AZ ISASZEGI vtÚznvMgnRÁToK

xonE

ALAPSZIB'ATVA,
2016.január l.6.
a mődosítással egységes szerkezetben,
mely mődosítást a vastag betiís rész tarta|mazza
mely Alapszabályt akozgyíÍlésenmegielent tagok az Alaptiirvény, a 2011. évi Clxxv.
tiirvény (Civil tiirvény) és a 20t3. évi V. tiirvény (Ptk.) alapján aza|ábbiak szerint
fogadtak el.
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Isaszegi Mrizeumi Kiállítőhely
2|17 Isaszeg, Madách Imre u. 15.
ovális béIyegzo, M zeumbarátok Kore 1969.
(kozepén a honvéd emlékmu)
fej bélyeg zo : Muzeumbarátok Kore
2117 Isaszeg, Madách Imre u. 15.
Isaszeg város teriilete és kornyéke

A bírÓsági nyilvántartásba vételi végzésszáma: 1400/Pk.62225l|992
1992.08.29.
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il.
AZ ISASZEGI rvtÚzpuMBARÁToK ronÉNEKJELLEGE ÉscÉrra
1.l A Isaszegi Mrizeumbarátok Kore cisszefogia a muzeumi tudományok iránt érdeklódoket,
(tiirténelem, ezen beliil régészet,helycirténet, néprqz),
MegfelelŐ keretben lehetŐséget teremt a mrizeumi munka,kutatás segítésére.Megismerteti
a m zeum tevékenységét,a hely és honismeret széleskorti ismertetésén,a helyi és mrizeumi
hagyományok ápolásán, terj esztésén munkálkodik.
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2.l Aváros teriiletén lévó mtiemlékeket felkutatja és lehetóség szerint megorzésébenés
felrij ítás ában kozremrikÖdik.

3.l A Mrizeumbarátok Kiire célja eléréseérdekébenkiállításokat, kirándulásokat'
kulturális rend ezvényeket szervez, kiadványokat ad h, a mrizeumot iinkéntes munkával

segíti. EgyiittmiíkÖdik azisaszegi míÍvelódési házza|, kiinyvtárral, általános iskolákkal és
a helyi civil szewezetekkel (egyesÍiletekkel, alapítványokkal)' a Bem Jtízsef Lengyel
Kulturális EgyesÍilettel, a Wysocki Légiő Hagyomány rz EgyesÍilettelo az Országos
Lengyel Önkorm ányzattal, a helyi sajtőval.
A Isaszegi Mrizeumbarátok Ktire szeruezettsége érdekébentagiaibrí| tagozatokat és

szakkiiriiket alakít.

m.

AZ ISASZEGI ylÚzpvMBARAToK KORE JoGÁLLÁsa ÉsracsÁca
Azlsaszegi Mrizeumbarátok Kore jogállása: onállÓ jogi személy.

Az Eeyesiilet tagsági formái:

a)
b)
c)

rendes tagság
tiszteletbeli tagság,
pártolÓ tagság.

a)A Mrizeumbarátok Korének rendes tagia lehet minden 18 éven feltili bíintetlen elóéletiÍ
magyar állampolgár. A rendes tagok tagd1at. fizetnek évente, amelyróI az elnokség javaslata
alapján a kozgyulés dont.

A tagdíj mértékeaktív dolgoző tag esetén évi 1 000 Ft, nyugdíjas tagok esetén évi 500 Ft'
melyet minden év jrinius 30.ig az EgyesÍilet elntikének, titkárának' vagy gazdasági
vezetójének kiiteles megfizetni.
támogatni a Kiir munkáját.

A tagoknak

lehetóségÍik van ennél nagyobb iisszeggel is

A

Isaszegi Mrizeumbarátok Kore jogi tagiai intézmények, szervezetek lehetnek, amelyek a
Mrizeumbarátok Kcirét évente 10.000 Ft-ot meghaladÓ támogatásban részesítik, vagy a
mrizeumot rendszeresen onkéntes munkával támogatj ák.
b) PártolÓ tae lehet minden |4-18 éves tanulÓ. A 14.18 éves tanulők ttirvényes képviselójiik
hozzájátrulás ával léph etn ek b e az e gy es ii letb e.

A

tagsági viszony a megfeleloen kitciltott belépésinyilatkozat aláírásáva| és a tagdíj
beftzetéséveljon létre. A nyilatkozathoz _ amennyiben jogi személy kéri felvételét_
mellékelni kell a jogi személy igazolását arróI., hogy nevében ki járhat el képviselóként
az Isaszegi Mrizeumbarátok Kii re tagságában.

A tiszteletbeli tagok megvá|asztásárÓl az elnokség javaslata alapjánakozgyulés dcint.
A tiszteletbeli tagok szétmanem haladhatja meg a rendes tagok számánaktiz százalékát.
d) A pártolő és tiszteletbeli tagok tagdíjat nem fizetnek.
c)
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e)A pártoltí és tiszteletbeli tagok az egyesíilet szerveinek tiléséntanácskozásijoggal
veh etnek részt, v ezet(j tiszts égvis elóvé nem v á|aszthatő k.

