
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Jt3 . számú előterjesztés 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a Tutta Forza Zenekar számára a 

Muzsikáló Kőbánya Egyesületen keresztül támogatás biztosításáról 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 20 ll. évi költségvetéséről szóló 612 0 ll. (II. 18.) 
önkormányzati rendeletében a Tutta Forza Zenekar részére egy millió forint összegű 
támogatást biztosított. A Zenekar vezetője, Bakó Roland tájékoztatta a Oktatási, Kulturális és 
Civil Csoportot, hogy a Tutta Forza zenekar támogatására, munkájának segítésére egyesületet 
kívánnak létrehozni. A Fővárosi Bíróságra benyújtották az egyesület megalakulásához 
szükséges dokumentumokat, és~á bírÓság 14497. sorszám alatt bejegyezte a Muzsikáló 
Kőbánya Egyesületet. 

Kovalik-Csüllög Erika, a Muzsikáló Kőbánya Egyesület képviselője 2011. szeptember 19-én 
tájékoztatta az Oktatási, Kulturális és Civil Csoportot a bejegyzésről, ekkor nyújtotta be a 
2011. július 21-i végzést, valamint az Egyesület alapszabályát (2. melléklet). 

Azért, hogy a Képviselő-testület költségvetési rendeletében kifejezett szándéka érvényesüljön, 
célszerü a Tutta Forza részére biztosított támogatást a Muzsikáló Kőbánya Egyesületnek 
átadni együttműködési megállapodás keretében azzal, hogy azt kizárólag a Tutta Forza 
Zenekar támogatására használhatja fel. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Tutta Forza zenekar részére biztosított l millió 
forint összegű előirányzatot csoportosítsa át a Muzsikáló Kőbánya Egyesület részére, és azt 
együttműködési megállapodás keretében biztosítsa. 

Döntési javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 20 ll. szeptember 21. 

Törvényességi szem ontból ellenjegyzem: 

----------------------------- ----------------------



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
... /2011. ( .. )határozata 

a Tutta Forza Zenekar számára a 
Muzsikáló Kőbánya Egyesületen keresztül támogatás biztosításáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület az 
Önkormányzat költségvetéséről szóló 6/20 ll. (IL 18.) rendelet ll. mellékletében Tutta 
Forza Zenekar költségvetési soron jóváhagyott l millió forint összegű előirányzatot a 
Muzsikáló Kőbánya Egyesület részére átcsoportosítja, és felhasználását az l. melléklet 
szerinti együttműködési megállapodás keretében biztosítja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, 
illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 



l. melléklet a .. /2011. ( .... ) határozathoz 

MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről: 
a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent László tér 29., 
törzsszáma: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-
15510000) képviseletében Kovács Róbert polgármester megbízásából Weeber Tibor 
alpolgármester mint támogató (a továbbiakban: Támogató), 
másrészről: 

a Muzsikáló Kőbánya Egyesület (1106 Budapest, Pogány u. 7/b, bírósági bejegyzés száma: 
ll.Pk.60.371/2011, adószáma: 18222896-1-42, számlaszáma: Cffi Bank Zrt. 10700543-66809913-
51100005) képviseletében Kovalik-Csüllög Erika képviselő, támogatott (továbbiakban Támogatott), 
együttesen Szerződő Felek 

között jött létre az alábbi feltétel ekkel: 

A támogatási cél meghatározása 

l. A támogatás célja a Támogatott részére támogatás nyújtása céljelleggel - nem szociális ellátásként 
juttatott - vissza nem térítendő önkormányzati pénzeszköz átadássaL 
Támogatott a támogatást kizárólag a Tutta Forza Zenekar 2011. évi működési és kiadási 
költségeire használhatja fel. 

A támogatás összege és felhasználhatósága 

2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Támogató bruttó l OOO OOO Ft, azaz egymillió 
forint támogatást nyújt a megállapodás aláírását követő 30 napon belül a Támogatott fenti 
bankszámlaszámára történő banki átutalással, az Önkormányzat 20 ll. évi költségvetéséről szóló 
6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet alapján. 

