GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA
melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint
fogadtak el.
1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE:
Gyömrő 2000 Kör
2. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE:
2230 Gyömrő, Tompa u. 22.
3. AZ EGYESÜLET CÉLJA:
Gyömrő Város kulturális, gazdasági és szociális fejlődésének elősegítése, a helyi köz- és politikai
élet alakítása, a Város fejlesztése társadalmi munkák és kulturális rendezvények szervezésével.
Határozott fellépés a korrupció minden formája valamint az egyéni érdekek a közösség érdekei elé
helyezése ellen.

TAGSÁGI VISZONY FORMÁI:
a) Rendes tag: minden olyan magyar és külföldi állampolgár, aki a belépési nyilatkozatban az
egyesület alapszabályát elfogadja, és a tagsági viszonyból eredő kötelezettségeinek teljesítését
vállalja és a közgyűlés a belépési nyilatkozat benyújtása után tagjai sorába felvesz.
b) Pártoló tag: akit a közgyűlés tagjai sorába pártoló tagként felvesz és aki az egyesület
célkitűzéseit erkölcsileg és anyagilag támogatja és a reá megállapított tagdíjat fizeti.
c) Tiszteletbeli tag: az lehet, akit a közgyűlés az egyesület fejlesztése, fellendítése érdekében
kifejtett érdemeinek elismeréseképp tiszteletbeli tagként megválaszt.
d) Ifjúsági tag: 18. életévét be nem töltött személy aki írásos szülői beleegyező nyilatkozattal
kéri felvételét az egyesület nem rendes tagjai közé. Az ifjúsági tag tagdíjat nem fizet, az
egyesület működését anyagilag nem támogathatja, szavazati joggal nem rendelkezik.
A pártoló, ifjúsági és tiszteletbeli tagok szavazatai joggal nem bírnak, azonban a közgyűlésen
megilleti őket a véleményadási és tanácskozási jog.
4. A TAGSÁGI JOG KEZDETE:
Új rendes tagot, két egyesületi tag ajánlására, nyílt szavazás útján a közgyűlés veszi fel,
amennyiben a tagsága a feltételeknek megfelel.
Pártoló tagokat, ifjúsági és tiszteletbeli tagokat a közgyűlés elé bármely tag javasolhat felvételre.
A tagok felvételéről a tagjelölt írásbeli kérelmére a kezdeményezést követően a közgyűlés dönt.

Az esetleges elutasítást meg kell indokolni.
Elutasítás esetén a belépni kívánó 6 hónapot követően az eredeti feltételek mellett kérheti
felvételét.
A tagsági jogok és kötelezettségek a felvétel idejétől kezdődnek.
5. A TAGSÁGI VISZONY MEGSZŰNÉSE:
A tagsági jogviszony megszűnik:
a) a tag halálával,
b) a tag kilépésével,
c) az egyesület jogutód nélküli megszűnésével,
d) a tag kizárásával.
A kilépés a tag önkéntes elhatározásán alapul, és a vezetőség részére való írásbeli bejelentéssel
hatályosul.
Kizárási indítványt bármelyik tag tehet a vezetőség részére, a kizárásról a vezetőség dönt, de
amennyiben a vezetőség határozata ellen a kizárt tag a közlést követő 15 napon belül fellebbezést
jelent be, úgy a kizárás csak abban az esetben hatályosul, amennyiben azt a közgyűlés elfogadja.
Az egyesületből azt a tagot lehet és kell kizárni, akinek tagsága az egyesület céljainak elérését
veszélyezteti, különösen aki a tagdíj megfizetésével hat hónapon túlmenően, a vezetőség írásbeli
felszólítása ellenére késedelmeskedik, aki a jelen alapszabály rendelkezéseit, a vezetőség vagy a
bizottságok határozatait súlyosan vagy sorozatosan megsérti és e magatartásával a vezetőség
írásbeli felszólítása ellenére nem hagy fel.
6. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:
A rendes tagok jogai:
a) részt vehet az egyesület szerveinek és tisztségviselőinek megválasztásában, a határozatok
meghozatalában,
b) észrevételeket, javaslatokat tehet az egyesületet érintő kérdésekben,
c) részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben,
d) jogosult új tagok felvételére javasolni, és kizárási indítványt tenni,
e) tisztségviselőként megválasztható.
A fenti jogok közül a b)-d) pontokban foglaltak megilletik a pártoló és tiszteletbeli tagokat is.
A tagok kötelezettségei:
a) az egyesületi alapszabályának és szervei határozatainak megtartása és megtartatása,
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b) tagdíj megfizetése,
c) az egyesületi vagyon megóvása.
7. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI:
Az egyesület szervei:
a) közgyűlés,
b) vezetőség,
c) felügyelő bizottság.
Az egyesület tisztségviselői:
a) tiszteletbeli elnök,
b) elnök,
c) alelnökök.
d) titkár
Az elnök, az alelnökök, a vezetőségi tagok valamint a felügyelő bizottsági tagok választása
határozott időre, négy éves ciklusokban történik. Amennyiben a négy éves cikluson belül új elnök,
alelnök, vezetőségi tag vagy felügyelő bizottsági tag megválasztására kerül sor, úgy az új
tisztségviselő mandátuma is az adott ciklus végéig tart.
8. A KÖZGYŰLÉS:
A közgyűlés az egyesület legfőbb szerve, amely a tagok összességéből áll.
A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A közgyűlés összehívására az elnök vagy
az alelnökök önállóan jogosultak. A közgyűlés időpontját 4 nappal megelőzően a tagokat írásbeli,
személyesen kézbesített, telefaxon vagy email útján megküldött meghívóban kell értesíteni a
napirendre tett javaslatok egyidejű közlésével. Tisztségviselő választásról döntő közgyűlés esetén
a közgyűlési meghívót legalább nyolc nappal megelőzően kell kiküldeni.
Össze kell hívni a közgyűlést, ha azt a tagok közül legalább 10-en, vagy a felügyelő bizottság az
ok és a cél megjelölésével a vezetőségnél kezdeményezi.
A közgyűlés elé előterjesztést a vezetőség, a tagok közül legalább 10-en, vagy a felügyelő
bizottság tehet.
A közgyűlés feladata és hatásköre:
-