Az

Isasze

g

i Mriz e umb aráto k Kci rének tagj a i i gazoIv

anyt" kap

nak.

Az Isaszegi Mrizeumbarátok Kiire kiizvetlen politikai tevékenységetnem folytat,
szervezete pártoktőI fÍiggetlen és azoknak anyagi támogatást nem nyrijt, illetve azoktó|
támogatást nem kap.
2011. évi CLXXV. tv. 2.$ 22.z
,,ki)zvetlen politikai tevékenység: pdrt érdekében végzett politikai tevékenység,az
országgyíÍlésiképviselöi vdlaszttÍson t rténö jeltilttÍllíttÍs,a megyei,fűv rosi nkorm nyzat
képviselö-testiiletébe t rténűjel ltdllíttÍs,uz Eur pai Parlament tagj nak t rtén6jel lés, a
megyei jogtÍ v ros képviselö-testiiletébe tiirténűjel ktÍllí,ttÍs,valamint a polgdrmester
jel lése; nem minűsiil k zvetlen politikai tevékenységnek a kiilijn t rvényben meghat rozott
nemzetiségi szervezet ltal a helyi, illetve nemzetiségi nkormányzati képviselöi vdlaszttÍson
ti)rténö jel lttÍIlíttÍsvalamint a polgdrmester jel lése.,,

A

tagok jogai

A tagok a Isaszegi Mrizeumbarátok Kore évi kozgyílésénszavazati joggal részt vehetnek,
szav^zati jogukat személyesen gyakorolják. A rendes tagok azlsaszegi Mrizeumbarátok
1.l

Kcire bármely

ti

sztségére me gv áIaszthatók,

Képviseleti joggal járő tisztséget csak olyan nagykorri, cselekvóképes egyestileti tag
ttilthet be:
- akinek cselekvóképess égéta tevékenysége ellátásához sziikséges kiirben nem
korlátozták.

Nem lehet ilZs akit biÍncselekmény elkiivetése miatt jogerósen

szabadságvesztés
bíintetésreítéltek,amíg a biintetett elóélethez fítzÍÍdhátrátnyos kiivetkezmények alől
nem mentesiilt.
. Nem lehet ilZs akit e foglalkozástó| jogerósen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozást l jogerós bírríiítéletteleltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben
megieliilt tevékenységetfolytatő jogi személy vezetÍítisztségviselóje nem lehet.
- Az eltiltást kimond határozatban megszabott idótartamig nem lehet az, akit
eltiltottak a vezetó tisztségviselói tevékenységtól.

Az iisszeférhetetlenségi szabályok alkalm azása során kiizeli hozzátartozónak minóstiló
személyek kiirét a Polgári Ttirvényktinyv 8:1 (1) 1. pont pontja szerint kell
meghatározni.

2.l Az érvényestagsági igazolvány felmutatásávaI az isaszegi mrizeum kiállítÓ helyiségeit és a
Mrizeumbarátok Kcirének rendezvényeit ingyenesen látogathatj ák.
3.l A mrizeumi rendezvényekre meghívÓt kapnak.

4

4.l Az elncikség határozata a|apján - aZ anyagi szempontok figyelembe vételével- a Isaszegi
Mrizeumbarátok Kcire kiadványainak egy-egy pé|dányát kedvezményesen megkapják.

A tagok feladatai
I.l A tagok segítenek a Isaszegi Mrizeumbarátok Kore céljainak megvalÓsításában.

2.l Atagdíjat minden

év jrinius 30.ig

kell befizetnitik.

3.l Atagsági d'j egy évi elmaradása, kilépésinyilatkozatbenyrijtása' vagy e|balá|ozás esetén
a tagság megsztinik.
Avezetóségaz egyesiilet teljes jog.i tagiai kiiziil ttirli azt, aki aközgyÍÍlés á|ta| e|óÍrt
tagdíjfizetési kiitelezettségének iinhibájáből - annak esedékességeután - felszÓlítás
ellenére 1 (egy) éven át nem tesz eleget. A figyelmeztetésnek a jogkiivetkezményekre
tagsági jogviszony tiirlése - is ki kell terjednie.

-

4.l A tagok részt vesznek amuzeumi és mtiemlékvédelmi felvilágosítÓ munkában.
Figyelemmel kísérika mríemlékekés a régészetilelóhelyek állapotát, a tudomásukra
jutott muzeáIis tárgyakrÓl, gyiijteményekról és régészetilelöhelyekról tájékoztatják a
m zeumot.
Részt vesznek a szakkorok és tagozatok munkáj ában.
Támogatj ák a m zeumot onkéntes munkáva|, a Szervezésben valÓ segítésselés egyéb
más mÓdon.

IV.