3. A Támogatott a 2.) pontbeli összeget csak és kizárólag az l. pontban meghatározott támogatási 
célra, rendeltetésszerűen használhatja fel utólagos elszámolási kötelezettséggeL 

Elszámolási és ellenőrzési kötelezettség 

4. A Támogatott köteles a támogatási összeg felhasználásáról 2011. december 15-éig tételesen 
elszámofni az l. mellékletben meghatározott módon. 
Támogató a számlákról készült másolatokat - az eredetivel történt összevetés után - szignálja és 
bélyegzőlenyomattallátja el, majd az eredeti számlát visszaküldi a Támogatottnak. 
4.1 Támogatott továbbá köteles - a tételes elszámolással egyidejűleg - az l. pontban 
meghatározott program megvalósításáról szóló szakmai beszámolót a Támogató részére 
megküldeni. 
4.2 A Támogatott képviselőjének büntetőjogi felelőssége tudatában, az elszámolás főösszesítőjén 
aláírásával igazolnia kell, hogy a támogatást a szerződésben meghatározott célra fordította, az 
elszámolás iratai valósak és üzleti könyveiben valamennyit nyilvántartja a rá vonatkozó számviteli 
szabályok szerint. 

5. A Támogató a kifizetett összeg felhasználását a végső elszámolás elfogadásáig bármikor 
ellenőrizheti, az ellenőrzést a Támogatott köteles elősegíteni az adatoknak, iratoknak az ellenőr 
rendelkezésére bocsátásávaL 
5.1. Ellenőrzésre jogosult: Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 



Visszatérítési kötelezettség 

6. A Támogatott köteles visszafizetni egy összegben a támogatás fel nem használt, illetve nem 
szabályszerűen elszámolt összegét, valamint nem a támogatási célra felhasznált részét az 
elszámolásra rendelkezésre álló határidő- 2011. december 15.- elteltét követő 15 napon belül, a 
támogatási összeg átutalásának napjától a visszafizetés napjáig járó évi 20 %-os kamataival 
együtt. 

Egyéb rendelkezések 

7. A Támogató képviselője a 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet, valamint a 2/2010. 
polgármesteri és jegyzői közös utasítás alapjánjogosult a szerződés aláírására. 

8. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 
irányadóak. 

9. A szerződés két oldalon öt példányban készült, amelynek elválaszthatatlan részét képezi az l. 
melléklet. 

10. Szerződő felekjelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt 
jóváhagyólag aláírják. 

Budapest, 20 ll. ............... . 

··································· 
Kovács Róbert 

polgármester megbízásából 
Weeber Tibor alpolgármester 

Támogató 

Ellenjegyezte dr. Szabó Krisztiánjegyző 
megbízásából: 

··········································· 
gazdasági referens 

Szakmai és jogi szignáló: 

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
csoportvezető 

dr. Boldog Krisztina 
jogtanácsos 

Budapest, 20 ll. ..................... . 

······································· 

Támogatott 



l. melléklet 

Az elszámolási kötelezettség teljesítésének módja: 

l. Támogatott az eredeti ÁFA-s számlára (vagy elszámolási bizonylatra) kézírással rávezeti, 
vagy az erre a célra elkészített bélyegző lenyomatával feltünteti - még megküldés előtt - az alábbi 
tartalmú szöveget: 

"A kifizetést a megállapodás céljára elkülönített támogatási összegből fedeztem, amely a 6/2011. (IL 
18.) önkormányzati rendelet alapján került folyósításra". 

Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 

2. Az l. pontban foglaltaknak a számlára történő rávezetése után az eredeti számlákról Támogatott 
fénymásolatot készít. A másolt számlára a következő szöveget vezeti rá: 

"A számla az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat" 

Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 



Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
Humán Iroda 

, Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett csoportvezető asszony részére 

Tisztelt Csoportvezető Asszony! 

Tájékoztatom, hogy a Tutta Forza zenekar egyesületté alakult, és kérelmére a Fővárosi Bíróság 
ll.PK.60.371/2011/2 számon bejegyezte a Muzsikáló Kőbánya Egyesületet. A bírósági végzést, és a 
kijavító végzést másolatban csatolom. 

Az Egyesület pontos neve: MUZSIKÁLÓ KŐBÁNYA 

Az Egyesület székhelye: ll 06 BUDAPEST, POGÁNY U. 7/B. 
A képviselő neve: Kovalik-Csüllög Erika elnök 
Adószáma: 18222896-1-42 
Bankszámlaszáma: CIB 10700543-66809913-51100005 

Kérern Önt, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi 
kiöltségvetésében biztosított összeget az Egyesület nevére, együttműködési megállapodásban 
rögzített módon CD kiadásra, működési, fenntartási költségekre, utazásra, hangszervásárlásra 
biztosítani szíveskedjék! 

Budapest, 2011. szepternber 19. 

Köszönettel: 

//?{tL - (~~-) 
fJ Kovalik-Csüllög Erika 
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Fővárosi Bíróság 
ll. Pk. 60.8711201112. 

