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- , .. "m^al ^viselő-testület ülése 
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET . , ese 

KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ^4^^SlX^£^Q 
POLGÁRMESTERE lapost, 

Tárgy: Javaslat a Pro-Ma Future 
Oktatási és Kulturális Egyesület 
támogatási kérelmének megtárgyalására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Pro-Ma Future Oktatási és Kulturális Egyesület (1032 Budapest, Bécsi út 
217.) a mellékelt levél alapján kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz, a 1107 
Budapest, Bihari u. 8/c sz. alatti helyiségben a TÁMOP-3.3.5/A-08/1/KMR-2009-
0012. sz. projektazonosítóval rendelkező Pro-Ma Loshaki Tanoda működési 
költségeinek támogatására. A fenti számú Európai Uniós pályázat keretében a X. 
kerületben nyilvántartott roma és hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének és 
társadalmi integrációjának segítését végzik. A pályázat utófinanszírozású, ezért a 
pályázati összegek megérkezéséig a programban résztvevő pedagógusok munkabérét 
fedezni nem tudják. 

A kérelmet a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság, valamint a 
Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság soron következő ülésén megtárgyalja. A 
Bizottságok döntéseit az elnökök a Képviselő-testület ülésén ismertetik. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat 
fogadja el: 

Határozati javaslat: 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Pro-
Ma Future Oktatási és Kulturális Egyesület (1032 Budapest, Bécsi út 217.) 
kérelmére a Pro-Ma Loshaki Tanoda működési költségeire bruttó ,-Ft 
összegű támogatást biztosít - megállapodás keretében - a Képviselő-testület 
működési célú tartalékkerete terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
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Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné és 

Hajdú Péter főosztályvezetők 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Pro-
Ma Future Oktatási és Kulturális Egyesület (1032 Budapest, Bécsi út 217.) 
kérelmét nem támogatja. 
Felkéri a Polgármester Urat a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdú Péter főosztályvezető 

Budapest, 2010. augusztus 4. 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli Istyán 
jegyző 

' /M . 
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Verbai Lajos Polgármester Úr résróre ui-^ji —> 
KőbinymOnkormaavTtat Polgármesteri Hivatala 7^~{ J 
1102 Budapest 
Szent László tér 29. 

Tisztiéit Polgármester Űr! 
Jakab Zsolt Vagyok a Pro-Ma Futare /Jövő a máért/ Oktatási és Kulturális EgyesSlet elnöke és 
azzal a tisztelet teljes kéréssel szeretnénk, őnkőz fordulni, bogy a Pro-Ma „Loshaki" TÁMÖP-3.3.5/A-
08/1/KMR-2009-0012 számú projektazonosítóval rendelkező Tanoda, amely a X. kerület Bihari u 8 /e 
szám alatt üzsimf. Melynek helyiséget önök biztosítottak a fent nevezett projekt céljára. Ez ütőn is 
szeretnénk ezért köszönetünket és hálánkat ki fejezni. 
Kérésünk a az alábbi lenne mivel bizonyára ön is tudja, hogy az EUS projektek nagy része utó 
finanszírozású a projektünk a X kerületben nyilván tartott hátrányos helyzetű roma és nem roma 
tanulok iskolai sikerességének és társadalmi integrációjának segítését végzi. 
Sajnos egyesületünk nem rendelkezik a szükséges önerővel. A pályázat előlegéből pedig a tanodát 
újítottuk fel és rendeztük be. így aem maradt az eszkőzök beszerzésére és az óraadó pedagógusok és a 
dolgozók munkabérére. 
Azzal a kéréssel fordulok a Képviselő Testülethez, hogy az önkormányzat előfinanszírozza meg, 
melyet egyesületünk az ES2A felé intézett időkőzi jelentés után beérkezett Összegből azonnal 
visszafizet az Önkormányzat részére a kért; Összegből a nyári szabadidős tevékenységeket, tudnánk 
finanszírozni és tanáraink munkabérét. Melynek összege 3,000,000 az- az három millió forintot 
jelentene. A kormányváltás miatt a kifizetések elhúzódnak, az egyes tárcákban még nem rendezett a 
kifizetések aláírójának személye miatt, így nem tudják a már megítélt támogatásokat folyósítani. 
Viszont a Tanoda emiatt elég nehéz helyzetben van. Ameddig a kifizetések nem érkeznek meg az 
egyesületünk részére, addig nem tudunk pedagógusainknak és a projektben dolgozó szakembereknek 
fizetést adni, ami eléggé nagy problémát okoz, a projektben dolgozó szakemberek jelenleg csak ebből 
a fizetésből élnek meg, a nyári szabadidős foglalkozásokat és az azokhoz kapcsolódó 
elengedhetetlenül szükséges fejlesztési eszközöket is ebből az ősszegből tudnánk megvásárolni. 
Egyesületünk nagyon komoly szándékkal és elszántsággal szeremé segíteni a fent nevezett 
célcsoportnak. További kérésünk ierme, mivel a pályázatija rezsiköltséget nem iktathattunk be, így 
sajnos van egy elmaradásunk az elmü és a gáz művek felé is ami 200.000,-Ft-os rezsiköltséget jelent 
egyéb finanszírozási kérelmünk ellenére sem kaptunk erre költséget ezért ebben is az önök segítségét 
Szeretnénk kérni. Bízva pozitív válaszukban! Megértésüket köszönöm^ <\ (") »_J 

