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1. Általános rendelkezések 

 
1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 

1.2. Az egyesület székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy ltp. 7/B 

1.3. Az egyesület bélyegzője: körbélyegző emblémával, körülötte "Balkán Táncegyüttes és 

Kulturális Egyesület" 

1.4. Működési területe: Magyarország 

1.5. Az Egyesület önkéntesen létrehozott; önkormányzattal rendelkező jogi személy. Az 

Egyesület politikai tevékenységet nem végez, választásokon jelöltet nem állít, szervezete 

pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

1.6. Nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. 

1.7. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat 

nem veszélyeztetve végez. 

1.8. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában 

meghatározott tevékenységére fordítja. 

1.9. Működése, szolgáltatásainak igénybe vétele és beszámolói nyilvánosak, amelynek 

legfontosabb adatait az Egyesület – székhelyén bárki számára hozzáférhetően – 

nyilvánosságra hozza. 

1.10. Az Egyesület éves beszámolójába illetőleg a közhasznúsági mellékletbe bárki 

betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. 

1.11. A Közgyűlés határozatait az egyesület székhelyén az egyesület tagjai számára elérhető 

helyen kell tárolni. 

 

 

2. Az egyesület célja, feladatai, tevékenysége 
 

2.1. Az egyesület célja, feladata: közhasznú tevékenység. 

 

 2.1.1. A Balkán félsziget népeinek valamint a Magyarországon élő bolgár, délszláv és 

görög nemzetiségek tánchagyományainak megismerése és közvetítése. 

 

 2.1.2.  Az egyesület, a közhasznú tevékenységeit az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 

2011. évi CLXXV. tv. alapján végzi, mely a következő: 

- kisebbségi kultúra ápolása a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. tv. 20.§, valamint a 115.§ f) pont alapján 



 3 

3. Az egyesület szervezete 

 
3.1. Az egyesület tevékenységét szervei útján valósítja meg. 

 

3.1.2. Az egyesület szervei: 

- közgyűlés 

- elnökség 

  

 

3.2.1. Közgyűlés 

 
3.2.1.1. A közgyűlés az egyesület legfelsőbb szerve, a tagok összessége, amely az egyesületet 

érintő minden kérdésben dönthet. A közgyűlés nem nyilvános, azon kizárólag a tagok, 

az ügyvezetés, az összehívásra jogosult által meghívottak és az alapszabály, vagy 

közgyűlési határozat alapján tanácskozási joggal rendelkezők vehetnek részt. 

  a) Kizárólagos hatáskörébe tartozik - 

- az egyesület alapszabályának módosítása, 

- az egyesület elnökségének megválasztása és visszahívása, 

- az éves költségvetés megállapítása, 

- az éves beszámoló elfogadása, 

- közhasznúsági melléklet elfogadása, 

- a tagdíj összegének megállapítása, 

- az egyesület megszűnésének, más egyesülettel való egyesülésének vagy 

szétválásának kimondása, 

- az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén az egyesületi vagyon 

felhasználásáról való rendelkezés, 

- a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető 

tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll, 

- az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját 

tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek 

hozzátartozójával köt, 

- a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a 

felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési 

igények érvényesítéséről való döntés; 

- felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk 

megállapítása; 

- amennyiben szükséges a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása 

és díjazásának megállapítása; és 

- megszűnés esetén a végelszámoló kijelölése. 

 b) A kizárólagos hatáskörbe nem utalt kérdésekben a közgyűlés felhatalmazása 

alapján az egyesület elnöksége is dönthet. 

 c) A közgyűlést szükség szerint, de legalább évenként össze kell hívni. közgyűlést 

kell összehívni akkor is, ha ezt a tagság egyharmada a napirendi pontok 

megjelölésével írásban kéri. A közgyűlés összehívásáról, annak megkezdése előtt 

legalább tizenöt (l5) nappal az időpont és napirendi pontok megjelölésével a 

tagoknak meghívót kell küldeni. A határozatképtelenség esetén megismételt 

közgyűlés az eredeti közgyűlés után már 30 perccel összehívható és a 

megjelentek számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlés csak 
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az eredeti napirendi kérdések tekintetében határozatképes. A közgyűlés nem 

nyilvános. A nem ugyanazon a napon megismételt ülésre újabb meghívót kell 

küldeni valamennyi tagnak. A közgyűlés helye: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 

6.  

 d) A közgyűlésen szavazati joggal vehet részt az egyesület minden tagja. Minden 

tagot egy szavazat illet meg. A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt 

az a személy, aki, vagy akinek a Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1. pont szerinti közeli 

hozzátartozója, vagy élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség 

alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő 

jogügyletben érdekelt. Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatási 

keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 

 e)  A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább 50%-a plusz 1 fő 

személyesen, illetve a jogi személy tagok igazolt képviselője útján megjelent. 

 f) A közgyűlés lefolytatásához levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és kettő 

hitelesítőt kell választani, amihez a közgyűlés egyszerű többségére van szükség. 