V É G Z ÉS c "~~;-é;j(i~Yi~~:*·~ i 
A bíróság a Muzsikáló Kőbánya Egyesület elnevezésű társadalmi szervezetet ~4497.\sdts~árrf~att 
az alábbi adatokkal nyilvántartás ba veszi, egyben közhaszn ú szervezetté minŐsíti. "' ., ... _ ·: / 

"'<:,z~~~;~/ 
A szervezet székhelye: 1106 Budapest, Pogány u. 7/h. 

A képviselő neve és lakóhel ve: Kovalik Erika ll 02 Budapest, Füzér u. 38/a. fsz. 5. 

A szervezet célja: Kőhányán a zenekari muzsikálás hagyományának megteremtése, a közösségi 
zenélés örömének minél szélesebb körben való megismertetése, közösségi rendezvényeken 
koncertek tartása. 

A szerveze!_~élj~ szerinti besorolása: kulturális tevékenység 
-------------·----------··-- ··---·-·----·-~· ··-------·----------------------·-----· -------- - ---- ---- ---- --

Az alapszabály kelte: 2011. április 5. 

E végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Fővárosi Ítélőtáblához címzett, de a 
Fővárosi Bíróságnál 3 pld-ban benyújtott fellebbezésnek van helye. 

INDOKOLAS 

A szervezet képviselője a 2011. május 4. napján érkezett kérelmében a szervezet nyilvántartásba 
vételét és közhasznú szervezetté történő minősítését kérte. 

A bíróság a hiánypótlást követően a becsatolt iratokból megállapította, hogy a nyilvántartásba 
vételnek nincs törvényi akadálya. A szervezet az 1997. évi CL VI. törvény (Khtv.) 26.§ c. pontjának 
4., 5. alpontjaiban foglalt szolgáltatások közhasznú tevékenységet folytat. 

Működési szabályai pedig mindenben megfelelnek a Khtv. előírásainak, ezért az 1989. évi II. 
törvény 15. §-ának (l) bekezdése, az 1997. évi CL VI. törvény 2. § (2) bekezdése, valamint a 22. § 
(3) bekezdése, és a 6/1989. (VI. 8.) IM rendelete alapján a rendelkező rész szerint határozott. 

Budapest, 20 ll. július 21. 

dr. Kovács Enikő s.k. 
bírósági titkár 



Muzsikáló Kőbánya Egyesület 
Alapszabálya 

elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen 
a módosításokkal egységes szericeze t be foglalva 

a módosítások dőlt betűs szedéssei vannak megkülönböztetve 

I. Általános rendelkezések 

l. A szervezet neve: Muzsikáló Kőbánya Egyesület 

2. A szervezet székhelye: 1106 Budapest, Pogány u. 7/b. 

3. Az Egyesület célja, tevékenysége 

Az Egyesület c~lj(l: 

Kőbányán a zenekari muzsikálás hagyományának megteremtése, a közösségi zenélés örömének 
minél szélesebb körben való megismertetése, közösségi rendezvényeken koncertek tartása. 

Az Egvesület fenti céljának megvalósítása érdekében: 

- támogatja és segíti a Tutta Forza zenekart, melynek tagjai elsősorban a Kőbányai Zeneiskola 
jelenlegi és végzett növendékei közül kerülnek ki; 

- lehetőséget biztosít a tehetséges, fiatal muzsikusok számára a közösségi zenélésre; 
- előmozdítja, segíti, támogatja a fiatal tehetségek további zenei fejlödését; 
- koncerteket szervez, koncerteken vesz részt bel- és külfóldön, fellép a kerület különféle ren-

dezvényein, ezzel öregbítve a kerületben folyó kulturális munka hírnevét; 
- a zenélés kapcsán közösségi összejöveteleket, kirándulásokat, programokat szervez; 

4. Az Egyesület az 1997. évi CL VI. tv. 26. § c.) pontjában felsorolt közhaszn ú tevékenységek kö
zül az alábbiak körében fejti ki tevékenységét: 

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretteijesztés, 

5. kulturális tevékenység, 

5. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól fiiggetlen és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól támogatást nem fogad el. 

6. Az Egyesület nem záija ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásai
ból. 

7. Az Egyesület az 1997. évi CLVI. tv. szerint közhasznú szervezet. 

II. Tagsági viszony 

l. Az egyesületi tagsági viszony formái: 
A. Rendes tagság 
B. Tiszteletbeli tagság 

A. Rendes tagság 

l. Az Egyesület tagja lehet bármely természetes és jogi személy, aki egyetért az Egyesület céljai
val, elfogadja annak alapszabályát és vállalja a tagdíj megfizetését. 

1. oldal 



2. A tagsági viszony 

a) a megalakuláskor az Alapszabály elfogadásával, 
b) a későbbiek során a belépési nyilatkozat aláírásával jön létre. A belépési nyilatkozat elfo

gadása az elnökség hatáskörébe tartozik. 

