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ALAPSZABÁLY  
 

A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az 
egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvérıl szóló 1959. évi IV. törvény 61-64 és következı §-ai alapján, a közhasznú 
szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseire is figyelemmel a mai napon az 
egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el: 

 
1. § 

Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 
 
(1) Az Egyesület neve: Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület  
(2) Az Egyesület rövidített neve: Leányvári NNKK Egyesület 
(3) Az Egyesület idegen-nyelvő (német) elnevezése: Ungarndeutscher Kulturverein Leinwar 
(4) Az Egyesület székhelye: 2518 Leányvár, Bécsi út 182.  
(5) Az Egyesület mőködési területe: Magyar Köztársaság 
(6) Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet. 
 

2. § 
Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége 

 
(1) Az Egyesület céljai: 
- a német nemzetiségi kulturális hagyományok ırzése, ápolása és fejlesztése elsısorban 
Leányvár településen, 
- a helyi és a magyarországi németek kultúrájának, szokásainak, hagyományainak 
megismertetése, 
 - képzések és továbbképzések támogatása, szervezése, 
 - országos és nemzetközi kapcsolatok szervezése, 
 - tagjai érdekeinek érvényesítése, 
- a német kisebbségi önkormányzatokkal, egyesületekkel és más kulturális szervezetekkel 
való együttmőködés a német nemzetiségi hagyományok ápolása és fejlesztése érdekében.  
- Lehetıséget adni arra, hogy az ifjúság megismerje a német nemzetiségi kultúrát. 
- Aktívan bekapcsolódni az önkormányzat helyi kulturális életébe. 
(2) Az Egyesület tevékenysége: 
- Leányváron 1973 óta mőködik német nemzetiségi dalkör, 1995 óta táncegyüttes, 1997 óta 
fúvószenekar. Kultúrcsoportjaink a fenti célok érdekében egyesületté alakulnak, melynek 
tevékenysége a csoportjaink mőködtetése és támogatása. 
- Kulturális rendezvényeket szervez és támogat a nemzetiségi hagyományok megismerése 
céljából. 
(3) Az Egyesület a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) 
pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket 
végzi: 
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
5. kulturális tevékenység 
6. kulturális örökség megóvása 
13. a magyarországi nemzetiségi és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli 
magyarsággal kapcsolatos tevékenység. 
(4) Az Egyesület mőködésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát az 
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Egyesület honlapján és a Leányvári Újságban való közzététel útján biztosítja. 
(5) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is 
részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. 
(6) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú 
céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során 
elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítı okiratában meghatározott tevékenységére 
fordítja. 
(7) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minısül a 
pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyőlési képviselıi, megyei, fıvárosi önkormányzati 
választáson jelölt állítása. 
(8) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet mőködése nyilvános, szolgáltatásait bárki 
megkötés nélkül igénybe veheti. 
 