AZ EGYESÜLETI VAGYoN FELHASZNarÁsaxAK MóDJA
1./

Vagyon:

- aMuzeumbarátok Kcire kiadásában megjelent kiadványok,
repro dukc i Ók

Jovedelem:

r a\<tári p

é1

dányai

a Isaszegi Mrizeumbarátok Kore bevételeibol vásárolt
berendezési tárgyak
- a Kor tagiai áIta1' ftzetett tagdíjak, adományok, céltámogatások
Kor saját kiadványainak ára (terjesztési járulékok levonásával)

2.l Az Isaszegi Mrizeumbarátok Kore mutárgy és dokumentumgyiijteményt nem tartfenn, az
ilyen jellegri ajándékokat az elnokség dontése alapján a m zeumnak átadja.
3.l A Kor vagyonával a kcizgyiilés, jcivedelmével az elnokség rendelkezik, de a kozgytilésnek
erról beszámolni kciteles.
4.l A Isaszegi Mrizeumbarátok Kore vagyonát és jovedelmét az áL|amiintézmények vagyon és
jovedelemkezelését meghatátrozó szabá|yoknak megfeleló mÓdon kell kezelni.

5./A Mrizeumbarátok Kiirének vagyona' annak kamatai, valamint a támogatások teljes
tisszegben használhatÓak fel a Kiir céljainak eléréseérdekében.
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6.|

Az Isaszegi Mrizeumbarátok Kiire vállalkozóitevékenységet nem folytat.

7.l Az Isaszegi M zeumbarátok Ktire az á|lamháztartáts alrendszereitól - a normatív
támogatás kivételével- csak írásbeli szerzódés alapján részesiilhet támogatásban. A
szerzíidésben meg kell határozni a támogatással valő elszámolás feltételeit és mÓdját. Az
államháztartás alrendszereitól kapott támogatás hitel fedezetéíil' illetve hitel
tiirlesztésérenem használhatő.
V.

Az

I

S

AS ZEGI rvrc zpuMB ARÁTOK KoRE

S

ZERVE ZETE

Az Isaszegi Mrizeumbarátok Kcire testtileti szervei:

a)
b)

Kozgyiilés,
Elncikség

A Mrizeumbarátok Kore tisztségviselói:
elnok: Kovácsné Halomházi Zsuzsanna
_21|7 Isaszeg, Esze Tamás u. 10/A
_a.n.: Ecseri Mária

Szmolicza József
2117 Isaszeg, Madách Imre |I.21'.
a.n.: Saska Erzsébet
gazdasági vezetó: Majsa Gytirgyné
2I|7 Isaszeg, Mátyás király u. 1.7.
a.n.: Lipcsei Olga
ti s zte l e tb el i e lnok: Szatmáry Zo|tán
2tt7 Isaszeg, Templom u. 25.
a.ll.: Juni Erzsébet
titkár :

ElnÓkség tagjai:

_Juhász Vilmos
_2120 Dunakeszi,Berzsenyi Dániel u. 3/A
_a. Il.: Pálfalvai Mária
Mészáros Gusztávné
2117 Isaszeg, Templom utca 31.
a.n.: Udvarhelvi Anna

Proksza Péter
1164 Budapest, Szakoly u.22.
a.n.: GáI Irén
Szendró Dénes

2||7 rsaszeg, Nagy Sándor u. 64.
a.Il.: Albert Valéria

És

rt s zT S ÉGVI S ELŐI

A KoZGvŰrÉs
1.l

A Kozgy lés a tagok

cisszessé Ba,

M Isaszegi Mrizeumbarátok Kcirének legfóbb testtileti

szerve.

A KiizgyiÍléshelye: Isaszegi Mrizeumi Kiállítőhely (Falumrizeum), Isaszeg, Madách Imre
utca 15.
2.l AKozgyílésenarendes tagok és ajogi tagok megbízott képviselói tanácskozási

és

szavazati joggal, a pártolÓ tagok kizátrólrag tanácskozási joggal vehetnek részt.
3.l Kétfélekcizgytilés van: rendes és rendkívtili.

Rendes Kcizgytilést évente egyszer kell tartani. A Kozgytilést az elnok írásban hívja tissze.
Szabályszerunek az osszehívás akkor minóstil, ha a tagok az i|ésröl legalább nyolc nappa| az
tilés idópontj át megel ozoen írásban értestilnek'
A meghívrínaktaÉalmaznia kell
a) az egyesiilet nevét és székhelyét;
b) az iilés Ídejénekés helyszínénekmegieliilését;
c) az iilés napirendjét.
A napirendet a meghívőban olyan részletességgel kell felttintetni, hogy a szavazásra

a tárgyalni kívánt témakiiriikben álláspontjukat kialakíthassák. A
dtintéshoző szerv iiléséna szabályszerÍÍen kiiziilt napirenden szerepló kérdésben

jogosultak

hozhatő határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult je|en van és a napirenden
n em szerepló kérd és m e gtárgyalás áh o z egyhan grila g hozzájáru|.