3. A tagsági viszony megszűnik: 

a) az Egyesület megszűnésével, 
b) a természetes személy tag halálával, 
c) jogi személy tag esetén a szervezet megszűnésével, 
d) a tag kilépésével, 
e) törléssel, 
f) kizárássaL 

A tagsági viszony az a) és c) pont esetében a (cég)bírósági nyilvántartásból való törlés napján, a 
b.) pontesetén az esemény bekövetkezésének napján, a d) pontesetén a kilépés írásos bejelen
tésének napján, az e) és f) pont esetében a törlésről, illetve kizárásról szóló határozat jogerőre 
emelkedésének napján szűnik meg. 

4. Azt a tagot, akinek tagdíj hátraléka van és azt - ismételt írásos felszólítás ellenére - 15 napon 
belül nem rendezi, törölni kell az Egyesület tagjai közül. A felszólítás minden esetben tartal
mazza a jogkövetkezményekről - törlés az Egyesület tagjai közül - történő tájékoztatást, továb
bá a tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről. A törlésről szóló határozat meghozatala az elnök
ség hatáskörébe tartozik. Az érintett tag a törlést kimondó határozattal szemben a tudomásszer
zéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságonjogorvoslattal élhet [Etv. 10. §(l) bek.]. 

5. Az Egyesület alapszabályával, érdekeivel ellentétes tevékenységet kifejtő tag az Egyesületből 
kizárható. Kizárási okok lehetnek különösen: 
- az Egyesületet, annak alapszabályát súlyosan sértő tevékenység, 
- ha a tag nem tesz eleget kötelezettségeinek, 
- az egyesület céljaival ellentétes, az egyesületi tagsághoz méltatlan magatartás. 

6. A kizárási eljárást az elnökség, vagy legalább három tag kezdeményezheti. ennek alapján 30 
napon belüli időpontra rendkívüli közgyűlést kell összehívni. A rendkívüli közgyűlésre az érin
tett tagot igazolhatóan bizonyító módon (személyes átvétel, ajánlott-tértivevényes postai kül
demény útján) meg kell hívni. A kizárásra okot adó körülmények vizsgálata a közgyűlésen tör
ténik. A közgyűlés bizonyítást vesz fel, az érintett tag számára pedig lehetőséget kell biztosita
ni, hogy bizonyítékait, védekezését érdemben előteijessze. 

7. A kizárásról szóló határozatot 15 napon belül írásban is, az átvételt igazolhatóan bizonyító mó
don ( ajánlott-tértivevényes postai küldemény útján), meg kell küldeni az érintett tagnak. A hatá

. rozatban a tagot tájékoztatni kell a jogorvoslat lehetőségéről. A határozat ellen fellebbezésnek 
helye nincs. Az érintett tag a kizárást kimondó határozattal szemben a tudomásszerzéstől szá
mított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságonjogorvoslattal élhet [Etv. 10. §(l) bek.]. 

8. A természetes személy tagok jogaikat személyesen, a jogi személy tagok pedig meghatalmazott 
képviselőjük útján gyakorolják. 

9. A tagok jogai: 

a) a közgyűlésen való részvétel és ott a szavazati jog gyakorlása, 
b) az Egyesület szolgáltatásainak igénybevétele, 
c) javaslattétel a működés minden terül etén, 
d) választhat és választható az Egyesület szerveibe, 
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e) az Egyesület működéséről bármikor tájékoztatást kérni, 
f) képviselet kérése, igénybevétele. 

10. A tagok kötelezettségei: 

a) az alapszabály betartása, 
b) az alapszabálynak megfelelő magatartás tanusítása, 
c) a tagdíj megfizetése. 

A tagdíj megfizetése a tárgyhónap 15. napjáig esedékes. 

B. Tiszteletbeli tagság 

l. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az belroldi, vagy külfóldi természetes személy, aki egyet
ért az Egyesület céljaival, elfogadja annak alapszabályát, ezen tisztségre felkérést kap és ezen 
felkérést elfogadja. 

2. A tiszteletbeli tag felkérésére az egyesület bánnely tagja tehet javaslatot az Elnökségnek. Az 
Elnökség a felkérésről határozatot hoz, amit a közgyűlés elé terjeszt. A tiszteletbeli tagságra va
ló felkérésről a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz. A tiszteletbeli tagsági viszony a fel
kért személy erre vonatkozó elfogadó nyilatkozatával jön létre. 

