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ALAPSZABÁLY 
A KULTURÁLIS ÉS SZABADID ŐS EGYESÜLET ALAPÍTÓ OKIRATA 

(A 2013. május 30-ai módosítás után egységes szerkezetbe foglalva) 

 

 

1. Az egyesület adatai 

 

1.1 neve:     Kulturális és Szabadidős Egyesület 

1.1.1 rövidített neve:   KUSZA 

1.2 székhelye:    6795 Bordány, Park tér 1. 

1.3 címe:     6795 Bordány, Park tér 1.  

1.4 Az egyesület hivatalos iratainak kezelése székhelyén történik és kerül elhelyezésre. 

1.4.1 Az iratokba való betekintés az egyesület tisztségviselőinek bármikor, külső 
érdeklődőknek írásban egyeztetett időpontban lehetséges, ha az nem sérti a személyes 
adatok védelmére vonatkozó jogszabályokat. 

1.5 működési területe: Csongrád megye 

1.6 Az egyesület jogi személy, képviselője az elnök. 

 

2. Az egyesület célja 

Az ifjúság - mint társadalmi réteg - összefogása, koordinálása, érdeklődési körének 
felkutatása, megfogalmazása, igényeik felmérése Bordányban és térségében. Szabadidős és 
szórakoztató programok szervezése számukra a kultúra, a sport, a hagyományőrzés, a 
természet és a környezetvédelem terén. Az egyéni készség, képességek fejlesztése a közösség 
érdekében. 

Ismereteik bővítése nemzetközi ifjúsági cserék, ifjúsági kezdeményezések szervezésével, 
hazai és nemzetközi önkéntesek fogadásával-küldésével, ifjúsági demokráciaprojektekkel. 

Biztosítottá válik ezzel a szabadidő hasznos-, tartalmas eltöltése közösségben, csoportokban, 
kultúrált környezetben. 

 

2.1 A célok elérése érdekében az egyesület az alábbi tevékenységi köröket határozza meg: 

� a helyi közéletben való aktív részvétel; 

� programok szervezése mind helyi, mind térségi szinten; 

� helyi közösségek (pl. szakkörök, közművelődési csoportok) létrehozása, működtetése; 
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� közérdekű előadások szervezése, települések közötti kapcsolatok építése, ápolása, 
erősítése a határon belül és kívül; 

� táborok, kirándulások szervezése, az önkormányzattal és más segítőkkel való 
együttműködés;   

� a már meglévő, működő közművelődési csoportok segítése; 

� gyermek és ifjúsági feladatokról és érdekképviseletükről való gondoskodás; 

� A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattal közösen alapított Bordányi Ifjúsági 
Információs Pont folyamatos működtetése, ezáltal a közösségi tér biztosítása. 

 

2.2 Hivatkozva az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény szerint az egyesület az 
alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja és e törvényekben megfogalmazott előírások 
alapján feladatokat vállal át az Önkormányzattól: 

� Környezet- és természetvédelem (A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. tv. 23. § (4) 3. 11. 12. szerint) 

� A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek 
oktatása (A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 64. § (1) szerint); 

� gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet (A gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint); 

� A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátása - a gyermek családban 
történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és 
megszüntetése érdekében (A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 17. § (1) szerint); 

� Sport, ifjúsági ügyek (A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. 13. § (1) 15. szerint) 

� A kulturális örökség védelme (A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. 
tv. a 5 § (1) szerint) 

� Az épített környezet alakítása és védelme (Az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 57/A § (2) szerint) 

� A fogyasztók érdekeinek/ jogainak érvényesítése, fogyasztói problémák feltárása, 
fogyasztói jogok érvényesülésének értékelése; fogyasztók képviselete; eljárás, 
vizsgálat, intézkedés kezdeményezése a fogyasztói jogok/érdekek védelmében; 
tájékoztatás, tanácsadó irodák, információs rendszer; a tudatos fogyasztói magatartás 
elősegítése, a fogyasztók tájékozottságának javítása, közvélemény tájékoztatása (A 
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. a 45. § (1) a)-k) szerint) 

 

2.3 Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. foglaltak szerint: 

� a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, a közösségi tér biztosítása, 

� a közművelődés és a sport támogatása; 
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� a lakosság önszerveződő közösségeinek tevékenységét átvállalja, támogatja és 
együttműködik e közösségekkel. 

Ezekben a tevékenységekben folyamatosan átvállal, részt vállal és részben átvállal 
önkormányzati feladatokat és együttműködik a helyi önkormányzattal. 

 

3. Az egyesület tagsága 

3.1 Tagsági viszony keletkezése: 

3.1.1 Alapító tagjai azok a magánszemélyek, akik az alakuló közgyűlésen kimondták 
az egyesület megalakulását és elfogadták az alapszabályt.  