A ktizgyiÍtésimeghívő kézbesítésétólvagy kozzétételétólszámított' három napon
beltil a tagok és az egyesiilet szervei az elntikségtól a napirend kiegészítésétkérhetik' a
kiegészítésindokolásával. A napirend kiegészítésénektárgyában az elniikség jogosult
dtinteni. Ha a napirend kiegészítéseiránti kérelemról a ktizgyíÍléstiisszehívő szerv vagy
személy nem diinto vagy azt elutasítja, a kiizgyiÍlés a napirend elfogadásáről szÓlő
határozat megh ozata|át megelózóen kiiltin diint a napirend kiegészítésénektárgyában.
A kiegészítettnapirendet is

igazolhatÓ mtídon kell a tagokkal ktiziilni, ha ez nem
sikeriilo akkor a dtintéshozÓ szerv iiléséna szabályszeriÍen kiiziilt napirenden szerepló
kérdésbenhozhat hatátrozat, kivéveo ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a
napiren den nem szerepló kérdésmegtárgyalásáho z egyhan grila g hozzájáru|.

A Ktizgyilés iilései nyilvánosak.
Rendkíviili K zgyrilést kell sszehívni a tagok legalább egytizede által aláírt kérelemre is,
melyben megjelolik az cisszehívás okát és célját. A Kcizgyíléstossze kell hívni, ha azt az
Illetékes BírÓság/Budapest Kiirnyéki Tiirvényszék elrendeli.
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Az

Íigyv ezetö szerv kiiteles a kózgyíÍléstiisszehívni a szíikségesintézkedésekmegtétele
céljáből' ha
esedékes tartozásokat nem fedezi;
a) az Egyesiilet vagyona
^z
b) az Egyesiilet e|óre|áthatÓlag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor

teljesíteni; vagy
c) az Egyesiilet céIjainak eléréseveszélybe kerÍilt.
Az iisszehívott kiizgyíÍlésena tagok kiitelesek az iisszehívásra okot adő ktiriilmény
megszÍintetéseérdekébenintézkedést tenni vagy azLgyesÍilet megszÍintetéséróldtinteni.

A kozgytílésenaz elnok, akadáIyoztatása esetén az áIta|a megbizott elnoks égi tag elnokol.
Az elniik a Ktizgyiílés|evezetésére a jelen lévó tagok kiiziil bárkit javasolhato mint
|evezetó elniikiit.
5.l A kozgyulésról jegyzokcinyvet kell -készíteni, melyet a jegyz kiinywezetó vezet, a
kcizgyilés elnoke ír aIá, és két' aKözgyíÍlés á|ta| megválasztott tag hitelesít. A
jegyzókiinywezetó, a két jegyzóktin1v hitelesító és sziikség szerint a 3 fós szavazatszedó.
számlálóblzottság tagiainak személyére ajelenlévó tagok kiiztil bárki javaslatot teheto
megválasztásuk a jelen lévŐ tagok 50oÁ-a+1f támogatő szavazatáva| ttirténik.
A jegyzóktinyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a diintés tarta|mátt' idópontját és
4

.l

hatáilyát, a dtintést támogatők és ellenzók számarányát.
6.l A Kozgytíléshatározatait áItalában nyílt szavazással, egyszeru szőttibbséggel hozza.
Titkos szavazást rendelhet el a Kcizgytilés az elncik elóterjesztésére vagy a tagok
egyharmadának kezdeményezésére. Személyi kérdésekben a szavazás minden esetben titkosan
t<irténik.

egyesiilet alapszabáilyátnak a mődosításához a jelen levó tagok háromnegyedes
szőtiibbséggel hozott határozata sziikséges. Az egyesii|et céljának mődosításáthoz és az
egyesiilet megsziÍnéséról szőlő kiizgyíÍlésidtintéshez a szaYazati joggal rendelkezö tagok

Az

háro

m n

e

gyed es szőtiib

b

s é

ggel hozott határ ozata sziiks é ges

7.l Ha az egyébkéntszabályszeruen osszehívott Kozgyulés a megjelent tagoknak az e|oirtnáI
alacsonyabb száma miatt határozatképtelen, legkésóbb 8 napon beliili idopontra ugyanazon
tárgysorozatta| rij Kozgytílést kell kittizni, amely - a megjelent tagok számáratekintet nélktil hatérozatképes. A határozatképtelen Kozgyílés- az eddig megjelcilt feltételek esetén is - csak
akkor válik haténozatképessé,ha erre a tagok figyelmét a meghívÓban elóre felhívják.
A diintéshoző szerv iilése akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok ti'bb
mint felét képviseló szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden
határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag vagy alapítő va|amely iigyben nem
szavazhat, t az adott határozat megh ozata|ánái a határozatképesség megállapítása
során figyelmen kÍviil kell hagyni.
8./ (6)

A diintéshoző szerv iiléséna szabályszeriíen kiiziilt napirenden szerepló kérdésben

hozhatÓ hatirozat, kivéve, ha valamennyi részvételrejogosult jelen van és a napirenden
n em szerep ló kérd és m e gtárgyalás áho z egyhan grila g hozzájáru|.

