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                                                     ALAPSZABÁLY 

 

 

 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 4. § (1) 

bekezdése, valamint a Ptk. 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelve a 

tagok az alábbi tartalommal fogadják el, módosítják a szervezet alapszabályát. 

 

 

 

A Tardi Gyöngykaláris Népművészeti Egyesületet 

 

 

I. 

 

Az egyesület adatai 

 

1. Az egyesület neve: Tardi Gyöngykaláris Népművészeti Egyesület. 

2. Az egyesület székhelye:  

Hagyományőrző Rendezvényközpont 3416 Tard, Béke út 53 

3. Az egyesület működési területe: Tard község, de tevékenysége kiterjed 

Magyarország egészére 

 

                                                                II. 

                                           Az egyesület célja és feladatai  

 

1.A Tardi Gyöngykaláris Népművészeti Egyesület célja: 

 

A Tardi Gyöngykaláris Népművészeti Egyesület lehetőséget kíván biztosítani a 

településen élőknek a népművészet, néptánc, népzene-népdal, népi kézművesség 

területén a saját hagyományaink elsajátítására, gyakorlására. Szeretné feléleszteni 

nemzeti kultúránk ezen örökségét, mely évszázadokon át meghatározója volt az itt 

élőknek, elsősorban azokat az ágakat, melyek a néptánccal kapcsolatosak, vagy 

szervesen kapcsolódnak hozzá, mint a hímzés, viseletkészítés, ének és zenei 

hagyományok. Az egyesület céljai közé tartozik a népzenei ismeretek szélesítése és 

elmélyítése. 

Szeretnénk egy széles körű, a település hagyományőrző tevékenységét átfogó, 

tevékenységet végezni, szervezni, melyet az öntevékenység, a közösségi élet 

kibontakoztatása, valamint a műhelymunka módszerével kívánunk megvalósítani. 
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Az Egyesület e célok elérése, megvalósítása érdekében együttműködik minden olyan 

állami, társadalmi szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, illetve gazdálkodó 

szervezettel, amely segíti az egyesület eredményes működését, és céljainak elérését. 

 

Ezek alapján az egyesület a következő tevékenységet kívánja végezni: 

 

Kulturális örökség megóvása 

 

a. a nemzeti és ezen belül a tardi matyó hagyományok felkutatása, megismerése, 

néphagyományőrzés-, és ápolás 

b., a népzenei hagyományok ápolása 

 

Nevelés és oktatás, ismeretterjesztés  

 

a./ az egyesületi tagok öntevékeny fejlesztése 

b./ utánpótlás nevelés, a néptáncban tehetséges fiatalok tehetséggondozása. 

c. a néptánchoz kapcsolódó népművészeti ágak megismertetése és ápolása 

(különösen: hímzés, viseletkészítés, fafaragás) 

 

 Kulturális tevékenység 

 

 a./ fellépési lehetőségek szervezése művelődéssel kapcsolatos rendezvényeken, 

fesztiválokon 

 b./ a Tard és térsége rendezvényein való részvétel 

 c./ jótékonysági rendezvények támogatása 

 d./ a térségben folyó népművészeti tevékenység segítése 

 

 Határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység 

 

 a/ testvérvárosi kulturális kapcsolat építése, lehetőségének megteremtése, ápolása . 

 

 

III. 

 

Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok 

 

1. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete a pároktól 

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

2.Az egyesület a működésérnek nyilvánosságát a www.tard.hu internetes honlapon, az 

egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán és a Tardi Hírek hírlapban való 

közzététel útján biztosítja. Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet minden 

és május 31 napjáig a www.tard.hu internetes honlapon teszi közzé. 

 

http://www.tard.hu/
http://www.tard.hu/
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IV. 

 

Tagdíj 

 

Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege évi 

1000 Ft, melyet minden év június 30. napjáig kell egy összegben az egyesület 

házipénztárába megfizetni. 

A közgyűlés a házipénztár kezelésével Nagyné Csufor Szilviát bízza meg. 

 

V. 

 

Az Egyesület tagsága 

 

 

 1. Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki elfogadja az egyesület alapszabályát, a 

belépési nyilatkozatot aláírja, valamint fizeti a tagdíjat. 

A tag felvételéről írásbeli felvételi kérelme alapján -az Egyesület Elnöksége dönt. 

 

Az Egyesület tagjának jogai: 

 

- részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgyűlés 

határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt 

nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban;  

- a tag ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására; 

- felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30 napon 

belül köteles választ adni; 

- 18. életévének elérése után választhat, illetve választható az egyesület ügyintéző és 

képviseleti szerveibe, illetve tisztségeire; 

 - indítványt tehet a Közgyülés és az Elnökség napirendi pontjaira; 

- betekinthet az Egyesület nyilvántartásába; 

 - a tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és 

rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti. 

 

2. Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, 

valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület működését. A tagfelvétel a 

rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. A pártoló tag, illetve képviselője 

tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, szintén igénybe veheti az Egyesület 

szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs. Egyebekben jogai 

és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval. 