Megállapítja és módosítja az alapszabályt.

-

Megválasztja a vezetőséget, felügyelő bizottságot és a tisztségviselőket, illetve felmenti
azokat.

-

Dönt a tagok felvételéről, illetve fellebbezés esetén a tag kizárásáról.

-

Elfogadja az évi költségvetést, meghatározza az éves tagdíj mértékét és esedékességét
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-

Elfogadja a vezetőség, a felügyelő bizottság és a bizottságok éves beszámolóját.

-

Egyes feladatok megoldására külön eseti bizottságokat hozhat létre.

-

Dönt az önkormányzati választásokon az egyesület támogatásával induló polgármesterjelölt és
képviselőjelöltek személyéről.

-

Kimondja az egyesület feloszlását, vagy más társadalmi szervvel való egyesülését.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagoknak több mint a fele jelen
van.
Határozatképtelenség esetén új közgyűlés az eredeti meghívóban akár ugyanazon napon belül
összehívható, amely csak abban az esetben határozatképes ha azon a tagok 1/3-a plusz egy fő jelen
van.
A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a javaslatot
elvetettnek kell tekinteni.
A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a hatáskörébe tartozó szervek és tisztségviselők
megválasztásáról.
A titkos szavazásnál három főből álló szavazatszámláló bizottságot kell választani a szavazás
lebonyolítására.
Az elnök személyéről döntő közgyűlés esetén levezető elnököt kell választani.
A közgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá,
és két személy hitelesít.
A közgyűlés állandó bizottságai:
A közgyűlés állandó bizottságai:
a) Önkormányzati frakció
b) Kibővített önkormányzati frakció
Az önkormányzati frakció tagja minden, Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületébe
megválasztott képviselővé vagy Polgármesterévé megválasztott egyesületi tag. A frakció üléseit a
polgármester, illetve ha a polgármester nem tagja az egyesületnek akkor a frakció tagok által
megválasztott frakcióvezető vezeti. A frakció ülésének összehívására bármelyik frakció tag
jogosult.
A kibővített önkormányzati frakció tagja az önkormányzati frakción kívül minden Gyömrő Város
Önkormányzata Képviselő-testületének Bizottságaiban (külső) tagként megválasztott egyesületi
tag és az egyesület vezetőségi tagjai.
Az önkormányzati frakció jogosult dönteni a képviselőtestületben és az önkormányzat
munkájában képviselt álláspontok tekintetében.
A kibővített önkormányzati frakció jogosult meghatározni az önkormányzatban képviselt
fejlesztési célokat, beruházási terveket, pályázatokon való részvételt, a költségvetést és minden
jelentős kérdésben képviselt álláspontot.
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A kibővített frakció hatásköre, hogy a soron következő önkormányzati választásra a közgyűlés elé
terjessze jóváhagyásra az induló jelöltek névsorát és a kompenzációs listát.
A közgyűlés bizottságai ügyrendjüket és tisztségviselőiket maguk jogosultak meghatározni,
tevékenységükről legalább évente a közgyűlésnek kötelesek beszámolni.
9. A VEZETŐSÉG:
A vezetőség az elnökből, az alelnökökből a titkárból és a közgyűlés által megválasztott kettő
vezetőségi tagból áll.
A vezetőség hatáskörébe tartoznak mindazon ügyek amelyet a jelen alapszabály nem sorol a
közgyűlés, az elnök, a felügyelő bizottság vagy a közgyűlés állandó bizottságai hatáskörébe.
A vezetőség üléseit az elnök vagy bármelyik alelnök hívja össze. A vezetőség határozatképes, ha
azon legalább négy tagja jelen van. A vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza,
szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
A vezetőség ügyrendjét maga jogosult meghatározni, tevékenységéről legalább évente a
közgyűlésnek köteles beszámolni.
10. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG:
A felügyelő bizottság három tagból áll.
A felügyelő bizottság tagjai az egyesületben más tisztséget nem viselhetnek, nem állhatnak üzleti
viszonyban az egyesülettel, illetve a felügyelő bizottság tagjai egymással rokoni kapcsolatban nem
állhatnak.
A felügyelő bizottság üléseit a tagjai által maguk közül megválasztott elnök vagy akadályoztatása
esetén bármelyik tagja hívja össze. A felügyelő bizottság határozatképes, ha azon legalább kettő
tagja