I

A ktizevíÍléshatásktirébe tartozik
a) az alapszabály mrídosítása;
b) az egyesiilet megszíÍnésének,egyesiilésének és szétválásának elhatározása1

c) avezetó tisztségviseló megválasztása, visszahívása és díjazásátnak megállapítása;
d) az éves kiiltségvetés elfogadása;
e) az éves beszámolrí . ezen

beliil az iigyv ezetó szervnek az egyesiilet vagyoni helyzet ér l-

szőlő jelentésének . elfogadása;

fl avezet

tisztségviseló feletti munkáltatóijogok
az egyesiilettel munkaviszonyban áll;

gyakorlása, ha a vezet tisztségviseló

g) az olyan szerz dés megkiitésének j váhagyása, ame|yet az egyesÍilet saját tagiávalo
vezet tisztségviselójével, a feliigyelóbizottságtagsátval vagy ezek hozzátartozójával kiit;

h) ajelenlegi és korábbi egyesiileti tagok, avezetó tisztségviselók és a feliigyelóbizottsági
tagok vagy más egyesiileti szervek tagiai elleni kártérítésiigények érvényesítéséról
valtí
diintés;

felíigye| buottság tagiainak megválasztásao visszahívásuk
megállapítása;
y' a

és díjazásuk

j) a vá|asztott kiinywizsgálő megválasztása, visszahívása és díjazásátnak megállapítása;
és

k) a v égelszámol kijeltilése.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kiitelezettség vagy felelósség alől mentesít vagy a jogi személy

terhére másfajta elŐnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerz dést kell kiitni;
c) aki ellen a határozat a|apián pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a diintésben, aki a jogi személynek nem tagia
vagy alapítÓja;
e) aki a diintésben érdekelt más szervezettel tiibbségi befolyáson alapulő
kapcsolatban áll; vagy
Í) aVl egyébként személyesen érdekelt a diintésben.

A KiizgyíÍ|ésdtintéseit a

közgyÍilésen szőban kihirdeti, a dtintés idópontját kiivetó két
héten betiil írásban azlsaszegi Mrizeumbarátok Kiire székhe|yénkifíiggeszti.

A

KtizgyíÍlésa hatályos jogszabályoknak megfelelóen gondoskodik az Isaszegi
MrÍzeumbarátok Ktire gazdálkodási rendjének megvalősításáről. Az Elniikség az
Isaszegi MrÍzeumbarátok Kiire áItalános iigydii ntó, iigyvezetó szerve.

Az Isaszegi Mrizeumbarátok Kiire képviselete
|.l Az Isaszegi Mrizeumbarátok Ktire tinállőo általános képviseletéreaz egyesÍilet elniike'
akadályoztatása esetén a titkára jogosult.

2.l AKözgytÍlés, Elntikség íiléseiról minden esetben jegyzókiinyv és nyilvántartás készíil'
amelyból megállapíthatő diintéseinek tartalmao idópontja és hatálya' illetve a dtintést
támogatÓk és ellenzók számaránya. A jegyz ktinyvet és a nyilvántartást, mint a
határozatok nyilvántartását szolgálÓ okiratot,leftÍzve és sorszámozra kell az Isaszegi
Mrizeumbarátok Kiire iratai ktiziitt megóruni. Folyamatos kezeléséta Kiir titkára |átja
el.

3.l Az Elniikség diintéseit a ktizgyíílésensz ban kihirdetiu a diintés idópontját ktivetó két
héten belii| írásban azlsaszegi Mrizeumbarátok Kiire székhelyén kiftiggeszti.
4.l Az Isaszegi Mrizeumbarátok Kiire miÍktidésévelkapcsolatosan keletkezett iratokba a
Ktir székhelyén_ azIsaszegi Mrizeumbarátok Kiire képviselójével elózetesen egyeztetett
idópontban - bárki betekinthet, azokrríl saját kiiltségre másolatot készíthet.

s.l Az Elniikség a Mrizeum honlapján keresztiil

nyilvánosságra hozza az Isaszegi
mődját' a támogatási
igénybevételi
Mrizeumbarátok Kiire szolgáltatásainak
lehetóségeket, miÍktidés mődját' illetve azok mértékétés feltételeit' valamint a
míÍkiidésról késziilt szakmai.pénziigyi beszámolőt. Az Isaszegi Mrizeumbarátok Kiire
á.Jta| nyrijtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetók.

Az Elncikség mriktidése

|.l Az Isaszegi Mrizeumbarátok Ktire operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat a 8
tagri Elniikség látja e|. Az Elntikség tagiai az elniik, a tiszteletbeli elniik, a titkáro a
gazdasági vezetó, elniikségi tagok. Az elnokségi iilésre _ annak tárgykorére figyelemmel esetenként további tagok hívhatÓk meg.