Elnök io32 Bo„ Becsiiu. tt7. 1/3. 
...*:,^$MS*^-, AdóSZ.: 18113729-1-41 

levderfsi tím: 1194. Budapest, líoóői a 3*mOsztot 4 

Tünete tefyntg Budapest X. kertiét Büttri i t S/c 



Fővárosi Bíróság 
Pk.60370/2004 

KIVONAT 

társadalmi szervezet nyilvántartási adatairól 

A társadalmi szervezet nyilvántartási száma; 10983 

A társadalmi szervezet neve; Pra-Ma Futare (fövő-a.máért) Oktatási, Kulturális 
Egyesület 

A társadalmi szervezet székhelye: 1032 Budapest, Bécsi u. 217,1/3. 

A társadalmi szervezet célja: A roma Fiatalok .továbbtanulása tétén az 
esélyegyenlőség megteremtése, a roma nyelv magasszintű, igényes használata, a Bibliai 
értékek képviselete a kultótában, a gyermeknevelés, a fiatalok orientálásának biblia 
elvek alapján történő megvalósítása a társadalomban. A roma fiatalok továbbtanulását 
felvilágosító munkával, információs, szervezeti, anyagi és egyéb éton elősegíti. Ennek 
ketetében tanoda létrehozásit* működését .támogatja szervezeti, elősegíti, az érettségi 
vizsgára való felkészülést. 

A társadalmi szervezet célja szerinti besorolása: 

A társadalmi szervezet képviselőjének neves, lakóhelye; 
Jakab Zsolt, 2360 GyáL Széfcső u." 113,\ 

A társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági 
határozat száma, kelte: Pk.6037Ö/2Q04/412004.05.28, 

A kivonat a fent meghatározott társadalmi szervezet 2ÖQ9 év január hó 12. 
napján hatályos adatairól készült. 

Kelt: Budapest, 2QQ9, év január hé 12* napján, r - — - , 
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AJLÁÍMÁSI CÍMJPÉXJMNY 
Alulírott Jakab Zsolt (anyja neve: Varga Matild), 2360 Gyál, Szélső utca ÍJ3. 
szám alatti lakos, mint a Pra-Ma Future (Jőve' a máért) Oktatási, Kulturális 
Egyesület (székhelye: 1032 Budapest, Bécsi u, 217. 1/3.) képviselője, az 
egyesületet akként jegyzem, hogy az egyesület géppel vagy kézzel előírt, 
előnyomott vagy előnyomtatott elnevezése fólé nevemet az alábbiak szerint 
Önállóan írom 

Budapest, 2009. január 12. 