3.1.2 Pártoló, tiszteletbeli tagja lehet az egyesületnek az a természetes vagy jogi 
személy, aki az egyesület működéséhez anyagi, szakmai vagy egyéb segítséget, 
támogatást nyújt. Ez lehet belföldön vagy külföldön élő természetes vagy jogi személy. 

3.1.3 Új tag: az egyesület nyitott, tagja lehet az a belföldi magánszemély, vagy jogi 
személy, aki az egyesület céljait elfogadja és konkrét munkával részt vesz annak 
megvalósításában, rendszeresen fizeti a tagdíjat és felvételéhez a közgyűlés minősített 
többsége hozzájárul. Az egyesületbe történő ki- és belépés önkéntes, az új tag az 
egyesületbe való belépési szándékát írásban jelzi, fölvételéről a soron következő 
közgyűlés dönt. A kérelmező a nyilatkozat elfogadásával, aláírásával válik egyesületi 
taggá. A tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. A tagokat az elnökség 
nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló adatokat az adatvédelmi szabályoknak 
megfelelően őrzi. 

 

3.2 A tagok jogai és kötelezettségei:  

3.2.1 Az egyesület tagjai jogosultak: 

� az egyesület munkájában, egyéb ülésein, rendezvényein részt venni, 

� az egyesület által biztosított kedvezményeket és szolgáltatásokat igénybe venni, 

� az egyesület vezetőségének intézkedéseit megvitatni, 

� az egyesület minden tagja választhat, vagy bármely egyesületi tisztségre 
választható. 

3.2.2 Az egyesület tagjai kötelesek: 

� az egyesület tevékenységében és a közgyűléseken aktívan részt venni, az 
alapszabály rendelkezéseit, határozatait megtartani, 

� rendszeresen befizetni a tagdíjat. 

 

3.3 A tagság megszűnik kilépéssel, kizárással, elhalálozással, törléssel. 

3.3.1 Alapító tag és új tag az egyesületből írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet. 

3.3.2 A vezetőség határozattal kizárhatja azokat a tagokat, akik az egyesület céljainak 
megvalósítását jelentősen veszélyeztetik, vagy azzal ellentétes magatartást tanúsítanak. 
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3.3.3 A vezetőség határozattal törölheti a tagok sorából azt a tagot, aki a tagra 
vonatkozó alapszabályi rendelkezéseknek nem felel meg, vagy a tagsági díjjal írásbeli 
felszólítás ellenére három hónapnál tovább hátralékban van. 

3.3.4 A tagság bármely okból történő megszűnése után a tag az egyesülettel szembeni 
anyagi követelést nem támaszthat. 

 

4. Az egyesület szervezete: 

4.1 A közgyűlés 

A közgyűlés az egyesület legfelsőbb vezető szerve. A közgyűlés összehívására évente 
legalább egyszer kerül sor. Ezen felül szükség szerint összehívható. 

 

Az összehívás rendje: 

4.1.1 Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll.  

4.1.2 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) az alapszabály megállapítása és módosítása; 

b) az évi költségvetés meghatározása; 

c) az ügyintéző szerv évi beszámolójának elfogadása; 

d) a társadalmi szervezet más társadalmi szervezettel való egyesülésének, 
úgyszintén felosztásának kimondása; 

e) döntés mindazokban az ügyekben , amelyeket az alapszabály kizárólagos 
hatáskörébe utal: 

� az alapszabály elfogadása 

� az elnök megválasztása és visszahívása 

� az egyesület vezetőségének és ellenőrző bizottságának a megválasztása 

� a vezetőség éves programjának és beszámolójának megvitatása és 
jóváhagyása 

� dönt az egyesületi tagdíj mértékétől és annak fizetési módjáról 

� döntés minden olyan ügyben amit a jogszabály a közgyűlés hatáskörébe 
utal, vagy  amelyet a vezetőség a közgyűlés elé terjeszt 

� éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása 

(2) A társadalmi szervezet évi költségvetésének megállapítását és az ügyintéző szerv 
évi beszámolójának megtárgyalását az alapszabály - a legfelsőbb szerv helyett - a 
szervezet más szervére bízhatja. 

4.1.3 A közgyűlés igény szerint, de évente legalább egyszer - az éves munka értékelése 
és a további tennivalók megvitatása érdekében - összeül. 

4.1.4 Összehívását az elnök rendeli el írásban a tervezett napirend közlésével, vagy a 
tagok 1/3-ának indoklással előterjesztett javaslatára, vagy a törvényességi felügyeletet 
ellátó szerv írásbeli kezdeményezésére. 
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4.1.5 Az éves beszámolót, a közhasznúsági jelentést és határozatait egyszerű 
szótöbbséggel hozza, nyílt szavazással. 

4.1.6 Az alapszabály módosításához valamint az egyesület feloszlatásának 
kimondásához a tagok kétharmadának jelenléte szükséges. 