Ptk. 3:22.$: (1) Vezetó tisztségviseló az a nagykorri személy lehet' akinek
cselekvóképessé gét a tevékenységeellátásához szÍikséges kiirben nem korlátozták.
(4) Nem lehet vezetö tisztségviseló az, akit biincselekmény elkiivetése miatt jogerósen
szabadságvesztés biintetésre ítéltek'amíg a btintetett elóélethez Ítiz dó hátrányos

kiivetkezmények alől nem mentesiilt.
(5) Nem lehet vezetó tisztségviseló az, akit e foglalkozástől jogerósen eltiltottak.

Akit

valamely foglalkozástÓl jogerós bír i ítéletteleltiltottak,, az eltiltás hatálya a|att az
ítéletben megieliilt tevékenységetfolytatő jogi személy vezetí tisztségviselóje nem lehet.
(6)

Az eltiltást kimondő határozatban megszabott idótartamig nem lehet vezetíj

tisztségviseló az, akit eltiltottak a vezetó tisztségviselói tevékenységtól.

2.l Az elniikségi tag ezen tisztségéból visszahívható, ha a tisztségviseló az Egyesiilet
céljával ellentétes nézeteit hangoztatja, az EgyesÍiletet hivatalos és nem hivatalos
főrumokon erktilcsileg elítélhetó mÓdon képviselio a rá.}.lzott tisztséget komolytalanul,
hanyagul látja el, továbbá a Bírőság a ktiziigyek gyakorlásátríl jogerósen eltiltotta.
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elntikségi tag a visszahívást kimondő határozatta| szemben 30 napon beliil
bírtísághozfordulhat. Az Egyesiilet szervei áita| hozott jog. vagy alapszabálysértó
ktiliinleges jogállásti tag csak
határozat megsemmísítése iránt bármely tag
^
érintettségeesetén -s a határozat tudomására jutásátől számított harminc napos
jogveszt határidóben pert indíthat. A perindítás ahatározatvégrehajtását nem gátolja'
a bírőság azonban indokolt esetben a tag kérelmére a határozat végrehajtását
felfiiggesztheti. A per a ttirvényszékhatásktirébe tartozik.

Az

2.l Az Elnokség tiléseit sztikség szerinti gyakorisággal, de legalább félévenkénttaft1a. Az
Elnokség tiléseit az elnok hívja ossze írásban. Szabályszerrinek az osszehívás akkor minostil'
ha a tagok legalább nyolc nappal az i|és idópontját megelozoen írásban értesiilnek és az rjlés
tárgysorozatáróI leírást kapnak. Az elnokségi tilés határozatképes' ha a szavazásra jogosult
elnokségi tagoknak legalább 50%+1 fó jelen van. Hatátrozatait nyílt szavazással, egyszeru
szÓtcibbséggel hozza. Szavazategyenloség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Az
Elnokség tilései nyilvánosak.
3.l Határozatképtelenség esetén a legkésóbb 8 napon beliil az Elnokséget ismételten ossze kell
hívni. Hatátozatképtelenség miatt ismételten cisszehívott tilések is csak akkor
határozatképesek , ha azokon az Elnokség tagiain ak 50oÁ-a j elen Van.
4.l Az Elnokség dcint minden olyan kérdésben,amelyet az Alapszabály nem utal a Kozgyílés
kizár óIago s hatáskorébe .

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) a|<lt a határozatkötelezettség vagy felelósség a|ől mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta elónyben részesít;
á/ akive| ahatátrozat szerint szerzödést kell ktitni;

c) aki ellen a határozat a|apján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a diintésben, aki a jogi személynek nem tagia
vagy alapítőja;
e) aki a diintésben érdekelt más szewezettel ttibbségi befolyáson alapulÓ kapcsolatban
áll; vagy

érdekelt a diintésben.
"Í) aVu egyébként személyesen
(

Az Elnokség feladatai:

|.l El|árja az Isaszegi Mrizeumbarátok Kore operatív vezetésévelkapcsolatos feladatokat; a
Kort érintŐ iigyekben, fontos kérdésekben elóterjesztést fogalmazmeg a Kozgyiilés számitra,
2.l Az elnokségi tilést a titkár elókészítésévelaz elnok, vaEY bármely elnokségi tag javas|atára
ossze kell hívni.

3.l Aztilésen az elncik,vagy akadályoztatásaesetén az elnokség egy tagaelnokol.

lt
4.l Meghatérozza a Isaszegi Mrizeumbarátok Kore koltségvetésétés annak felhaszná|ását

a

kozgYij|é s által elfo gadott irányelvek alapj án.
5./

Ellenorzi az éves terv végrehajtását és kijelcili a kcivetkezo feladatokat.

6.l Hataroz a Isaszegi Mrizeumbarátok Kore mrizeumi kiadvány programj áróI.
7

.l

8.l

Az elncikség iiléseire az aktuális témával kapcsolatban érdekelt személyek meghívhatÓk.
Az elnokség határoz atagozatok, szakkorok felállításárólr.