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a közgyűlésen 

történtek rövid leírását. Mind a közgyűlés, mind az elnökség minden lényeges 

döntését jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyvet aláírja az elnökség 

jelenlévő minden tagja, közgyűlés esetén a levezető elnök és a közgyűlés által 

erre kijelölt két hitelesítő tag. 

 g) A közgyűlés határozatait nyilvános szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

 h) A közgyűlésen jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel meghozott 

határozata szükséges az alábbi esetekben: 

- az egyesület alapszabályának módosítása, 

- az egyesület céljának módosítása, 

- az egyesület megszűnéséről szóló döntés. 

 i) Az ügyvezető szerv köteles a szükséges intézkedések megtétele céljából a 

közgyűlést összehívni, és az így összehívott közgyűlés az összehívásra okot adó 

körülmény megszüntetése érdekében szükséges intézkedést megtenni, vagy az 

egyesület megszüntetéséről dönteni az alábbi esetekben: 

- az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

- az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor 

teljesíteni; vagy 

- az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

 j) A közgyűlés titkos szavazás útján dönt a személyi kérdésekről, valamint bármely 

más kérdésben, ha azt a szavazásra jogosultak 1/3-a indítványozza. 

 k) A közgyűlési határozatokat a levezető elnök felolvasással hirdeti ki és az 

egyesület székhelyén az egyesület tagjai számára hozzáférhetővé teszi.  

l)  A tagsági díjat az éves közgyűlésen a kitűzött céloknak megfelelően a közgyűlés 

emelheti vagy csökkentheti. 

 

 

3.2.2. Elnökség 

 
3.2.2.1. Az elnökség az egyesület általános hatáskörű, végrehajtó szerve, gondoskodik az 

egyesület folyamatos működéséről, végrehajtja a közgyűlés határozatait. 
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 a)  Az elnökség az elnökből és a titkárból és gazdasági ügyintézőből áll, akiket a 

közgyűlés titkos szavazással választ öt éves időtartamra. Az elnök egyben az 

egyesület elnöke is. 

 b)  Az elnökség hatáskörébe tartozik: 

- irányítja az egyesület működését, 

- előkészíti a közgyűlést, 

- gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, 

- gazdálkodik a közgyűlés által elfogadott költségvetésben biztosított 

összeggel. 

 c) Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja.  

 d) Az ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az elnök és a titkár ír alá. 

 e) A elnökségi ülés akkor határozatképes, ha az elnökségi tagok több mint a fele 

jelen van. Az elnökség a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 

 f) Az egyesület elnöke képviseli az egyesületet az állami és más szervezetek előtt - 

alkalmanként, szükség esetén ezt a feladatot átruházhatja más egyesületi tagokra. 

Az elnök gondoskodik a közgyűlés és az elnökség összehívásáról, irányítja az 

elnökség tevékenységét. 

 g) A titkár az ügyvitel vezetője, a testületi szervek által hozott határozatok és 

megjelölt feladatok végrehajtásának szervezője. 

 h) A gazdasági ügyintéző gazdasági tevékenységet, kiadványozási, utalványozási 

jogkört gyakorol. Gondoskodik az egyesület költségvetésének, zárszámadásának, 

vagyonmérlegének elkészítéséről, a pénzügyi előírásoknak megfelelő 

könyvvezetésről, az esetleges adók és illetékek befizetéséről. 

3.2.2.2. Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek 

közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1.§ (1) bek.1. pont), élettársa (a továbbiakban együtt: 

hozzátartozója) a határozat alapján - 

 - kötelesség, vagy felelősség alól mentesül, vagy 

 - bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében bárki 

által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi 

szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott létesítő okiratnak 

megfelelő cél szerinti juttatás. 