3. A tiszteletbeli tagsági viszony megszünik: 

a) az Egyesület megszünésével, 
b) a tiszteletbeli tag halálával, 
c) a tiszteletbeli tagságról való lemondással, 
d) a tiszteletbeli tagság megvonásávaL 

A tiszteletbeli tagsági viszony az a) pont esetében a bírósági nyilvántartásból való törlés napján, 
a b) pont esetén az esemény bekövetkezésének napján, a c) pont esetén a lemondás írásos heje
lentésének napján, a d) pont esetében a felkérés visszavonásáról szóló közgyűlési határozat 
meghozatalának napján szünik meg. 

4. Az Egyesület alapszabályával, érdekeivel ellentétes tevékenységet kifejtő tiszteletbeli tagtól a 
tiszteletbeli tagság megvonható. Ilyen ok lehet különösen: 
- az Egyesületet, annak alapszabályát súlyosan sértő tevékenység, 
- az egyesület céljaival ellentétes, az egyesület szelleméhez méltatlan magatartás. 

5. A tiszteletbeli tagság megvonását az elnökség, vagy bármely tag kezdeményezheti. ennek alap
ján 30 napon belüli időpontra rendkívüli közgyűlést kell összehívni. A tiszteletbeli tagság meg
vonásáról a közgyűlés titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz. A tiszteletbeli tagság 
megvonásáról az érintettet igazolhatóan bizonyító módon (személyes átvétel, ajánlott
tértivevényes postai küldemény útján) kel értesíteni. A tiszteletbeli tagságot megvonó közgyű
lési határozat ellenjogorvoslatnak helye nincs. 

6. A tiszteletbeli tag jogai: 

a) a közgyűlésen tanácskozási joggal való részvétel, 
b) az Egyesület szolgáltatásainak igénybevétele, 
c) javaslattétel a működés minden terül etén, 
d) erre vonatkozó felkérés esetén részvétel az Egyesület szerveinek működésében. 

III. Az Egyesület felépítése 
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l. A közgyűlés 

1.1. A közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve. 

1.2. A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A közgyűlést ösz
sze kell hívni, ha azt a tagok 113-a az ok és a cél megjelölésével kezdeményezi, illetve azt a 
bíróság elrendeli. A közgyűlést az elnök hívja össze. A meghívóban szerepeltetni kell a köz
gyűlés, az ismételt közgyűlés helyét, idejét és a megtárgyalandó napirendet A meghívót olyan 
időben kell megküldeni a tagoknak, hogy a kézhezvétel és a közgyűlés időpontja között leg
alább 5 napi időköz legyen. A közgyűlési meghívót az átvételt igazolhatóan bizonyító módon 
(személyes átvétel, ajánlott-tértivevényes postai küldemény útján) kell a tagoknak megkülde
nilkézbesíteni. A közgyűlésre szóló meghívót a közgyűlés időpontját megelőzően legalább 5 
nappal az Egyesület honlapján- www.tuttaforza.hu- is közzékell tenni. 

1.3. A közgyűlés nyilvános. Zárt ülés tartására kizárólag a személyiségi jogok védelme, illetve 
adatvédelmi okból kerülhet sor. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal ren
delkező tagoknak több mint a fele (50 % + J tag) jelen van. Határozatképtelenség esetén az 
Egyesület - az eredetileg meghirdetett közgyűlés időpontját követő l órával, azonos helyen és 
napirenddel - ismételt közgyűlést tart, mely a megjelentek számától függetlenül határozatké
pes. Az elnök a tagokat a közgyűlési meghívóban az ismételt közgyűlésre is meghívja a tá
volmaradás jogkövetkezményére (az ismételt közgyiílés a megjelentek számától ftlggetlenül 
határozatképes) való egyértelmű figyelmeztetéssel. Az Egyesület közgyűléséről jegyzőkönyv 
készül. 

1.4. A közgyűlés a határozatait - főszabályként - nyílt szavazással hozza. A tisztségviselők megvá
lasztása, visszahívása, valamint a tag kizárása, illetve tiszteletbeli tagság megvonása tárgyában 
titkos szavazást kell tartani. 

1.5. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik - határozathozatal egyszerű szótöbbséggel: 

a) az Alapszabály megállapítása és módosítása, 
b) a tisztségviselők (elnök, elnökség tagjai) megválasztása és visszahívása, 
c) tag kizárása, 
d) tiszteletbeli tag felkérése, tiszteletbeli tagság megvonása, 
e) az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása, 
t) saját ügyrendjének, munkamódszerének meghatározása. 