3. § 
Az Egyesület tagjai 

 
(1) Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkezı szervezet, aki a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja, a 
tagdíjat befizeti és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. A felvételt kérınek 
kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítı okiratát 
ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait 
magára nézve kötelezınek fogadja el. 
(2) A tag és a pártoló tag felvételével ill. a felvétel elutasításával kapcsolatos döntés 
meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében az Elnökség a 
tag kérelme alapján, egyszerő szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági jogviszony a 
tagfelvételi kérelem Elnökség által történı elfogadásával és a tagdíj megfizetésével jön létre.  
Az elnökség tagfelvételi (pártoló tagfelvételi) kérelmet elutasító határozatával szemben 
az elutasított tudomására jutástól számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye a 
közgyőléshez. 
(3) Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni. 
(4) Az Elnökség egyszerő többségi döntéssel hozott határozattal tiszteletbeli tagnak kérhet fel 
olyan természetes személyeket, akiket arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagság annak a 
jelölt általi írásbeli elfogadásával jön létre. A tiszteletbeli tagság az Egyesületben tagsági 
jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet azzal a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tag is 
jogosult a Közgyőlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben 
kinyilvánítani és javaslatot tenni, valamint egyben köteles az Alapszabály rendelkezéseit 
betartani és az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni. 
(5) Az Egyesületnek lehetnek pártoló tagjai, akik folyamatosan támogatják az Egyesület 
fenntartását, mőködését. Pártoló tagként felvehetı jogi személy, szervezet, közösség, vagy 
természetes személy. Az egyesületi pártoló tagnak joga van részt venni az Egyesület 
közgyőlésén tanácskozási joggal, javaslatokat, észrevételeket tehet az Egyesület mőködésével 
kapcsolatban. Részesülhet az Egyesület által nyújtott bárki által igénybe vehetı 
szolgáltatásokból, kedvezményekbıl. A pártoló tag kötelessége az alapszabály rá vonatkozó 
rendelkezéseinek betartása, az Egyesület célkitőzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása, a 
vállalt hozzájárulás idıarányos befizetése. A pártoló tag belépése az Egyesületbe az erre 
vonatkozó belépési nyilatkozattal történik, melyben fel van tőntetve a pártoló tagdíj mértéke. 
A pártoló tagi belépést az Elnökség hagyja jóvá egyszerő szótöbbségi döntéssel. A pártoló 
tagsági jogviszony a pártolói tagfelvételi kérelem Elnökség által történı elfogadásával és a 
vállalt pártolói tagdíj megfizetésével jön létre. 
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(6)A jelen Alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a "tag" kifejezés 
szerepel, csupán az Egyesület rendes tagjait kell érteni, a tiszteletbeli és a pártoló tagokra 
vonatkozó eltérı rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a "tiszteletbeli tag" vagy a 
„pártoló tag” kifejezést. 
(7) Az egyesületi tagság megszőnik: 
– a természetes személy tag halálával, illetıleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli 
megszőnésével, 
– a kilépés írásbeli bejelentésével, 
– kizárással, 
– ha az Egyesület megszőnik. 
(8) Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség 
részére történt bejelentéssel egyezı idıpontban hatályos. 
(9) A Közgyőlés minısített többségi határozattal, a jelenlévı, szavazati joggal rendelkezı 
tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével az Egyesületbıl kizárhatja azt a tagot, 
aki valamely, az egyesületi tagságból eredı kötelezettségét ismételten vagy súlyosan 
megszegi; így különösen, ha a három hónapnál régebben lejárt esedékességő tagdíjat írásbeli 
felszólításra sem fizette be, illetıleg, ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az 
Alapszabállyal össze nem egyeztethetı magatartást tanúsít. 
(10) A tiszteletbeli tagi címet és a pártoló tagi címet a Közgyőlés minısített többségi 
határozattal, a jelenlévı, szavazati joggal rendelkezı tagok legalább háromnegyedes 
szavazat-többségével jogosult megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli vagy pártoló tag 
az Egyesület céljával, szellemiségével, értékrendjével vagy az Alapszabállyal össze nem 
egyeztethetı magatartást tanúsít. 
(11) A 3.§. (8) és (9) bekezdéseiben megjelölt eljárásokban csak azt követıen hozható meg a 
kizárásról illetve a tiszteletbeli vagy pártoló tagi cím megvonásáról szóló határozat, hogy a 
határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetıséget biztosítottak védekezésének 
elıterjesztésére és az enyhítı vagy mentı körülmények ismertetésére. 
 

4. § 
Tagsági jogok és kötelezettségek 

 
(1) Az Egyesület tagja jogosult: 
- részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását, 
- a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselıje 
útján a Közgyőlésen a többi taggal egyenlı szavazati joggal részt venni, felszólalni, 
véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni, 
- a természetes személy tagok választhatnak és választhatók, a nem természetes személy 
tagok pedig törvényes képviselıik útján választhatják meg az Egyesület elnökségi tagjait. 
(2) Az Egyesület tagja köteles: 
- az Egyesület alapszabályát és belsı szabályzatait valamint az Egyesület szervei által hozott 
határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani, 
- az Egyesület közgyőlésének a tagokra nézve kötelezı határozatok szerint eljárni, 
- az alapítás alkalmából a Közgyőlés, majd ezt követıen az Elnökség által évente 
meghatározott mértékő tagdíjat minden évben határidıben megfizetni, 
- elnökségi taggá történı jelölése esetén egyértelmően kinyilvánítani annak elfogadását 
vagy visszautasítását. 
(3) A nem természetes személy tag törvényes képviselıje útján gyakorolhatja és teljesítheti 
jogait és kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, 
meghatalmazotti képviseletnek nincs helye. 
(4) Amennyiben a jelen Alapszabály eltérıen nem rendelkezik, az Egyesület valamennyi tagja 
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egyenlı jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik. 
 

