgáló Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Számvizsgáló
Bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn,
továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselő je.

A számvizsgáló bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás
megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogya számvizsgáló
bizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi.

Nem lehet a Számvizsgáló Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület
döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szerpezet 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 a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

A Számvizsgáló Bizottság ellenőrzi az Egyesület működését, gazdálkodását. Ennek során a
vezető tisztségviselőktől jelentést, az Egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.
A Számvizsgáló Bizottság az Elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehet.
A Számvizsgáló Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

7

•



A Számvizsgáló Bizottság köteles a közgyűlést tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az egyesület érdekeit súlyosan

sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek
elhárítása, illetve enyhítése a Közgyűlés döntését teszi szükségessé,

b) a vezető tisztségviselők felelösségét megalapozó tény merült fel.

A Közgyűlés ülését a Számvizsgáló Bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30
napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Közgyűlés
összehívására a Számvizsgáló Bizottság jogosult. Ha a Közgyűlés a törvényes működés
helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Számvizsgáló Bizottság
köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellenőrzést ellátó szervet
(ügyészség).
A Számvizsgáló Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer, a közgyűlést megelőzően
ülésezik. Az ülés összehívására, határozatképességére, hatáskör ére és működésére vonatkozó
részletes szabályokat a Számvizsgáló Bizottság ügyrendje tartalmazza.

A Számvizsgáló Bizottság akkor határozatképes, ha azon minden tag jelen van. A
Számvizsgáló Bizottság a határozatait nyílt szavazással, a jelen lévők szótöbbségével
hozza.

19.§Az Elnökség öt választott tagból áll, akik az Elnök, az Elnökhelyettes, a Titkár, a Titkárhelyettes
és a Jegyző.
Azon felül tiszteletbeli elnököt korlátlan számban választhat a Közgyűlés.
Az Egyesület elnöke a közgyűlés által az iskolában érettségizett volt diákok közül 5 évre
megválasztott egyesületi tag lehet.
Az elnök a Kör reprezentánsa - képviseli a Kört a hatóságok és más szervezetek előtti eljárás,
kapcsolattartás során. A Közgyűlés, a Választmány és az Elnökség ülésén elnököl.

Az Elnökség határozatképes, ha tagjai összességének legalább több mint a fele jelen van az
ülésen. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
A Kör pénztárát és egyéb vagyonkezelését, okmányait, irományait bármikor megvizsgálhatja.

Az ügykezelésért, mint legfőbb irányító és ellenőrző felelős.
Utalványozási joga a költségvetés keretében korlátlan.
Az Elnökség utalványozási jogkörét meghaladó utalványozásokat a Választmány
felhatalmazása alapján végzi.
Az Elnököt akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes teljes jogkörrel helyettesíti.

A titkár a köri élet vezetője a titkárhelyettessei és a jegyzővel együtt. Az elnökség
intézkedéseinek végrehajtói. A Kör levelezését végzik.
A titkár a pénztári utalványokat az elnökkel, vagy akadályoztatása esetén a helyettesítésére
jogosult Elnökhelyettessei közösen aláírja. A bankszámla feletti rendelkezési jogosultság
gyakorlására az Elnök a titkárral vagy a pénztárossal együttesen - illetve akadályozatása
esetén az Elnökhelyettes - önállóan jogosult.
A választmányi üléseket és a közgyűléseket elnöki utasítás mellett a titkár készíti elő és azokon
előadóként szerepel.

A Kör pecsétjét az elnök, irattárát a jegyző őrzi.
A tagnyilvántartást a titkárhelyettes a jegyzővel vezeti.
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Az Elnök által kijelölt jegyzőkönyvvezető vezeti az elnökségi, a választmányi és a közgyűlési
jegyzőkönyveket. Szükség esetén az irodai munkában segédkezik a titkárnak, vagy
helyettesének.