-.í?.í.i%.fe. 

£>t. Casztanyi Mffá 
Közfcgyzf 

1075 Budapest/ VIL ker. Rumbach S. u* 15. l/l. 
Postacím: 1365 Budapest, Ff. 667. 
Tel/Faxr 352-1088, 267-7306 
Mobil: 06-20-440-1000 

f ■-■*:» I ■ * 1 

n%Q/H/239/2Q09, ügyszám 

1 anúsítom, hogy az általam személyesen ismert Jakab Zsolt, (anyja 
neve: Varga Matild, született: Tököl, 1976, július 31,. 2360 Gyál, Szélső utca 
113, szám alatti lakos, személyazonosító igazolványának sorszáma: 94B323CÁ, 
lakcímei igazoló hatósági igazolványának száma: 1514B4 FL), a fenti okiratot 
előttem saját k&zűleg írta alá. ——— —— — 
Az aláírási címpéldány önmagában a képviseleti jog igazolására nem alkalmas.— 
Az Ügyfél tudomásul vette a közjegyző-helyettes tájékoztatását a közjegyzőkről 
szóló 1991. évi XLL törvény 122. § (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakról vagyis a 
személyazonosság on-Une ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről. —— 
Kelt Budapesten, 2009. (Kettőezer-kilencedik) évi január hó 22, (tizenkettedik) 
napján, ———■—— — 

'mWmnberger Henrietta:) 
úöMegyző-helyettes 

i >tM n i i i n u j PPftfUZP.tf la tfV4 OL : 91 0 2 / 1 0 6002 
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/ A ^ 2 * ̂ yPro-lVIa Future (Jövő a máért) Oktatási, Kultur í | ft§|Mré^M 

X L ^ O H Í ^ X ír-. - ~ 

A l a p s z a b á l y a 

PBEAMBULUM 

Érkezett: 

2004 05. 2 5. 
PÉLDÁNY :■./ 
MELLÉffl.Fr . . . . . . :/;■:;■ 
i"üL/wó.',;-..... ,..v. , .,■ /■ - _ i / 

Magyarországon közismert, de nem megoldott problém^a roma fiatalok továbbtanulása terén 
az esélyegyenlőség megteremtése, a roma nyelv magas szintű, igényes használata, a Bibliai 
értékek képviselete a kultúrában, a gyermeknevelés, a fiatalok orientálásának bibliai elvek 
alapján történő megvalósítása a társadalombaipEzek magvalósítását tűzzük ki célul. 
E célok megvalósításának érdekében az egyesülésről szóló 1989. évi II. Törvény szerint 
létrehozzuk a 

Pro-Ma Future Oktatási, Kulturális Egyesület 
(a továbbiakban: Pro-Ma) 

I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
1- §• 

1. A Pro-Ma az 1989. évi TT. törvény alapján létrehozott, önkormányzati elv alapján 
egyesületként működő társadalmi szervezet. A továbbiakban egyesület. 

2. Az egyesület neve Pro-Ma Future (Jövő a máért) Oktatási, Kulturális Egyesület 
Rövidített neve: Pro-Ma Future (Jövő a máért) 

3. Az egyesület székhelye: 1032 Budapest, Bécsi u. 217.1/3. 

4. Az egyesület önálló jogi személy. 

2-§ 

A tagok rendes-, továbbá tiszteletbeli tagok lehetnek. A csatlakozás önkéntes és minden tag 
megtartja autonómiáját és függetlenségét. 

n. 
AZ EGYESÜLET CÉLTAÍ 

3. §. 

Az EgyesületÁ roma fiatalok továbbtanulását felvilágosító munkával, információs, 
szervezeti, anyagi és egyéb úton elősegíti. Ennek keretében tanoda létrehozását, 
működtetését támogatja, szervezi, elősegíti az érettségi vizsgára való felkészüléstA 
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- A kulturális, a művészeti élet terén önálló színházi, zenei ill. az előadó-művészet terén 
egyéb önálló műveket hoz létre, ilyen művek létrehozásához szervezeti, információs 
és anyagi támogatást nyújt. Ennek keretében táncház létrehozását, működtetését 
támogatja, szervezi, és zenei művek kiadásához segítséget nyújt. 