5. § 
Az Egyesület szervezeti felépítése 

Közgyőlés 
Elnökség 

Vezetı tisztségviselık, 
összeférhetetlenségi szabályok 

 
(1) Az Egyesület legfıbb szerve a Közgyőlés (6. §), amely a tagok összessége.  
(2) Az Egyesület ügyintézı és képviseleti teendıit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az 
Egyesület ügyintézı 
képviselı szerve, az Elnökség (7. §) irányítja és látja el.  
(3) Az Egyesület vezetı tisztségviselıi: 
az Elnök  
az Alelnök 
a Titkár 
a Szervezı 
és a Média felelıs (8. §). 
(2) Az Egyesület ügyintézı szervének tagja, illetıleg az Egyesület képviselıje olyan 
magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetıleg magyarországi tartózkodási 
engedéllyel rendelkezı nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek 
gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt. 
(3) Az Egyesület vezetı szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, 
aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a 
határozat alapján kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy bármilyen más 
elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minısül 
elınynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatás. 
(4) A közhasznú szervezet megszőntét követı két évig nem lehet más közhasznú 
szervezet vezetı tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be 
– annak megszőntét megelızı két évben legalább egy évig – vezetı tisztséget, amely az 
adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 
(5) A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet 
elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. 
 

6. § 
A Közgyőlés 

 
(1) Az Egyesület legfıbb szerve a Közgyőlés, amely rendes és rendkívüli ülést tart. A 
rendes ülést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A rendkívüli közgyőlés 
összehívására akkor kerül sor, ha az alapító tagok egyharmada az ok és a cél 
megjelölésével ezt kívánják, továbbá akkor is, ha azt a bíróság elrendeli. Rendkívüli 
közgyőlés összehívására akkor is sor kerülhet, ha ezt az elnökség valamely fontos okból 
(pl. új elnökségi tisztségviselık megválasztása, vagy az elızı tisztségviselık visszahívása 
stb. miatt) szükségesnek tartja. 
A közgyőlés törvénysértı határozatával szemben bármelyik tag a tudomására jutástól 
számított harminc napon belül a bírósághoz fordulhat. Az Elnök az Elnökség egyszerő 
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szótöbbséggel hozott határozata alapján a Közgyőlést egyéb alkalmakkor is jogosult 
összehívni.  
(2) A Közgyőlés hatáskörébe tartozik: 
a) Az Alapszabály megállapítása, módosítása. 
b) Az éves költségvetés meghatározása. 
c) Az Elnökség éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása. 
d) Az Egyesület más egyesülettel történı egyesülésének, feloszlásának kimondása. 
e) Az Egyesület tagjainak sorából történı kizárás, illetıleg a tiszteletbeli tagi cím és a pártoló 
tagi cím visszavonása. 
f) Az Elnökség tagjainak megválasztása. 
g) Az Elnökség tagjainak visszahívása, abban az esetben, ha az elnökség tagjai az 
alapszabályban meghatározottakat nem tartják be, vagy vétenek a törvényesség ellen. 
h) Döntés minden olyan ügyben, amelyet az Alapszabály nem utal az Elnökség hatáskörébe. 
(3) A Közgyőlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag elızetes írásbeli 
értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett idıpontot megelızıen legalább 8 naptári 
nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén 
megtartandó esetleges megismételt közgyőlés helyének és dátumának pontos megjelölésével. 
A közgyőlés nyilvános. 
(4) A közgyőlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fı jelen 
van. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyőlés az eredeti meghívóban rögzített 
napirendi pontok tekintetében a jelenlévık számától függetlenül határozatképes abban az 
esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten 
felhívták. 
(5) A közgyőlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévı, szavazati joggal 
rendelkezı tagok egyszerő szótöbbségével hozza, kivéve a 6. § (2) / e) és g) pontot, ahol a 
jelenlevı, szavazati joggal rendelkezı tagok minısített többségének (legalább 
három-negyedének) igenlı szavazata szükséges. Az egyszerő szótöbbségi határozathozatal 
alól kivétel a 6. § (2) / a) pont is, miszerint az alapszabály megállapítása az alakuló 
közgyőlés egyhangú elfogadó határozata alapján történhet, míg az alapszabály 
módosításához a szavazati joggal rendelkezı tagok minısített többségének (legalább 
három-negyedének) igenlı szavazata szükséges. Tagkizárásra vonatkozó döntés 
meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja. 
(6) A közgyőlés az éves beszámolóról és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról szóló 
határozatát az általános szabályok szerint, azaz a jelenlévı, szavazati joggal rendelkezı tagok 
egyszerő szótöbbségével hozza. 
(7) A levezetı elnök személyének megválasztásáról a Közgyőlés az ülés megkezdésekor a 
jelenlévı, szavazati joggal rendelkezı tagok egyszerő szótöbbségével határoz. 
(8) A közgyőlés döntéseit, határozatait nyílt szavazással hozza. 
(9) Szavazategyenlıség esetén nyílt szavazáskor a Közgyőlés levezetı elnökének szavazata 
dönt, titkos szavazás esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 
(10) A közgyőlési határozatot az érintettekkel igazolható módon ajánlott levél formájában 
kell közölni a határozat meghozatalát követı 10 napon belül.. Az Elnök köteles a 
Közgyőlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok 
Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyőlés döntésének tartalma, 
idıpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzık számaránya és, ha lehet 
személye is megállapítható. 
(11) A közgyőlésrıl jegyzıkönyvet kell vezetni, melynek tartalmaznia kell a közgyőlés helyét 
és idıpontját, szabályszerő összehívás megtörténtét, napirendjét, szavazások eredményeit, 
meghozott határozatokat, a levezetı elnök, jegyzıkönyvezetı és a jegyzıkönyv hitelesítık 
aláírását, valamint mellékletként az aláírt jelenléti ívet. 
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7. § 