1.6. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik - határozathozatal minősített, kétharmados több
séggel: 

a) az Egyesület feloszlásának kimondása, 
b) más társadalmi szervezettel történő egyesülésének kimondása, 
c) a tagdíj összegének megállapítása 

1.7. A közgyűlés által meghozott határozatokat- az ülésről készült jegyzőkönyvvel egyezően- be 
kell vezetni az Határozatok Könyvébe. A Határozatok Könyve tartalmazza: 

a) a határozat számát, sorszám/év megjelöléssel, 
b) a határozat szó szerinti szövegét, 
c) a határozathozatal időpontját, 
d) a határozat hatályba lépésének időpontját, 
e) a határozathozatalban részt vettek nevét, a leadott szavazat megjelölésével (igen, nem, 

tartózkodott). 

1.8. Az Egyesület biztosítja, hogy az Egyesület irataiba bárki betekinthessen. 
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Az iratokba való betekintést előzetesen, írásban kell kémi, a megtekinteni kívánt iratkör meg
jelölésével. Az Egyesület a betekintést - előzetes időpont egyeztetést követően, a lehető legrö
videbb időn, legfeljebb 8 napon belül - az Egyesület székhelyén biztosítja. 

Az iratokba való betekintés jogánál az adatvédelmet és a személyiségi jogokat figyelembe kell 
venni. 

1.9. Az Egyesület a közgyűlés és az elnökség határozatait, a szolgáltatások igénybevételi módjá
nak adatait, a müködés adatait, a beszámolókat, valamint a Közhasznúsági Jelentést az Egye
sület internetes honlapján - www.tuttaforza.hu - teszi közzé. 

2. Az elnökség 

2.1. Az Egyesület tevékenységét 5 (öt) ros elnökség irányítja. Az elnökség elnökét és tagjait a köz
gyűlés határozott időre, öt éves időtartamm választja meg. Az elnökség elnöke és tagjai korlá
tozás nélkül újraválaszthatók. Az elnökség tevékenységéről a közgyűlésnek köteles beszámol
ru. 

2.2. Az elnökség szükség szerint, de legalább félévente egyszer ülésezik. Az elnökségi ülés nyil
vános. Zárt ülés tartására kizárólag a személyiségi jogok védelme, illetve adatvédelmi okból 
kerülhet sor. Az elnökség üléseit az elnök hívja össze. A meghívóban szerepeltetni kell az ülés 
helyét, idejét és a megtárgyalandó napirendet A meghlvót olyan Időben kell kiküldeni, hogy az 
ülés ideje és a kézhezvétel között legalább 5 napi időköz legyen. Az elnökség üléseiről jegy
zőkönyv készül. Az elnökségi ülésre szóló meghívót az ülés időpontját megelőzően legalább 5 
nappal az Egyesület honlapján is közzé kell tenni. 

2.3. Az elnökség akkor határozatképes, ha azon legalább 3 tag jelen van. Döntéseit egyszerű szó
többséggel, nyílt szavazással hozza. 

2.4. Az elnökség hatáskörébe tartozik: 

a) a tagsági viszony körében: 
- döntés a tagsági viszony keletkezéséről, 
- döntés a tag törléséről, 

b) döntés minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, 
c) az éves beszámoló és a közhasznúságijelentés elkészítése 

2.5. Az elnökség feladata különösen: 

a) az éves munkaprogram elfogadása, 
b) az éves költségvetés elfogadása 

2.6. Az Elnökség által meghozott határozatokat - az ülésről készült jegyzőkönyvvel egyezően - be 
kell vezetni az Elnökségi Határozatok Könyvébe, mely tartalmazza: 

a) a határozat számát, sorszám/év megjelöléssel, 
b) a határozat szó szerinti szövegét, 
c) a határozathozatal időpontját, 
d) a határozat hatályba lépésének időpontját, 
e) a határozathozatalban részt vettek nevét, a leadott szavazat megjelölésével (igen, nem, 

tartózkodott). 

3. Az elnök 

3.1. Az elnök látja el az Egyesület elnökségének vezetését. 

3.2. Az elnök feladatai különösen: 
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a) gondoskodik az elnökség üléseinek összehívásáról, 
b) vezeti az elnökség és a közgyűlés ülései t, 
c) felelős az Egyesület törvényes és alapszabály szerint működéséért, 
d) az elnökség nevében gyakorolja a munkáltatói jogokat az Egyesület munkavállalói felett, 
e) dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés, illetve más 

szerv hatáskörébe. 

4. A tisztségviselők visszahívása 

4.1. Amennyiben az elnökség elnöke, vagy tagja az Egyesület alapszabályával, érdekeivel ellenté
tes tevékenységet fejt ki, tisztségéből visszahívható. Visszahívási okok lehetnek különösen: 
- az Egyesületet, annak alapszabályát súlyosan sértő tevékenység, 
- ha az elnökség elnöke, vagy tagja nem tesz eleget kötelezettségeinek, 
- ha az elnökség elnöke, vagy tagja az egyesület céljaival ellentétes, vezető tisztségviselőhöz 

méltatlan magatartást tanusít. 