3.2.2.3. Nem lehet az elnökség elnöke vagy tagja az a személy, aki az egyesület cél szerinti 

juttatásaiból részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető okiratnak 

megfelelő cél szerinti juttatás, illetve nem áll az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. tv. 39. §-ban meghatározott kizáró ok hatálya alatt, tehát nem volt korábban 

olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője annak megszűnését megelőző két 

évben egy évig, 

- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 

nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést 

alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 

törvény szerint felfüggesztette vagy törölte, vagy az ilyen szervezet megszűnése 

óta három év már eltelt és más közhasznú szervezetnél, egyidejűleg vezető 

tisztséget nem tölt be. 
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Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet vezető 

tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés 

büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól 

nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen 

eltiltottak. 

Megszűnik a vezető tisztségviselő megbízatása: 

- visszahívással, 

- lemondással, 

- a vezető tisztségviselő halálával, 

- a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához 

szükséges körben történő korlátozásával, 

- a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével. 

3.2.2.4. A vezetőség határozatait az egyesület székhelyén, az egyesület tagjai számára elérhető 

helyen kell tárolni. 

3.2.2.5. Az egyesület képviselő és ügyintéző szerveinek tagjai (elnök, titkár, gazdasági 

ügyintéző) nagykorú magánszemélyek, illetve nem magánszemély tagok képviselői 

lehetnek, akik nincsenek eltiltva a közügyek gyakorlásától. 

3.2.2.6. Választásuk a közgyűlésen titkos szavazással történik. 

 

 

4. Az egyesület tagsága 

 
4.1.  Az egyesület tagja lehet bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség 

nélküli gazdasági társaság, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, 

amennyiben az egyesület céljaival és működési elveivel egyetért és elfogadja az 

Alapszabályt. 

4.2. A leendő tag belépési szándékát az elnökségnek jelentheti be. A tag nyilvántartásba-

vételéről az elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt. 

4.3. Az egyesület tagjai tagsági díjat fizetnek. A tagsági díj mértékéről a közgyűlés dönt. 

4.4. Az egyesületi tag joga, hogy aktívan részt vegyen az egyesület munkájában, működésében. 

Ennek megfelelően - 

- a közgyűlésen tanácskozási, indítványozási, szavazati joga van, 

- választó és választható. 

4.5. A jogi személy tagsági jogait képviselője útján gyakorolhatja. 

4.6. Az egyesületi tag kötelessége, hogy - 

- tevékenyen részt vegyen az egyesület munkájában; 

- az alapszabályt, a közgyűlés és a vezetőség határozatait megtartsa; 

- védje az egyesület vagyonát; 

- a tagsági díjat befizesse. 

4.7. A tagsági viszony - 

- egyesület általi felmondásával, 

- kilépéssel, 

- kizárással szűnik meg, vagy 

- a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével. 

 4.7.1. Felmondással szűnik meg a tagság, ismételt felszólításra, ha a tag indokolatlanul 

nem rendezi több mint egy éves tagdíjhátralékát. 
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 4.7.2.  Kilépéssel szűnik meg a tagság, ha azt a tag az elnökségnek bejelenti. 

 4.7.3.  Az elnökség döntése alapján kizárással szűnik meg a tagsága annak, aki a 

Magyarország törvényeivel, az Alapszabály vagy egyesületi határozatokkal 

szemben súlyosan vét, és aki az alapszabályban foglalt előírásokat súlyosan 

megszegi. 

4.8. A befizetett tagdíj semmilyen jogcímen nem követelhető vissza. 

 

 

5. Az egyesület vagyona 

 
5.1. Az egyesület bevételei a tagdíjak, egyéb hozzájárulások, felajánlások, állami és társadalmi 

szervek támogatása, pályázati céltámogatások. 

5.2. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 

érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 

5.3. Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban 

meghatározott tevékenységre fordítja. 

5.4. Az egyesület elnökségi tagot, támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki 

által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatást, illetve az egyesület által tagjának a 

tagsági viszony alapján nyújtott, az alapító okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél 

szerinti juttatásban nem részesíti. 

5.5. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak a tagdíjat kötelesek az 

egyesületnek megfizetni - az egyesület tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem 

felelnek. 

5.6. Az egyesület pénz- és vagyonkezelésének szabályszerűségéért az elnök, a titkár és a 

gazdasági ügyintéző tartozik felelősséggel. 