4.1 .7 Az egyesület vezetőségét nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel választja. 

4.1.8 A szavazás minden kérdésben nyílt. Bármely szavazásra jogosult tag 
indítványára - annak elfogadása esetén - titkos, vagy minősített szavazás is tartható. 

4.1.9 A tisztségviselők mandátuma 2 évre szól és meghosszabbítható. 

4.1.10 A közgyűlés ülései nyilvánosak, az erre meghívott külső szakembereknek 
tanácskozási joga van. 

4.1.11 Az egyesület szervezeteiben az összeférhetetlenséget az Egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. Törvény 38. §-ban foglaltak szabályozzák: . 

A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak 
megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amelyre az Egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. Törvény 39. § (1) a)-d) pontjaiban felsoroltak valamelyike 
vonatkozik. 

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. 

 

5. A vezetőség 

5.1. A vezetőség az elnökből és két alelnökből áll. 

5.1.1 A vezetőség az egyesület ügyintéző szerve, amely gondoskodik az egyesület 
programjáról, a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról. 

5.1.2 A vezetőségi üléseket az elnök hívja össze írásban, a napirendek megjelölésével. 

5.1.3  A vezetőség a két taggyűlés közötti időben jogosult dönteni minden olyan 
ügyben, ami nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe. 

5.1.4  Végzi a működéssel kapcsolatos minden adminisztrációs, gazdálkodási 
feladatot, belső munkamegosztás alapján. 

5.1.5  Gondoskodik az éves költségvetés lehetőség szerinti végrehajtásáról. 

5.1.6  Üléseit szükség szerint de, legalább negyedévente egyszer tartja. 

5.1.7  Az egyesületet bel- és külföldi kapcsolataiban a vezetőség képviseli. 

5.1.8 Az egyesület ügyintézését a vezetőség végzi. 

5.1.9 A vezetőség tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik. 

5.1.10 A vezetőség készíti az éves beszámolót és közhasznúsági jelentést, melyet a 
közgyűlésnek terjeszt elő elfogadásra. 
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5.2 Az elnök feladata és hatásköre: 

5.2.1 Az elnök az egyesület képviselője. 

5.2.2 A közgyűlés és a vezetőség üléseinek előkészítése, megszervezése, levezetése. 

5.2.3 A vezetőség és a közgyűlés összehívása a napirendi pontok megjelölésével.  

5.2.4 Az egyesület szakmai tevékenységének szervezése, koordinálása. 

5.2.5 Tisztét társadalmi munkában látja el.  

5.2.6 Távolléte esetén az általa megbízott alelnök helyettesíti, ez esetben a megbízott 
alelnök az elnök teljes jogkörét gyakorolja. 

5.2.7 Az elnök a vezetőség 1 tagjával együtt gyakorolja az egyesület bankszámlája 
feletti aláírási, utalványozási jogot. 

5.2.8 Az egyesületet harmadik személlyel és a hatóságokkal szemben az elnök hivatott 
képviselni. 

5.2.9 A költségvetés előkészítése, előterjesztése a közgyűlés elé. 

5.2.10 Éves beszámoló, valamint a közhasznúsági jelentés előkészítése és 
előterjesztése a közgyűlés elé.  

 

5.3 Az  alelnökök 

5.3.1 Az elnök távollétében az egyesületet harmadik személlyel és a hatóságokkal 
szemben az elnök által megbízott alelnök hivatott képviselni. 

5.3.2 Az alelnökök az elnök távollétében együtt gyakorolják az egyesület bankszámlája 
feletti aláírási, utalványozási jogot. 

5.3.3 Az alelnökök feladata az egyesület pénz- és vagyonkezelésével kapcsolatos 
ügyvitel ellátása. 

5.3.4 Az elnök által megbízott alelnök feladata a Bordányi Ifjúsági Információs Pont 
éves szakmai programjának meghatározása. 

 

5.4 Az ellenőrző bizottság: 

5.4.1 Az ellenőrző bizottság három tagból áll. 

5.4.2 Elnökét és két tagját a közgyűlés választja nyílt szavazással. 

5.4.3 Az ellenőrző bizottság ellenőrizni köteles az egyesület gazdálkodását és arról a 
közgyűlés előtt beszámol. 

5.4.4 Véleményezhet, indítványozhat, javasolhat. 

5.4.5 Az ellenőrző bizottságban az összeférhetetlenséget az Egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. Törvény 38. §-ban foglaltak szabályozzák. 
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5.5. Vegyes rendelkezések 

5.5.1 A vezetőség és a közgyűlés akkor határozatképes, ha a szabályszerű értesítés 
(névre szóló, a taggyűlést 8 nappal megelőzően kézhez kapott levél) után a tagoknak 
50 %-a + 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén az ismételten összehívott 
közgyűlés, amelyet az elhalasztott közgyűlést követő 5 napon belül kell összehívni - 
azonos napirend esetén - a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. 