4.2. A visszahívási eljárást legalább három tag kezdeményezheti. ennek alapján 30 napon belüli 
időpontra rendkívüli közgyűlést kell összehívni. A rendkívüli közgyűlésre az érintett elnöksé
gi tagot (elnököt) igazolhatóan bizonyító módon (személyes átvétel, ajánlott-tértivevényes 
postai küldemény útján) meg kell hívni. A visszahívásra okot adó körülmények vizsgálata a 
kozgyiílésen törtenik. A kozgyiilés bizonyítáSt vesz fel, az énntett elriökSégi tag ( elriök) szá
mára pedig lehetőséget kell biztosítani, hogy bizonyítékait, védekezését érdemben előterjesz
sze. 

4.3. A visszahívásról szóló határozatot 15 napon belül írásban is, az átvételt igazolhatóan bizonyí
tó módon (ajánlott-tértivevényes postai küldemény útján) meg kell küldeni az érintett elnök
ségi tagnak (elnöknek). A határozatban az érintettet tájékoztatni kell a jogorvoslat lehetőségé
ről.. A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. Az érintett a visszahívást kimondó határo
zattal szemben a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságon jogorvos
lattal élhet [Etv. 10. §(l) bek.]. 

5. Jogorvoslat 

5.1. Az Egyesület közgyűlésének, illetve elnökségének törvénysértő határozatát bármely tag - a 
tudomására jutástól számított 30 napon belül - a Fővárosi Bíróság előtt megtámadhatja [Etv. 
10. §(l) bek.]. 

6. A határozatok közlése az érintettekkel 

6.1. Az Egyesület közgyűlésének, illetve elnökségének határozatát az érintette!, illetve érintettek
kel a határozat meghozatalát követő 15 napon belül írásban is közölni kell, az esetleges jog
orvoslatra utaló tájékoztatással együtt [Alapszabály 5.1. pont]. Az írásos közlést az érintettnek 
az átvételt igazolhatóan bizonyító módon (ajánlott-tértivevényes postai küldemény útján) kell 
megküldeni. 

IV. Összeférhetetlenségi szabályok 

l. Az Egyesület elnöke, az elnökség tagja az lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és 
a) magyar állampolgár, 
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózko

dásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkezik, vagy 
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c) a harmadik országbeli állarnpolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatá
lya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedély
lyel rendelkezik. [Etv. 8.§ (l) bek.]. 

2. A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet veze
tő tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be- annak megszűn
tét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szól 
törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

3. Az elnökség elnöke és tagja köteles valarnennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tá
jékoztatni arról, hogy vezető tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

4. Az elnökség elnöke és tagjai nem lehetnek egymásnak a Ptk. 685 § b) pontiában meghatáro
zott hozzátartozói, vagy élettársai. 

5. A közgyűlés, illetve az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy 
akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. §b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátar
tozó) a határozat alapján 
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
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megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet 
által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szecin
ti juttatás. 

V. Képviselet, aláírási jog 

l. Az Egyesület képviseletét elnöke látja el, aki önálló aláírási joggal rendelkezik. Az elnök 
meghatározott ügyben képviseletijogát átruházhatia. 

2. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot az Egyesület elnöke önállóan gyakorolja. 

VI. Az Egyesület gazdálkodása 

l. Az Egyesület önálló jogi személy, mely vagyonával önállóan gazdálkodik. 

2. Az Egyesület bevételei különösen: 

a) tagdíj, 
b) az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú célra, vagy műkö-

dési költségek fedezésére kapott támogatások, adományok, 
c) az Egyesület közhasznú és más cél szerint tevékenységéből származó bevételek, 
d) pályázat útián elnyert támogatások, 
e) vállalkozási tevékenységből származó bevétel. 

3. Az Egyesület költségei, különösen: 

a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadá
sok), 

b) egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerül t közvetlen költségek, 
c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadá

sok), amelyeket bevételarányosan kell megosztani. 

4. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet folytathat, illetve részt vehet vállalkozásban. V állal
kozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszé-
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lyeztetve végezhet. A gazdálkodás során elért eredménye nem osztható fel, az csak az Alap
szabályban meghatározott tevékenységre fordítható. 

5. Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjá
nak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő juttatások kivételével -
cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 

6. Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. Vál
lalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet 
fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve törlesztésére 
nem használhatja fel. 