5.7. Az egyesület megszűnése esetén az ingó vagyon a tagok között felosztandó, a 

folyószámlán lévő készpénzt a Békés Megyei Néptáncosok Szövetségének ajánlja fel. 

5.8. Az egyesület a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év 

lezárását követően jogszabályban meghatározottak alapján éves beszámolót készít. A 

mérleg fordulónapja – a megszűnést kivéve- december 31.  

Az egyesület kettős könyvvitelt vezet; a 2011. évi CLXXV. törvény 28-30 § alapján  

beszámoló tartalmazza: 

-  a mérleget 

-  eredménylevezetést 

-  kiegészítő mellékletet 

-  közhasznúsági mellékletet.  

Az éves beszámolót az elnökség a közgyűlés elé terjeszti. A beszámoló elfogadása a 

közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel kerül elfogadásra. A vezetőség a jóváhagyott 

beszámolót valamint a közhasznúsági mellékletet minden év május 31. napjáig köteles a 

civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 

szóló törvényben meghatározott módon letétbe helyezni és közzétenni. A vezetőség 

továbbá gondoskodik arról, hogy az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet az 

egyesület honlapján elhelyezésre kerüljön, folyamatosan megtekinthető legyen legalább a 

közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig 
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6. Záró rendelkezések 

 
6.1. Az egyesület köteles a törvényességi felügyelettel együttműködni, helyszíni ellenőrzéseit 

mindenkor elősegíteni. 

6.2. Az egyesület közgyűlésének, elnökségének döntéseivel kapcsolatosan nyilvántartást vezet. 

Az egyesület a közgyűlése, elnöksége működése során hozott határozatait, döntéseit 

írásba foglalja, erről folyamatos sorszámozással ellátott nyilvántartást – Határozatok tárát 

– vezet. A döntések, határozatok melléklete a testületi szerv ülésről készült jegyzőkönyv. 

A jegyzőkönyv tartalmazza a testületi ülés helyét, időpontját, a jelenlevők felsorolását, 

aláírását, a döntést támogatók és ellenzők számarányát (lehetőleg személyét is), a döntés 

hatályát. A Határozatok tára vezetése az elnök feladata.  

Az elnök köteles a közgyűlés és az elnökség által hozott olyan határozatokat, amelyek 

bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapít meg, illetve harmadik 

személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthet, a döntés meghozatalától számított három 

napon belül megküldeni. A döntéseket, határozatokat kézbesíteni kell személyesen, vagy 

ajánlott postai küldeményként azoknak, akiket az érint. Ezen túl az a döntésekről, 

határozatról hirdetményt kell elhelyezni az egyesület székhelyén. 

6.3. Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés külső 

személyek számára abban az esetben lehetséges, ha az nem veszélyezteti az egyesület 

érdekeit. A betekintés biztosításával kapcsolatos feladatokért az egyesület elnöke felel. Az 

érdeklődő megkeresi az elnököt, aki egy egyeztetett időpontban lehetővé teszi az iratok 

megtekintését. 

Az egyesület működéséről, szolgáltatásairól évente éves beszámoló készül. A beszámolót, 

jelentést megkapják a tagok, ezen túl a tagok személyesen gondoskodnak arról, hogy 

ahhoz az érintettek, érdeklődők hozzájussanak. Egyebekben az egyesület működéséről, 

szolgáltatásairól a korlátlan hozzáférés biztosított, megtekinthetőek az egyesület 

székhelyén, a helyi illetve megyei lapokban, az egyesület számára biztosított honlapokon. 

Az érdeklődők megkereshetik az elnököt, aki egy előre egyeztetett időpontban 

tájékoztatást ad a működésről, szolgáltatásokról. 

Az egyesület közhasznú tevékenységéről szóló éves beszámoló szabadon megtekinthető 

az egyesület székhelyén, a helyi illetve megyei lapokban, az egyesület számára biztosított 

honlapokon. Ezen túl a tagok gondoskodnak, hogy az érdeklődők tudomást szerezzenek a 

beszámolóról. 

6.4. A felügyelő bizottság létrehozását mellőzzük, mert az egyesület bevételeinek nagysága a 

törvény alapján ezt nem indokolja. 

6.5. Az időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a 2014. május 16-án 

megtartott közgyűlés a 4/2014.05.16. számú határozatával elfogadta és az egyesületre 

nézve kötelezőnek mondta ki. 

 

 

Békéscsaba, 2014. május 16. 

 

 

 Majthényi Dániel 

 elnök 