 

 



4 

 

3. Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen 

gyakorolhatják. A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet-

tagok jogaikat képviselőik útján gyakorolják. 

 

 

4. Az Egyesület tagja köteles az Egyesület alapszabályát, határozatait betartani, 

valamint részt venni az Egyesület munkájában, elősegíteni a kitűzött célok 

megvalósítását 

 

 

5. A tagsági viszony megszűnik 

- a tag halálával, 

- az Egyesület megszűnésével, 

- a tag kilépésével, 

- a tag kizárásával  

- a tag törlésével.  

 

 

6. Az Elnökség kizárja az Egyesület tagjai közül 

 

- azt a tagot, aki hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj 

megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti a tag kizárását, 

ha a kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható, azaz saját hibájából nem fizette 

meg a tagdíjat. A legalább hat hónapos mulasztás elteltét követően az elnökség 

írásban-15 napos póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz  kizárásra 

történő figyelmeztetéssel- felszólítja a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a  

póthatáridőn belül is eredménytelen maradt. 

- azt a tagot, aki megsérti az alapszabályt, illetve tevékenysége sérti az Egyesület vagy 

a tagság jogát. 

 

A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen, 15 napon belül, az Egyesület 

Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. 

 

A kilépési szándékot az Elnökséghez kell írásban bejelenteni A kilépő tag kilépettnek 

tekinthető az Elnökséghez megküldött lemondó nyilatkozatával miután az Elnökség a 

következő Közgyűlésen tájékoztatja a jelenlévőket a lemondott tag személyéről, és a 

lemondás elfogadásra került.  

 

VI. 

 

Az Egyesület szervezete 

 

 1. Az Egyesület szervei:  
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 A Közgyűlés 

 Az Elnökség 

 

A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkot.  

 

 A Közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. 

 

A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghívót kell küldeni legalább 15 

nappal a Közgyűlés időpontja előtt írásban igazolható módon. 

 

A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, 

idejét és a javasolt napirendi pontokat. 

A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a 

megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját.  

A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek 

számára tekintet nélkül határozatképes lesz, ha azt az eredeti időpontot legalább 

három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze. A megismételt 

közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes, azzal a 

megkötéssel, hogy 2/3-os többséghez kötött kérdésekben nem dönthet. 

 

A Közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok 

megjelölésével, ebben az esetben az elnök harminc napon belül köteles összehívni a 

Közgyűlést. 

 

3. A Közgyűlést össze kell hívni:  

- ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt, 

- ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek 

- ha a törvényességi felügyeleti szerv vagy a bíróság a Közgyűlés összehívását 

elrendeli. 

 

4. A Közgyűlés összehívása az Elnök feladata. 

 

5. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok teljes létszámának több mint a fele 

jelen van. 

 

6. A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. 

Az Elnök a Közgyűlés levezetésével más tagot is megbízhat. 

A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és két, a Közgyűlés által 

megválasztott tag hitelesít. 

 

 7. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
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- az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más egyesülettel történő 

egyesülésének a kimondása; 

- az Alapszabály elfogadása és módosítása;  

- tisztségviselők megválasztása és visszahívása; 

- tagdíj mértékének megállapítása; 

- az Elnökség éves beszámolójának elfogadása; 

- döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal. 

 

8. A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy 

szavazata van.  

 

9. A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges: 

 - az Alapszabály elfogadásához, módosításához; 

 - a klub feloszlásához, más klubbal történő egyesülés kimondásához; 

 - a tag kizárásával kapcsolatos határozatához. 

 

10. A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Megválasztottnak azt a 

személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. 

Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint 

felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy 

között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás győztese a legtöbb 

szavazatot kapott személy lesz. 

A titkos szavazástól el lehet tekinteni, ha a tagok egyhangúan ezt kérik és a jelölt ehhez 

hozzájárul. 

 

 11. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A tagok szótöbbséggel hozott határozattal a 

nyilvánosságot kizárhatják, ha valamely tag jogos magánérdekének védelme vagy 

közérdek ezt szükségessé teszi.  

 

12. Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, 

gazdasági szervezetek és magánszemélyek képviselőit. 

  

 

13. Elnökség 

 

Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban a kizárólagos hatásköröket kivéve 

gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja az Egyesület működését. Az Elnökség 

szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az Elnökséget az Elnök írásban 

hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről 

legalább tíz nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés 

tárgysorozatáról leírást kapnak. Az Elnökség ülései nyilvánosak, zárt ülés 

elrendelésére az elnökség-a személyiségi jogok védelme érdekében-személyi 

kérdésekben hozandó döntések körében jogosult. Az Elnökség határozatait egyszerű 
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szótöbbséggel hozza. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az 

Elnökséget ismételten össze kell hívni.  Az Elnökség üléseire - annak tárgykörére 

figyelemmel - esetenként további tagok hívhatók meg.  

Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyet a jelenlévő elnökségi tagok írnak 

alá. 

 

14. A három tagú Elnökséget a Közgyűlés választja meg az egyesület tagjai sorából. 

 

 Az elnökség tagjai: 

 - elnök 

 - 2 alelnök 

 

Elnök: Brunner Éva (anyja neve: Kis Terézia, lakóhely: 3416 Tard Rózsa u. 23.) 

 

Alelnök: Nagyné Csufor Szilvia (anyja neve: Fülep Mária, lakóhely: 3325 Noszvaj 

Széchenyi u. 15. 

 

Alelnök: Szikszai Imre (anyja neve: Szél Rozália, lakóhely: 3416 Tard Béke út 22. 

 

Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el. 

A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános 

A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló 

 

A bankszámla feletti rendelkezésre az elnök egy személyben jogosult. Akadályoztatása 

esetén a két alelnök együttes aláírása szükséges. 

 

 

15. Az Elnökség feladata és hatásköre 

- tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás; 

- a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés 

munkáját elősegítő szervező tevékenység; 

- az egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az 

éves programok, költségvetés megvitatása és elfogadása;  

- az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása és elfogadása;  

- az Elnök éves beszámolójának elfogadása; 

- tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása; az egyesület tagjának kizárásával 

kapcsolatos eljárás;  

- minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 

 

Az Elnökség határozatképes, ha tagjai közül legalább ketten, az elnök és egy alelnök 

jelen vannak.  

Az Elnökségnek csak olyan nagykorú személy lehet a tagja, aki nincsen eltiltva a 

közügyek gyakorlásától és tagja az Egyesületnek. 
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Az Elnökség határozatait szótöbbséggel hozza. 

 

16. Az Egyesület tisztségviselői 

  

Az egyesület Elnöke és két Alelnök. 

 

Az egyesület tisztségviselőit a közgyűlés 5 évre választja, akik tevékenységükkel a 

közgyűlésnek felelősök. 

 

Megszűnik a vezető tisztségviselő megbízatás: 

a./ a megbízás időtartamának lejártával, 

b./ visszahívással 

c./ lemondással 

d./ a vezető tisztségviselő halálával  

e./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 

körben történő korlátozásával 

f./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével. 

 

 

 Az Elnök feladata és hatásköre: 

- az Egyesület tevékenységének irányítása; 

- a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése; 

- döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe 

tartozó kérdésekben; 

- a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások 

végrehajtásának irányítása és ellenőrzése; 

- kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel; 

- irányítja az Elnökség munkáját; 

- vezeti az Elnökség üléseit képviseli az Egyesületet 

- intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben; 

- összehívja az Elnökség üléseit; 

- vezeti az ügyintéző apparátust; 

- irányítja az Egyesület gazdálkodását; 

- utalványozási jogot gyakorol; 

- minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.  

 

17. Az egyesület alelnöke(i): 

 

Az elnököt távollétében az Egyesület alelnökei helyettesítik. Helyettesítés esetén az 

alelnökök teljes joggal képviselik az egyesületet és gyakorolják az elnök jogait.  
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VI 

 

Az egyesület vagyona és gazdálkodása 

 

 

1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az Elnökség fogad el. 

Az Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából 

a Közgyűlés elé terjeszt. 

 

2. Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik: 

- tagsági díjak, amelyet a Közgyűlés állapit meg: 

- magán és jogi személyek támogatásai; 

- az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel; 

- rendezvény bevétel; 

- egyéb bevételek. 

 

 3. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával 

felel. Az egyesület tagjai az egyesület tartozásaiért- a befizetett tagdíjakon túlmenően 

- nem felelnek. 

 

 

 4. Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a 

társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok 

alapján végzi.  

 

VII. 

 

Az Egyesület megszűnése 

 

1. Az egyesület megszűnik: 

- ha a Közgyűlés az egyesület feloszlását kimondja, 

- ha feloszlatják, 

- ha más szervezettel egyesül, 

- ha az Egyesület szétválik  

- ha megszűnését megállapítják.  
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VIII. 

 

Vegyes és záró rendelkezések 

 

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, a 2013. 

évi V. törvény (Ptk), és Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény (Ectv) 

rendelkezései az irányadóak. 

 

Az Egyesület Alapszabályát a 2014. évi május 23-i Közgyűlés fogadta el. 

Az Alapszabály módosítását a 2019. évi június 05-én megtartott közgyűlés fogadta el, 

ezen Alapszabály a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. 

Az Alapszabály a módosításokkal megfelel a létesítő okiratban foglaltakkal. 

 

 

 Kelt: Tard, 2019. június 05. 

 

 

 

 

 

                          Kovács Anita                                          Brunner Éva 

 

                         Jegyzőkönyvvezető                                    Elnök 

 

 

  
Tanú: 

Lakcíme: 

Személyi igazolvány száma: 

 

 

 

Tanú: 

Lakcíme: 

Személyi igazolvány száma:                                                                                  