9.l Az évkcizi kiadások elbírálásában az elncikség foglal állást.
10./

Befogadja a tag írásbeli bejelentésétannak kilépésiszándéka esetén;

|1.| A tagsági viszonyt megsziintetó elntikségi határozatothoz;

Az E|niikség |<lzárja az|saszegi Mrizeumbarátok Kiire tagiai kiiziil
azt a tagoto aki hat hÓnapon keresztii| az Elniikség írásbeli felszrílítása ellenére
elmaradt a tagdíj megfizetésével;
azt, akit bír ság jogerós és végrehajtandő szabadságvesztés biintetésre ítéltés a
kiiziigyektól eltiltott.

Kizárási eljárás lefolytatását bármely egyesiileti tag vagy egyesíileti szerv

kezdeményezheti írásba n az Elniiks égnél.
Az e|járást az Elniikség indítja el, a kezdeményezést ktivetó 10 napon belÍil az érintett
tag írásbeli értesítéséve|.Az eljárást a megindítást l számítva legkésóbb harminc napon
beliil le kell folytatni. Az Elniikség - amennyiben az a tényállás tisztázásáthoz sziikséges .
meghallgathatja az érintett tagot. A meghallgatásről jegyzóktinyvet kell készíteni, melyet
valamennyi jelen |évó aláír.
A tag |<izárásátt kimondő határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgálő tényeket, és a bizonyítékokat.
A|<lzárő határozatot a tagga| ktiziilni kell.
A kizárÓ határozat ellen az érintett tag, annak kézhezyételétól számított 15 napon beltil'
írásban fellebbezhet. A fellebbezést a KiizgyíÍléshezkell címezni és az Elniikségnek kell
benyrijtani.
A Kiizgyíílésa fellebbezésról annak kézhezvételétólszámított 30 napon belÍil írásbeli
határozatta| diint, egyebekben a jelen alapszabály elntikségi eljárásban szabályozott
eljárás szerint.
|2.l Javaslatot dolgoz ki

a

tiszteletbeli tagságra jelolt személy megválasztáséra.

Az Elniikség a két KiizgyíÍléskiiziitti idószakban

végzett tevékenységéróla KtizgyíÍlés
jővá. Az Elntikség diintéseiról két
KiizgyiÍ|és
hagyja
és
intézkedéseit
a
elótt beszámol,
kiizgyiÍléskiiztitt tájékoztatja az Isaszegi Mrizeumbarátok Kiire tagiait.
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A Mrizeumbarátok Kcire tagozatai

és szakkcirei

.Hel}rtorténeti tagozat: A torténelmi, mtiemlékvédelmi kutatÓ munka segítése, kiadványok
gondozása,
m zeumi rendezvények szewezése, helyi hagyományok, magyar _ lengyel tiirténelmi
emlékek ápolása.

.Régészetitagozat: A városban és kcirnyékénelókeriiló régészetitargyak megmentésébenés a
m zeumba keriilésében azisaszegimuzeumot segíti. Atagozat a város és kcirnyéke tertiletén
e s ó sorban mint e l etb ej e entó háIózat mtíko dik.
1

1

1

.Néprajzi tagozat: A város és kornyéke pusztulÓ népi emlékeinek és használrati tárgyainak
felkutatásában é s o s sze gytij té sében az i sasze gi m zeumot támo g atJ a.
.Szakkorok: A tagok érdeklódési kÖrének megfelelóen alakulnak. Mindezt rendszeres
elóadásokkal és foglalkozásokkal segíti a szakk<ir vezetoje.

Az Isaszegi Mrizeumbarátok Kore tisztségviseloi
Az Elnokség osszes

tagsa, az elnok, atiszteletbeli elnok, a titkár' a gazdaságivezeto.

A

tisztségviselóket a Kozgytilés választja. Az elnok megbízatása a megváIasztás napjátÓl
évre szóI. A mandátum |ejártaután a tisztségviselók rijra megváIaszthatÓk.

Az elnok feladatai:

a)

aKozgyulés és az elncikségi iilések levezetése,

b)

konferenciák és más rendezvények szervezése,

c)

a

Kcizgyiilésról felvett jegyzökcinyv hitelesítésérefelkérés,

d) a Kor

mríkodésénekirányítása,

e) utalványozásijog

J)

gyakorlása atitkárral vagy bármelyik elnokségi taggal egytittesen'

képviseli az Isaszegi Mrizeumbarátok Korét

A titkár feladatai:

a)

képviseli az Isaszegi Mrizeumbarátok Korét

b)

az elnok konzultánsaként mtíkcidik,
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c)

az elnok akadályoztatása esetén vezeti aKozgy lést és/vagy az Elncikség tilését,

d)

az elnok távollétében az elnokségi Íiléseklevezetése,

e)

tájékoüatja a tagokat a Kcir munkájárÓl,

Í) elókészíti a vezeto
vé gre haj tásétró|,

azok nyi

SZerV tiléseit, biztosítja mrikcidésétés gondoskodik
v ánt artás at fo l yam ato S an kezeli .