Az Elnökség 
 

(1) Az Egyesület vezetı szerve az 5 tagú Elnökség, amelynek tagjait a Közgyőlés egyszerő 
szótöbbséggel, titkos szavazással 5 év idıtartamra választja. 

(1) (1) Az Egyesület vezetıségi tagja az lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs 
eltiltva, és 
a) magyar állampolgár, 
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkezik, vagy 

c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve 
tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 

(1) (2) Az Egyesület vezetıségi tagja az lehet, aki a Európai Unió jogának az 
alábbiak szerint megfelel: 

a) a Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok 
huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezı állampolgárainak jogállásáról, 11. 
cikk (1) bekezdés g) pont és 21. cikk; 

b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az 
Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történı szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet 
módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 
73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 
93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérıl, 24. cikk. 

(1) (3) A vezetı szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy 
akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban 
együtt: hozzátartozó) a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként 

érdekelt. Nem minısül elınynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai 
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, 
illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 
létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatás. 

(1) (4) A közhasznú szervezet megszőntét követı két évig nem lehet más közhasznú 
szervezet vezetı tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél 
töltött be - annak megszőntét megelızı két évben legalább egy évig - vezetı 
tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem 
egyenlítette ki. 

(1) (5) A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi 
érintett közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget 
egyidejőleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