5.5.2  A vezetőség és a közgyűlés üléseiről jegyzőkönyv készül. 

5.5.3 A vezetőség és a közgyűlés döntéseiket határozatba foglalják. A határozatok 
sorszámozása évenként folyamatos alapsorszámozással kezdődik. A határozatokat 
nyilvántartásban vezetik, melyből a vezetőség és a közgyűlés és döntéseinek tartalma, 
időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges 
személye) megállapítható. 

5.5.4  A vezető szerv döntéséiről az érintetteket értesíti. Az értesítési módról a 
határozatnak rendelkeznie kell. A vezető vagy felügyelő szerv döntéseiről az 
érintetteket 72 órán belül értesíteni kell. Amennyiben a döntés a szövetség keretein 
kívül mutat, úgy arról az elnöknek sajtóközleményt kell kiadni a helyi, vagy regionális 
sajtóban. 

5.5.5 A vezetőség fogadja el az elnök által elkészített közhasznúsági jelentést. 

5.5.6 A jegyzőkönyveket mindig két tag hitelesíti aláírásával, aki az ülésen részt vett. 

5.5.7 Az egyesület tevékenysége a nyilvánosság és a helyi sajtó bevonásával történik. 

 

6. Az egyesület gazdálkodása 

6.1 Az egyesület az éves költségvetési terv szerint gazdálkodik. 

6.2 Az egyesület bevételei: 

6.2.1 A tagdíjak 

6.2.1.1 A tagdíj mértékét a közgyűlés állapítja meg. 

6.2.1.2 Az éves tagdíj mértéke 2400 Ft/fő. 

6.2.1.3 A tag kérésére az éves tagdíj havi részletekben is fizethető. 

6.2.2 Egyéb források (pályázatok, önkormányzati támogatás, alapítványok 
támogatásai, a Bordányi Ifjúsági Információs Pont szolgáltatási bevételei, az egyesület 
gazdálkodási tevékenysége, pártoló tagok adományai) 

 

6.3 Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében folytat. 

6.4 Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a cél szerinti 
tevékenységekre fordítja. 

6.5 Az egyesület tartozásaiért csak saját vagyonával felel. 

6.6 Az egyesület a pénzeszközök kezelésére a PARTISCUM XI. Takarékszövetkezetnél vezet 
bankszámlát. 
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7. Az egyesület megszűnése 

7.1 Az egyesület megszűnik, ha a feloszlatását a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel 
kimondja. 

7.2 Megszűnés esetén az egyesület vagyona az alapszabályban megfogalmazott célokhoz 
hasonló közhasznú szervezetek javára kerül átadásra. 

 

8. Közhasznúsági rendelkezések 

8.1 Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja 
fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységekre fordítja. 

8.2 Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet: pártpolitikai tevékenységet nem folytat, a 
szervezet pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, valamint az 
országgyűlési és a megyei, önkormányzati képviselő választásokon jelölteket nem állít és nem 
támogat. 

8.3 Az egyesület tagjain kívül bárki részesülhet a közhasznú szolgáltatásokból. 

8.4 A vezető szervek tagjaival kapcsolatos összeférhetetlenségre az Egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. 
évi CLXXV. Törvény 38. § valamint az egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

8.5 A közhasznúsági jelentést, beszámolót az elnök készíti el, azt a vezetőség hagyja jóvá. 

8.6 Az Alapító Okirat érvényességéhez és annak módosításához a Csongrád Megyei Bíróság 
által történő nyilvántartásba vétel szükséges. 

8.7 Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. illetőleg az egyesületek és a 
közhasznú szervezetekre és tevékenységekre vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 

8.8 A közgyűlés kéri az egyesület közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételét a 
Bíróságtól. 

8.9 Az egyesület a létesítő okirata szerint tevékenységének és gazdálkodásának és éves 
beszámolójának valamint közhasznú jelentésének legfontosabb adatait a helyi vagy országos 
sajtó útján is nyilvánosságra hozza. 

9. Az egyesület keretein belül működő, részben önálló szervezetek: 

� Bordányi Ifjúsági Információs Pont (biip) 

� Bordányi Baráti Kör (BBK) 

� Bordányi Amatőr Színjátszó Kör (BASZK) 

� Bordány Futball Club (BFC) 

� Kisközösségi Rádió (RÁDIÓ9) 

� Bordány FILM 

� Filmklub - Bordányi Mozi 
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10. Az egyesülethez kapcsolódó média 

� Bordányi Ifjúsági Lap (nem csak) Diákoknak (b.i.l.d.) 

� www.telecity.hu honlap 

� www.bordanynet.hu honlap 

� www.radio9.hu honlap 

 

 

Hatályba helyezve: 2013. június 1. 

 