a

hatétrozatok

l

g) A titkár személye cisszekcitó a Mrizeumbarátok Kcire és az isaszegi m zeum kozott.
A m zeumi dolgozÓk koztil kertil megválasztásra.
Gazdasági vezeto

a)A

tagdíjakat

és más folyÓ

Mrizeumb arátok Kore á|ta| me
b)

bevételeket átveszi és konyvelésre átadja
énzigyi szakembernek.

a

Isaszegi

gb í zo tt p

Az elnok távollétébena titkár utalvány

ozásétra kifi zetéseket eszkozol.

c) A pénztén kezeléséértfeleló s, pénztétri konyvet vezet.
d) Minden évról számadást vezet, s azt a rendes kozgytilés elé terjeszti.

e) Az eln

kség a Isaszegi Mrizeumbarátok Kcire pénzkezelésétbármikor megvizsgálhatja.

Í) PénzintézetnéIt

rténó tartÓs lekotésné|az elnokségihozzájátrulás után és készpénz
kivételéné|az elnok és a gazdasági vezeto egytitt intézkedhetnek.

VII.

AZ EGYE S ÜLE T G AZD

DÁ s

avar
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CSo

LATo

S
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GYÉB REND ELKEZÉSEK

^LKo
| .l Az Isaszegi Mrizeumbarátok Kore vagyonának felha szná!ásárÓl a Kcizgytílés dont. Évente
meghatározza a Kor céljai kozcitt felsorolt feladatok végrehaj tástűtoz felhasználhatÓ

pénzeszkcizcik mértékétés felo sztásuk mÓdj át.

2.l Az Isaszegi
nem fuet.

M

zeumbarátok Kiire munkáltatói jogokat nem gyakorol, munkabért

3.l Az Isaszegi Mrizeumbarátok Kcire nevében onállő a|áirásra a Kor elnoke és titkára

jogosult.

4.l Az Isaszegi Mrizeumbarátok Kore bankszámlája feletti rendelkezésre az elnoknek és a
gazdasági vezetonek korlátlanul lehetŐsége Van. Két fiő egytittes aláírására az Isaszegi
Mrizeumbarátok Ko re képvi se l ój e

me ghatalma zást adhat.
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vm.

roNywlzscÁt-,ó
A KiizgyiíléskizárÓlagos

hatáskiirébe tartozik (amennyiben erre igény meriil fel) ilz
Isaszegi Mrizeumbarátok Kiire pénziigyeinek és a számvitel ellenórzésére ktinywizsgálő
megbízása.

A kiinywizsgálő megbuatása legalább egy éves idótartamra szől.
A kiinyw

lzsgáI'ó

j

avad al mazásának m értékéta KözgyÍÍlésállapítj a m e g.

x.
Veg.ves rendelkezések

Az Isaszegi Mrizeumbarátok Korének kapcsolata az isaszegi mrizeummal

1

./

Gazdasági kapcsolatok:

a.l Az Isaszegi Mrizeumbarátok Korének kiadványait az isaszegi
raktározza.

m zeum terjeszti

és

b.l Az Isaszegi Mrizeumbarátok Kcire évi kciltségvetésénekmeghatározott hányadát a m zeum
rendelkezésére bocsáthatj a amuzeum kiilonleges céljai Vagy feladatai támogatására az
elnokség dcintése szerint.

c.l Az Isaszegi Mrizeumbarátok Kcire áIta| vásárolt muzeális tárgyak és tárgyi eszkozok az
isaszegi m zeum gffiteményébe keriilnek |eItározásra aZ Isaszegi Mrizeumbarátok Kore
ajándékaként.
2./ Helyiség: Az Isaszegi Mrizeumbarátok

m zeumbanvégzi.

Kore és az elnokség munkáját azisaszegi

Az Isaszegi Mrizeumbarátok Kore vagyona feloszthatatlan. arra sem a tagok" sem azok
joeutÓdjai ieénÍnem tarthatnak.
a.l Tartozásért a Isaszegi Mrizeumbarátok Kore saját vagyonával felel.
b.l Az Isaszegi Mrizeumbarátok Kore tartozásáért atagok vagyonukkal nem felelnek.
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Az Isaszegi

TMriz.,eumbar"atok

Ktire nregs?iinik, ha feloszlását a kozgyiilés kétharrnad

szÓtobbséggel kinrondta.
esetle8cs hitelezók kielégítéscutáti
l-Ia a Isaszegi 1v.Írizcumbarátoli KÖre megsztint, vagYotra az
az isaszegi m zeumrg száll át.

x.
znxa RLNDEL,KEZÉSEK
A jelen Alapszabá|y az elfogadás napján lép hatályba.
jarruár l6*n
Az Alapszabályt az Isaszegi Mrizeurrrbarátok Kcire Kozgytílésének2016.

tilése eliogattta és megállapította, lrcrgy

Kelt: Isaszeg, 20l6" január l6..

az Isnszegi Mrizerrrnbarátok Kőre e

a je

len Alapszabály lratályos.

tartott