- Bibliai tárgyú művek létrehozásával, bemutatásával népszerűsíti a Bibliai értékeket. 
- A gyermekek bibliai értékek szerinti nevelését, a fiatalok bibliai értékek szerinti 

orientálását végzi, elősegíti. 
- Korszerű pedagógiájával a roma nyelv megújulását, magas szintű művelését elősegíti, 

alakítja és népszerűsítője kíván lenni. 
- Céljai realizálása érdekében kulturális táborokat, összejöveteleket szervez, mely által a 

bibliai értékrendet, életformát népszerűsíti. 

4.§. 

Az egyesület alapvető feladatai: 
a) tagjai tekintélyének, szakmai színvonalának folyamatos növelése, 
b) tagjai közös érdekeinek képviselete és védelme, 
c) tagjai tevékenységének szükség szerinti összehangolása, 
d) tagjai munkájának segítése, egyes feladatainak közős szervezetben történő ellátása, 
e) tagjai és egyéb, a célok megvalósításában érdekelt gazdálkodó szervezetek szorosabb 
kapcsolatának elősegítése, 
f) együttműködés a céljai tekintetében érdekazonosságot mutató oktatási, kulturális és egyéb 
szervezetekkel 
g) elgondolásainak, döntéseinek továbbítása tagjaihoz és más hazai, illetve nemzetközi 
szervezetekhez, 
h) információszerzés és információáramoltatás a tagok részére, 
i) kapcsolatok létesítése és fenntartása *• hasonló tevékenységet folytató külföldi 
szervezetekkel 

2. Az egyesület közgyűlése esetenként más - jogszabályi előírásokat nem sértő -
célkitűzéseket és feladatokat is meghatározhat. 

ffl. 

AZ EGYESÜLET TAGSÁGA 

5.§ 

1. Az egyesületnek - önkéntes belépés alapján - rendes tagja lehet a 6. §-ban meghatározott 
minden olyan természetes személy, aki 
a) egyetért az egyesület célkitűzéseivel, 
b) elfogadja az egyesület alapszabályát és esetleges egyéb szabályzatait, valamint a vezető 
szervek határozatait, 
c) tevékenysége nem áll ellentétben az egyesület, valamint az esetleges tagszervezetek 
céljaival és tevékenységével, 
d) felvételét írásban kéri. 



2. Az egyesületnek tiszteletbeli tagjai lehetnek akár természetes, akár jogi személyek, akik 

a) egyetértenek az egyesület célkitűzéseivel, 
b) elfogadják az egyesület alapszabályát és egyéb szabályzatait, valamint a vezető szervek 
határozatait, 
c) tevékenységük nem áll ellentétben az egyesület, valamint a tagszervezetek céljaival és 
tevékenységével, 
d) felvételüket írásban, alapdokumentumuknak egyidejű benyújtása mellett kérik. 

3. A tagfelvétel kérdésében az egyesület közgyűlése, a megalakulást követően pedig az 
egyesület elnöksége határoz. 

4. Az egyesület tagjai - a jogok és kötelezettségek terjedelme alapján: 
a) rendes tagok 
b) tiszteletbeli tagok 

6. §. 

1) Az egyesület rendes tagjai lehetnek - elsősorban az oktatásban, a kultúrában, de nem 
utolsósorban az oktatásért, a kultúráért tevékenykedő nagykorú, cselekvőképes természetes 
személyek, állampolgárságra való tekintet nélkül. 

2. Az egyesület rendes tagjai lehetnek azok a személyek, - korra való tekintet nélkül -, akik 
az oktatás és a kultúra ügyéért munkálkodni kívánnak. 