(2) Az elnökségi tagok maguk közül egyszerő szótöbbséggel, nyílt szavazással 5 év 
idıtartamra Elnököt, Alelnököt, Titkárt, Szervezıt és Média felelıst választanak. Az Elnök 
az Alelnök a Titkár a Szervezı és a Média felelıs vezetı tisztségviselık. 
(3) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tart ülést. Az Elnökség 
ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az ülések 
nyilvánosak. 
(4) Az Elnökség üléseit az Elnök vezeti. 
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(5) Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza meg.  
a) az Elnökség nem hozhat határozatot, amennyiben 4 elnökségi tag jelenléte esetén két-
két vezetıségi tag között szavazategyenlıség áll fenn. 
b) az Elnökség határozatát az érintettel igazolható módon ajánlott levél formájában a 
határozat meghozatalát követı 10 napon belül közölni kell.  
(6) Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag elızetes írásbeli 
értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett idıpontot megelızıen legalább 8 
naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség 
ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. 
(7) Az Elnökség hatáskörébe tartozik: 
a) a mindenkori éves tagdíj mértékének és befizetési határidejének meghatározása az alakulás 
évében fizetendı éves tagdíj kivételével, 
b) az Egyesület tagjaira kötelezı határozatok meghozatala, 
c) az ügyrend elfogadása, 
d) az etikai szabályok elfogadása, 
e) tagfelvétel jóváhagyása, a tagnyilvántartás folyamatos vezetése, 
f) az Elnök utasítása a Közgyőlés összehívására, 
g) az Egyesület mőködésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki beszámolókba, 
a közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyőlési határozatokba való betekintés 
biztosítása az érdeklıdık részére, 
h) az éves költségvetés elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyőlés elé terjesztése, 
i) a közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyőlés elé 
terjesztése, 
j) pályázatok figyelése/figyeltetése, kidolgozása/kidolgoztatása, beadása/beadatása, 
k) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyőlés kizárólagos 
hatáskörébe. 
(8) A Közgyőlés általi visszahívás esetén túl megszőnik az elnökségi tagság a tag halálával és 
lemondásával is, amely esetekben a Közgyőlés új elnökségi tagot választ. Az idıközben 
választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévı elnökségi tagok mandátumával 
egyezı idıpontig szól. 
(9) Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe 
behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az 
Elnökség döntésének tartalma, idıpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzık 
számaránya és, ha lehet személye is megállapítható. 
(10) Az elnökség törvénysértı határozatát bármely tag - a tudomására jutástól számított 
30 napon belül - a bíróság elıtt megtámadhatja. 
 

8. § 
Elnök, tisztségviselık 

 
(1) Az Elnök az elnökségi tagok által - maguk közül - egyszerő szótöbbséggel, nyílt 
szavazással 5 év idıtartamra választott vezetı tisztségviselı, aki az Egyesület szervezetének 
képviseletére a Közgyőlés és az Elnökség meghozott határozatai alapján önállóan jogosult 
vezetıje. 
a) Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot minden esetben két elnökségi tag 
együttesen jogosult gyakorolni, az Elnök és egy másik képviseleti joggal felruházott 
vezetı tisztségviselı (az Alelnök a Titkár a Szervezı a Média felelıs) járhat el ez 
ügyben,tehát az Elnök az Alelnökkel vagy az Elnök a Titkárral vagy az Elnök a 
Szervezıvel vagy az Elnök a Média felelıssel. 
(2) Az Elnök hatásköre és feladatai: 
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- eseti meghatalmazást adhat az egyesület elnökségi tagjának illetve indokolt esetben az 
egyesület bármely tagjának, 
- összehívja a Közgyőlést, aláírja a közgyőlési jegyzıkönyvet, 
- az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése, 
- a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett, 
- a Közgyőlés és az elnökség határozatainak végrehajtása, 
- az elnökségi ülések elıkészítése és levezetése, 
- az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetıleg bíróság 
elıtt, 
- éves költségvetés és beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyőlés 
elé terjesztése, 
- az éves közhasznúsági jelentés elkészítése, és jóváhagyás céljából a Közgyőlés elé 
terjesztése, 
- amennyiben ez mások vagy az Egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti, vagy 
veszélyezteti, a Közgyőlés és az Elnökség által meghozott határozatokat valamint az 
Egyesület beszámolóit az Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza. 
(3) Az Alelnök az elnökségi tagok által - maguk közül - egyszerő szótöbbséggel, nyílt 
szavazással 5 év idıtartamra választott vezetı tisztségviselı. 
(4) az Alelnök hatásköre és feladatai: 
- az elnök akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti az elnököt, 
- érvényesíti az Egyesület pénzügyi bizonylatait, 
- aktuális pályázatok figyelése/figyeltetése, kidolgozása/kidolgoztatása, beadása/beadatása az 
Elnökség jóváhagyásával. 
(5) A Titkár az elnökségi tagok által - maguk közül - egyszerő szótöbbséggel, nyílt 
szavazással 5 év idıtartamra választott vezetı tisztségviselı. 
(6) A Titkár hatásköre és feladatai: 
- vezeti a tagnyilvántartást, 
- az Egyesület közgyőlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, 
amelybıl a vezetı szerv döntésének tartalma, idıpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók 
és ellenzık számaránya és személye megállapítható, 
- megszervezi, irányítja az Egyesület számviteli és könyvviteli feladatait, 
- ellátja az iratkezelési feladatokat (iktatás, irattárazás), 
- a Közgyőlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az 
érintettekkel történı közlése. 
(7) A Szervezı az elnökségi tagok által - maguk közül - egyszerő szótöbbséggel, nyílt 
szavazással 5 év idıtartamra választott vezetı tisztségviselı. 
(8) A Szervezı hatásköre és feladatai: 
- kapcsolattartás a leányvári önkormányzattal, német kisebbségi önkormányzattal, 
óvodával iskolával, egyházközséggel, egyesületekkel és alapítványokkal,  
- kapcsolattartás más német kisebbségi önkormányzatokkal, megyei és országos német 
kisebbségi önkormányzatokkal és kulturális szervezetekkel, 
- szervezi az Egyesület rendezvényeit, fellépéseit, utazásait. 
(9) A média felelıs az elnökségi tagok által - maguk közül - egyszerő szótöbbséggel, nyílt 
szavazással 5 év idıtartamra választott vezetı tisztségviselı. 
(10) A média felelıs hatásköre és feladatai: 
- kapcsolattartás a helyi és a megyei sajtóval, 
- az Egyesület honlapjának felügyelete, 
- az Egyesület rendezvényeinek mőszaki támogatása (hangosítás), 
- a zenekar eszközeinek karbantartása, javíttatása. 
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9. §. 
A Felügyelı Bizottság 