jelen

van.

A

felügyelő

bizottság

határozatait

egyszerű

szótöbbséggel

hozza,

szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
A felügyelő bizottság a közgyűlés részére ellenőrzi az egyesület vezetőségének és
tisztségviselőinek tevékenységét. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a vezetőség éves
beszámolóját, és erről a közgyűlés részére jelentést készíteni.
A felügyelő bizottság ügyrendjét maga jogosult meghatározni, tevékenységéről legalább évente a
közgyűlésnek köteles beszámolni.
11. AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELŐI:
Az egyesület tiszteletbeli elnökét a közgyűlés határozatlan időre választja a tiszteletbeli tagok
közül. A tiszteletbeli elnöknek ugyanolyan jogai és kötelezettségei vannak, mint a többi
tiszteletbeli tagnak.
Az elnök: Az egyesület elnökét a közgyűlés választja. Az elnök képviseli az egyesületet más
egyesületek, hivatalos szervek előtt, összehívja a vezetőségi ülést, és vezeti azt, valamint a
közgyűlést.
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Intézkedik és hivatalosan eljár a bíróságon bejegyzett és nyilvántartott adatok törvényi határidőn
belüli bejegyzéséről és azok változásainak átvezetéséről.
Az alelnökök: Az egyesület kettő alelnökét a közgyűlés választja. Az alelnökök az elnököt
helyettesítik

önálló

helyettesítési

joggal,

továbbá

a

vezetőség

által

meghatározott

feladatmegosztásban végzik munkájukat.
A titkár végzi az egyesület adminisztratív tevékenységét. Ezen belül kiemelten a közgyűlési
jegyzőkönyvek vezetését, a határozatok nyilvántartását.
Az egyesület írásbeli képviseletére (aláírási jogkör gyakorlására, bankszámla feletti rendelkezésre)
az elnök és az alelnökök közül legalább kettő együttesen jogosult.
12. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA:
Az egyesület bevétele a tagdíjak összegéből és támogatásokból áll.
A tagdíj évi összegének a megállapítása a közgyűlésen történik.
Az egyesület tartozásaiért kizárólag az egyesületi vagyonnal felel.
A tagok az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
Az egyesület bevételét képezi még a különböző rendezvények belépti díjai, a hirdetésekből és
reklámból származó bevételek, esetleges támogatások, illetve gazdasági vállalkozásból származó
jövedelmek.
13. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE:
-

Az egyesület megszűnését a közgyűlés jogosult kimondani minősített többségi szavazással.

-

Ügyészi kereset indítás esetén a bíróság megállapítja a feloszlatását.

Gyömrő, 2010. május 14.
(9. pontban dőlt betűvel jelölt kijavítással egységes szerkezetben, Gyömrő, 2010. augusztus 23.)

…………………………….

………………………..

Alelnök

Elnök
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