A pénztárost az Elnökség bízza meg feladatainak ellátására, visszahívása is az Elnökség
jogköre. A pénztáros kezeli a Kör pénzét és pénztári kezelésre alkalmas értékeit. A befizetett
tagdíjakat és egyéb befizetéseket nyugtázza, utalványozásokat kifizeti. Vezeti a mindenkori
előírásoknak megfelelő eszköznyilvántartásokat. Évente a Kör eszközforgaimáról, illetve
vagyonkezeléséről zárszámadást és vagyonmérleget készít.
A Kör vagyoni és jövedelemkezelése tekintetében teljes anyagi felelősséggel tartozik. A pénztár-
és vagyonkezelésért a pénztáros és a Számvizsgáló Bizottság tagjai együtt egyetemlegesen
felelősek.

III/B.
Összeférhetetlenség

19/ A.§ A legfőbb szerv, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv 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.

19/B.§ A számvizsgáló bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességet a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a számvizsgáló
bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn,
továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

Nem lehet a számvizsgáló bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy,
aki:
a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve

az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjainak a
tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél
szerinti juttatást -, illetve

d) az / a-c/ pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

19/C.§ Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amig a büntetett előélethez fűződö hátrányos
következmények alól nem mentesült.

9



Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástói jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástói jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő
az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől

A közhasznú szervezet 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,
e) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,

vagy üzlet lezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adó számát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény

szerint felfüggesztette vagy törölte.
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.

A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során az egyesületnek okozott károkért
a szerződésszegéssei okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel az egyesülettel
szemben.

Ha az egyesület vezető tisztségviselője e jogviszonyával összefüggésben harmadik
személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a vezető tisztségviselő az egyesülettel
egyetemlegesen felel.

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésévei;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszünéséoel;
fl a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szűkséges körben
történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségvi.selővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

IV.
Egyesület megszűnése

20.§

21.§ Az egyesület jogutódlással szűnik meg, amennyiben más egyesülettel egyesül, vagy több
egyesületre szétválik.

'.
2. Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
a) a tagok kimondják megszűnését; vagy
b) az arra jogosult szerv megszünteti,
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c) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné
vált és új célt nem határoztak meg, vagy
d) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt,
feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.

22.§ A jogutód nélkül megszűnt jogi személynek a hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyona a
jogi személy tagjait, tagság nélküli jogi személyesetén az alapítói jogok gyakorIóit illeti meg
olyan arányban, amilyen arányban ők vagy jogelődjük a jogi személy javára vagyoni
hozzájárulást teljesítettek.

A jogutód nélkül megszűnt jogi személy tagjai és alapítója a felosztott vagyonból való
részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt jogi személy ki nem elégített
tartozásaiért.

Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése
után fennmaradó vagyont a szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnázium támogatására
létrejött szervezetnek, ilyen szervezet hiányában Szarvas városában hasonló céllal működő
közhasznú szervezet részére kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban
meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabályban megjelölt közhasznú
szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.

A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törIést kimondó határozatában
rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A
vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törIésével száll át az új jogosultra.

Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e
minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági
törléstől számított egy éven belül - az egyesület törlésének időpontjában tagsági
jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó
egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.

Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük ereJelg
kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a
szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető
tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségévei fenyegető helyzet beállta után a hitelezői
érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén
nem alkalmazható.

23.§

II



V.
Záró rendelkezések

Jelen alapszabályt a Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Köre a 2016. május 2.,.(., napján
megtartott közgyűlésén a 4J2016. (V. ~.(.) Kgy. számú határozatával módosította, és a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta.

Szarvas, 2016. május 21.

L...I1LVCl.DÉK

Ellenjegyzem:

Alulírott dr. Varga Balázs ügyvéd (5435 Martfű, Móricz Zs. utca 17. Yjelen okirat aláírásával
igazolom, hogy ezen létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő
okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Az egyesület alapszabályának módosítására a Tisztelt Gyulai Törvényszék
Pk.60.011/1989j40. számon meghozott, hiánypótlásra felhívó végzésében foglaltak teljesítése
érdekében került sor.

Az alapszabály szövegéből törlésre került részek áthúzással, mig az újonnan bekerült
szövegrészek vastag dőlt betűvel kerültek megjelölésre.
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