 
Az Egyesület, mint közhasznú szervezet éves bevétele az ötmillió forintot nem haladja meg, 
ezért az 1997. évi CLVI. törvényben megjelölt felügyelı szerv létrehozása nem szükséges. 
Amennyiben az éves bevétel az ötmillió forintot meghaladja, a Közgyőlés gondoskodik az 
alapszabály megfelelı módosításáról és felügyelı szerv megválasztásáról. 
 

10. § 
Az Egyesület mőködése és gazdálkodása 

 
(1) Az Egyesület mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételrıl szóló 
határozat jogerıre emelkedése napján kezdheti meg. 
(2) Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekbıl és esetleges egyéb 
jövedelmekbıl gazdálkodik. 
(3) A mindenkori tagdíj összegét, befizetésének módját és határidejét évente az Elnökség 
határozza meg az alakulás évében fizetendı tagdíj kivételével. A tagok tagdíj-befizetéseirıl az 
Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén 
túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 
(4) Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. 
(5) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban 
meghatározott tevékenységére fordítja. 
(6) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési 
kötelezettsége nincsen. 
(7) Az Egyesület az államháztartás alrendszereitıl - a normatív támogatás kivételével - csak 
írásbeli szerzıdés alapján részesülhet támogatásban. A szerzıdésben meg kell határozni a 
támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehetı támogatási 
lehetıségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az 
Egyesület, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által 
megismerhetık. 
(8) Az Egyesület a felelıs személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a 
bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által 
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı juttatások 
kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 
(9) Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítı értékpapírt nem bocsáthat ki. 
(10) Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztetı 
mértékő hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitıl kapott támogatást hitel 
fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. 
(11) Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az 1997. évi CLVI. 
törvény 18-19. §-ai az irányadók, az alábbiak szerint: 

(11) (1) A közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenységébıl, illetve vállalkozási 
tevékenységébıl származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell 
nyilvántartani. 

(11) (2) A közhasznú szervezet bevételei: 
a) az alapítótól, az államháztartás alrendszereitıl vagy más adományozótól 

közhasznú céljára vagy mőködési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve 
adomány; 

b) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó 
bevétel; 
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c) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül 
kapcsolódó bevétel; 

d) a szervezet eszközeinek befektetésébıl származó bevétel; 
e) a tagdíj; 
f) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel; 
g) a vállalkozási tevékenységbıl származó bevétel. 