VII. Az Egyesület megszűnése 

l. Az Egyesület megszűnik: 

a) feloszlással, 
b) más társadalmi szervezettel történő egyesüléssel, 
c) feloszlatással, 
d) megszűnésének megállapításával. 

2. Az Egyesület feloszlással történő megszűnése esetén vagyona - a hitelezők kielégítése után - a 
közgyűlés által meghatározott, hasonló közérdekű célok megvalósítása érdekében tevékeny
kedő társaságra, egyesületre, alapítványra, vagy más szervezetre, illetve intézményre száll. 

3. Amennyiben a bíróság az Egyesület feloszlatja, illetve megszűnését állapítja meg, úgy vagyo
na - a hitelezők kielégítése után - állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. 
A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni. [Etv. 21.§ (2) bek.]. 

VIII. V egyes és záró rendelkezések 

l. Az Egyesület működésére az alapszabályban foglalt rendelkezéseken kívül az Alkotmány, a 
Polgári Törvénykönyv, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CL VI. törvény, valamint 
az egyesülésijogról szóló 1989. évi II. törvény és a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevé
kenységéről szóló vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

2. Az Egyesület éves bevétele- várhatóan -nem haladja meg az ötmillió forintot, ezért elkülö
nült ellenőrző szerv létrehozása nem kötelező. 

3. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem kíván folytatni, ezért Befektetési Szabályzat ké
szítése nem szükséges. 

4. A jelen Alapszabályt a Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2011. április hó 05. napján megtartott 
alakuló közgyűlése elfogadta. 

Budapest, 2011. év április hó 05. napján 
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Kovalik Erika 
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Hanzik Ágnes 

Feladó: "Rappi Gabriella" <rappi_gabriella@kobanya.hu> 
Dátum: 2011. szeptember 23. 11:58 
Címzett: "Hanzik Agnes" <hanzik@kobanya.hu> 
Tárgy: Re: Muzsikáló Kőbánya 
Nekem jó. Gabi 

----- Original Message ---
From: Hanzik Ágnes 
To: Tóth Enikő; Egervári Éva; Rappi Gabriella 
Sent: Friday, September 23, 2011 9:23AM 
Subject: Fw: Muzsikáló Kőbánya 

Enikő, 
kőszőnőm, ez nálam sajnos előfordul! 
Most pótolom! 

Ági 

From: Hanzik Ágnes 
Sent: Friday, September 23, 2011 8:46AM 
To: Egervári Éva; Tóth Enikő; Rappi Gabriella 
Subject: Muzsikáló Kőbánya 

Kedves Éva, Enikő, Gabi! 

Hét elején már segítettek ebben az ügyben, de Évával tőrtént megbeszélésünk szerint jobb lenne, ha a 
Kulturális Bizottság is véleményezné az előterjesztést. 
Az a változat, amelyet Enikő, Gabi javított, változott, picit kibővült! 
Természeteselvettel egyeztettünk, az ő bólintásával küldöm az anyagot! 

Kérlek Benneteket, nézzétek át újra, és véleményezzétek, javítsátok. 

És elnézést a dupla munka miatt! 

Köszönettel: 

Hanzik Ágnes 

2011.09.23. 
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Hanzik Ágnes 

Feladó: 
Dátum: 
Címzett: 
Tárgy: 
Rendben: 
Enikő 

"Horváthné dr. Tóth Enikő" <toth _ eniko@kobanya.hu> 
2011. szeptember 23. 10:10 
"Hanzik Agnes" <hanzik@kobanya.hu> 
Re: Muzsikáló Kőbánya 

----- Original Message ---
From: Hanzik Ágnes 
To: Tóth Enikő; Egervári Éva; Rappi Gabriella 
Sent: Friday, September 23, 2011 9:23AM 
Subject: Fw: Muzsikáló Kőbánya 

Enikő, 

köszönöm, ez nálam sajnos előfordul! 
Most pótolom! 

Ági 

From: Hanzik Ágnes 
Sent: Friday, September 23, 2011 8:46AM 
To: Egervári Éva ; Tóth Enikő ; Rappi Gabriella 
Subject: Muzsikáló Kőbánya 

Kedves Éva, Enikő, Gabi! 

Hét elején már segítettek ebben az ügyben, de Évával történt megbeszélésünk szerint jobb lenne, ha a 
Kulturális Bizottság is véleményezné az előterjesztést. 
Az a változat, amelyet Enikő, Gabi javított, változott, picit kibővült! 
Természeteselvettel egyeztettünk, az ő bólintásával küldöm az anyagot! 

Kérlek Benneteket, nézzétek át újra, és véleményezzétek, javítsátok. 

És elnézést a dupla munka miatt! 

Köszönettel: 

Hanzik Ágnes 

2011.09.23. 