» 
3. Az egyesület tiszteletbeli tagjai lehetnek a jelen alapszabály 5. §. (2.) bekezdésében 
meghatározott egyéb szervezetek, így az egyesületek, alapítványok és közalapítványok jogi 
személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági intézmények. 

4. Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet az elnökség felkérése alapján a kiemelkedő oktatási, 
tudományos ill. kultúra területén kiemelkedő munkát végző személy. 

7-§. 

1) A (rendes) tagok jogai és kötelezettségei: 

a) részvétel az egyesület tevékenységében és rendezvényein, 
b) részvétel az egyesület közgyűlésén szavazati joggal, 
c) választás az egyesület vezető tisztségeibe, valamint megválaszthatóság, 
d) az alapszabály ismerete és betartása 
f) a tagdíj rendszeres fizetése. 

2. A tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal vehetnek részt a közgyűlés munkájában, tisztségre 
nem választhatók, tagdíjat fizetniük nem kell. Egyebekben jogaik és kötelezettségei a rendes 
tagokéval azonosak. 



IV. 

AZ EGYESÍJUET SZERVEZETE 

«•§■ 

1. Az egyesület testületei: 
a) közgyűlés, 
b) elnökség, 
c) felügyelő bizottság. 

2. Az egyesület vezető tisztségviselői: 
Elnökség(3fo) 
a) az elnök, 
b) az alelnök, 
c) a főtitkár 

F e l ü g y e l ő B i z o t t s á g (3fő) 
a) felügyelő bizottság elnöke 
b) két tagja 

A közgyűlés 

9.§ 

1. Az egyesület legfőbb irányító szerve a közgyűlés, amely a tagok összessége. 

2. A közgyűlést évenként legalább egyszer össze kell hívni, és amelyen a (rendes) tag 
személyesen jogosult részt venni. 

3. A közgyűlésen l-l szavazati joggal rendelkeznek a rendes tagok. 

10. § 

1. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
a) az egyesület alapszabályának megállapítása és módosítása, 
c) az egyesület munkaprogramjának és feladattervének jóváhagyása, 
d) az egyesület elnökének, alelnökének, az elnökségek, valamint a felügyelő bizottsági tagok 
megválasztása és visszahívása 
e) az egyesület elnöksége és felügyelő bizottsága beszámolójának megvitatása és elfogadása, 
f) más társadalmi szervezettel való egyesülés, a szervezet feloszlásának kimondása, az éves 
költségvetés megállapítása 
g) bármely időszerű - az egyesület profiljába tartozó kérdés megtárgyalása 

2. A közgyűlés jogosult bármely szerv vagy tisztségviselő hatáskörébe tartozó kérdést saját 
hatáskörébe vonni. 



11. § 

1) A közgyűlés titkos szavazással négy éves időtartamra választja meg az elnököt, az 
alelnököt, az elnökség és a felügyelő bizottság tagjait. Ha valamely tisztségre csak egy jelöltet 
állítanak, nyílt szavazással is lehet a megválasztásról dönteni. A 2 elnökségi tagot ugyancsak 
a közgyűlés választja titkos szavazás útján. 

12. § 

1. A közgyűlést az elnökség hívja össze évente legalább egyszer írásban, a napirend 
közlésével. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagoknak több mint a 
fele jelen van. 

2. A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlést 30 napon belül bármikor össze lehet 
hívni. A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlés az eredeti napirendben szereplő 
kérdések tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes, ha erről a tagokat 
az eredeti meghívóban előre tájékoztatták. 

13. § 

1. A közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévő rendes tagok egyszerű 
szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az ülés elnökének szavazata dönt 

2. A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot, ha azt a szavazásra jogosultak 1/3-a 
indítványozza. 

3. Az alapszabály módosításához, az egyesület feloszlásához a szavazásra jogosultak 2/3-ának 
szavazata szükséges. 

14. § 

1.) Az elnökség határozata alapján, vagy a tagok 1/3-ának írásbeli kérésére - megjelölve az 
okot és a célt - rendkívüli közgyűlésen csak a megjelölt kérdés tárgyalható. 