(11) (3) A közhasznú szervezet költségei: 
a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, 

kiadások); 
b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek 

(ráfordítások, kiadások); 
c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek 

(ráfordítások, kiadások); 
d) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett 

költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani. 
(11) (4) A közhasznú szervezet nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó 

könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. 
(11) (5) A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg 

közhasznúsági jelentést készíteni. 
(11) (6) A közhasznúsági jelentés elfogadása a legfıbb szerv kizárólagos hatáskörébe 

tartozik. 
(11) (7) A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 

a) a számviteli beszámolót; 
b) a költségvetési támogatás felhasználását; 
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 
d) a cél szerinti juttatások kimutatását; 
e) a központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek 
szerveitıl kapott támogatás mértékét; 

f) a közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értékét, illetve 
összegét; 

g) a közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámolót. 
(11) (8) A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, 

illetıleg abból saját költségére másolatot készíthet. 
(11) (9) A közhasznú szervezet köteles a (11) (6) bekezdés szerinti közhasznúsági 

jelentését a tárgyévet követı évben, legkésıbb június 30-áig saját honlapján, 
ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhetı módon közzétenni. 

(11) (10) A (11) (7) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés az éves beszámoló 
készítésének kötelezettségére, letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó 
számviteli szabályok alkalmazását nem érinti. 

 (12) Az Egyesületet a tagok elsıdlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és 
az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak 
elérését elısegítendı és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztetı módon folytathat. 
(13) Az Egyesület mőködése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet. A 
közhasznú szervezetek feletti adóellenırzést az állami adóhatóság, a költségvetési 
támogatás felhasználásának ellenırzését az Állami Számvevıszék, a törvényességi 
felügyeletet pedig - a közhasznú mőködés tekintetében - a reá irányadó szabályok 
szerint az ügyészség látja el. 
 
(14) Az Egyesület mőködése során keletkezett iratokba a betekintés lehetıségét az Egyesület 
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elnöke biztosítja az érdeklıdı részére munkanapokon elızetesen egyeztetett idıpontban az 
Egyesület székhelyén, felügyelet mellett. Az Egyesület közhasznúsági jelentésérıl az 
érdeklıdı a költségek megtérítése mellett másolatot kérhet. 
 

11. § 
Az Egyesület képviselete 

 
(1) Az Egyesületet a Közgyőlés és az Elnökség meghozott határozatai alapján az Elnök 
önállóan képviseli a 8. § (1) / a) pontban foglalt kivétellel. 
 

12. § 
Az Egyesület megszőnése 

 
(1) Az Egyesület megszőnik, ha a Közgyőlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való 
egyesülését kimondja. 
(2) Megszőnik továbbá az Egyesület, amennyiben a bíróság feloszlatja, illetıleg 
megszőnését megállapítja. 
(3) Az Egyesület megszőnése esetén vagyonát elsıdlegesen a hitelezık kielégítésére kell 
fordítani. A hitelezık kielégítése utáni vagyon Leányvár Német Kisebbségi Önkormányzatát 
illeti. Amennyiben ilyen nincs, a leányvári német kisebbséget képviselı társadalmi 
szervezetet illeti a vagyon. Ha ilyen sincs a vagyon Leányvár község értékeit gyarapítsa. 
(4) A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszőnésekor köteles esedékes 
köztartozásait rendezni, illetıleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerzıdésébıl eredı 
kötelezettségeit idıarányosan teljesíteni. 
 

13. § 
Záró rendelkezések 

 
(1) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvény-könyvérıl szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. 
törvény, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény, illetıleg a 
további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelıen irányadók. 
(2) Az Egyesület Alapszabályát az alapító tagok a Leányváron, 2007. december 02. napján 
tartott Alakuló Közgyőlésen egyhangú határozattal jóváhagyta. 
(3) Az Egyesület Alapszabályát a Komárom-Esztergom Megyei Bíróságnak az Elnök a 
nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel, a közhasznú szervezeti jogállásának a 
megállapításának kérelmével és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja. 
 
Kelt: Leányváron, 2008. április 27-én. 
 
 
 
…………......................................... 
Németh Gábor elnök 