3. Egyebekben a rendkívüli közgyűlésre is a rendes közgyűlés szabályai az irányadóak. 

Az elnökség 

15. § 
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1.) A közgyűlések közötti időszakban az egyesület legfőbb vezető, ügyintéző szerve a 3 tagú 
elnökség (elnök, alelnök, főtitkár). 

2.) Az elnökség hatáskörébe tartozik: 

a) a közgyűlés határozatai alapján irányítja az egyesület tevékenységét, 
b) egyes feladatok ellátására állandó és időszakos bizottságokat hozhat létre, 
c) ellátja az egyesület érdekképviseletét, kapcsolatot teremt és tart fenn az érdekelt állami és 
társadalmi szervezetekkel, valamint a nemzetkőzi szervezetekkel, 
d) jóváhagyja az egyesület ügyrendjét és saját munkatervét, 
e) dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, 
h) döntés tagfelvétel ügyében 

3. Az elnökség üléseit az elnök hívja össze negyedévente, írásban a napirend közlésével. Az 
elnökségi ülés határozatképes, ha a tagok több, mint a fele jelen van. Határozatait egyszerű 
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az ülés elnökének a 
szavazata dönt. 

A felügyelő bizottság 

16. § 

l) A felügyelő bizottság a közgyűlés által 4 éves időtartamra választott 3 tagú testület. Tagjai 
az elnök és a megválasztott tagok. 

2. A bizottság tagjai nem lehetnek a választotftisztségviselők hozzátartozói, azokkal munka 
vagy egyéb jogviszonyban sem állhatnak. 

3. A felügyelő bizottság feladata 

a) ellenőrzi az egyesület jogszabály- és alapszabály szabályszerű működését, az egyesület 
gazdasági, pénzügyi és számviteli tevékenységét, 

b) megállapítja saját ügyrendjét. 

Az FB működésére az elnökség működési szabályait kell alkalmazni. 

4. A felügyelő bizottság megállapításai és javaslatai alapján az egyesület elnöksége köteles a 
megfelelő intézkedéseket megtenni, annak végrehajtását ellenőrizni, vagy ha azokkal nem ért 
egyet, a közgyűlés állásfoglalását kérni. 

V. 

AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELŐI 

Az egyesület elnöke 

17. § 



1. Az egyesület legfőbb tisztségviselője az egyesület elnöke. 

2. Az elnök feladatai és hatásköre: 

a) összehívja és vezeti a közgyűlést és az elnökség üléseit, 

b) két elnökségi ülés között a testület hatáskörébe tartozó sürgős ügyekben a főtitkárral 
egyetértésben dönt. Döntéseiről a következő eínökségi ülésen köteles beszámolni és 
jóváhagyást kérni, 

c) ellátja az elnökség által hatáskörébe utalt feladatokat, ill. az egyesület képviseletét 

d) aláírási és az egyesület egy rendes tagjával együttesen utalványozási jogkört gyakorol, 

e.) az egyesület elnöke az elnökség által esetlegesen felkért díszelnökkel együtt protokoll 
feladatok ellátására jogosult. 

3. Az elnököt akadályoztatása esetén az általa felkért alelnök helyettesíti. 

4. Az elnökségnek nem lehet tagja, aki az egyesületnél elnökségi tag, ill. vezető tisztségviselő 
volt az annak megszűnését megelőző 3 évben, feltéve, hogy az egyesületet felszámolták 

Az alelnök 

18..§ 

1. Az egyesület alelnöke az egyesület elnöksége által meghatározott területeken 
közreműködik az egyesület irányító tevékenységében. 

2. Az alelnök - akadályoztatása esetén - az általa meghatározott körben helyettesíti az elnököt. 

A felügyelő bizottság elnöke 

19. § 

A felügyelő bizottság elnöke: 

a) összehívja és vezeti a felügyelő bizottság üléseit. 

b) beszámol a közgyűlésnek a felügyelő bizottság feladatkörébe tartozó ügyekről, 

c) képviseli az egyesületet a felügyelő bizottság feladatkörébe tartozó ügyekben. 

Főtitkár 
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20. § 

1. Az egyesület igazgatási szervezetének vezetője a főtitkár. 

2. A főtitkár feladatai és hatáskőre: 

a) folyamatosan vezeti az egyesület tevékenységét a közgyűlés és az elnökség határozatainak 
megfelelően, 

b) előkészíti a közgyűlést és az elnökség üléseit, 

c) gondoskodik a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásáról, 
d) kialakítja és vezeti az egyesület hivatali szervezetét, gyakorolja a munkáltatói jogköröket, 
e) rendszeresen beszámol tevékenységéről és a határozatok végrehajtásáról az elnökségnek, 
g) ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat 

3. A főtitkárt akadályoztatása esetén az elnökség által megbízott elnökségi tag helyettesíti. 

VI. 

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA 

21. § 

1. Az egyesület vagyona a tagdíj-, és egyéb bevételeiből áll. 

2. Az egyesület bevételei: 

a) tagdíjbevételek. 

aa) az egyesület (rendes) tagjai tagdíjként 1.000 Ft-ot fizetnek havonta. 

ab) a tiszteletbeli tagok éves tagdíjat nem fizetnek, esetleges támogatásuk közérdekű 
kötelezettségvállalásként minősül. 

b) állami támogatás, 

c) magán és jogi személyek támogatásai, felajánlásai, hozzájárulásai, 

d) alapítványokból származó támogatások, 

e) a céljai megvalósításának elősegítése érdekében végzett vállalkozási tevékenységből 
származó bevételek, 

f) egyéb bevételek. 

3. Az egyesület tagjai tagsági díjukat - közgyűlési határozat alapján - havi részletekben is 
fizethetik. 
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KILÉPÉS és TÖRLÉS 

22. § 

1. Az egyesületi tagság bármikor megszüntethető. A kilépés nem mentesíti a tagot a tagsága 
idején keletkezett kötelezettségei alól. 

2. A kilépés haladéktalanul hatályba lép, amikor az elnök kézhez veszi a tag kilépési 
bejelentését. Az elnök ezt a következő elnökségi ülésen, majd a közgyűlésen köteles 
bejelenteni. 

3. A tagot az elmaradt tagdíj megfizetésére 2 hónapos határozott idő adásával fel kell 
szólítani. Ezen határidőben történő teljesítés elmaradása esetén a tagot a nyilvántartásból 
törölni kell. A törlést az elnök végzi. 

Vffl. 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

23. § 

A jelen alapszabályból származó minden* értelmezési vita eldöntése az elnök, -
akadályoztatása esetén az alelnök - hatáskörébe tartozik, aki köteles kikérni az elnökség 
véleményét, mielőtt a végső döntést meghozná. 

24. § 

1. Az egyesület feloszlására irányuló szándék rendkívüli közgyűlés összehívását kívánja meg, 
amelynek egyetlen napirendi pontja a feloszlás kérdésében való döntés lehet. 

2. Ha a feloszlás folytán - a hitelezők kielégítése után - az egyesületnek vagyona marad, az 
kizárólag kulturális és oktatási célra fordítható. 

25. § 

Az egyesület semmilyen vitája vagy szavazása nem irányulhat semmilyen módon bármely tag 
szabadsága vagy függetlensége ellen. A tagok minden esetben megőrzik autonómiájukat, irat-
betekintési joguk van az egyesület pénz- és egyéb ügyeibe. 

26. § 

Az alapszabály által nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. 
törvény, rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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27. § 

A jelen módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt az egyesület közgyűlése 2004. 
április 27-én tartott közgyűlésén fogadta el és e napon lépett hatályba. 

Budapest, 2004. május 19. 

Aláírás: az alapítók 
Aláírások a mellékelt jelenléti íven 



igazolom, hogy ez a teljes másolat 
a Fővárosi Bírőságnái 

Gű.^ü./.O.k 

Budapest, 

(Tssgegyező. 
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