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Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 

 

Az alapító tagok -figyelemmel a Polgári Törvénykönyvr�l szóló, többször módosított 1959. 
évi IV. törvény (Ptk.), valamint az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (Etv.), továbbá 
a közhasznú szervezetekr�l szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseire- határozatlan 
id�tartamra, jogi személyiséggel rendelkez� közhasznú egyesületet alapítanak, ezen 
Alapszabályzatban (a továbbiakban: Alapszabály) meghatározott részletes szabályok szerint. 

I. 
Az Egyesület adatai 

1. Az Egyesület neve: Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület 

2. Az Egyesület rövidített neve: CSFHE 

3. Az Egyesület székhelye: 6640 Csongrád, Piroska János tér 4. 

4. Az Egyesület levelezési címe: 6640 Csongrád, Piroska János tér 4. 

5. Az Egyesület internet címe: www.kistemplom-csongrad.hu 

6. Az Egyesület m�ködési területe: Magyarország 

7. Alapításának éve: 2009 

8. Az Egyesület jogi személy, s az 1997. évi CLVI. törvényben meghatározott, alábbi 
közhasznú tevékenységeket folytatja: 
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
-kulturális tevékenység, 
-kulturális örökség megóvása, 
-m�emlékvédelem, 
-gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 
-hátrányos helyzet� csoportok társadalmi esélyegyenl�ségének el�segítése. 
Ezen tevékenységekhez kapcsolódó közhasznú szolgáltatásokból az Egyesület tagjain kívül a 
nem tag személyek is részesülhetnek a Szent József Plébánián az Elnökség által rendszeresen 
rendelkezésre bocsátott, valamint a fenti internet címen és a Harang-Szó cím� kiadványban 
közzétett Felhívások szerint – az Elnökséghez intézett írásbeli kérelmük alapján. 
Az Egyesület m�ködésével kapcsolatosan keletkezett valamennyi iratba bárki betekinthet, 
azokról saját költségére másolatot készíthet. A betekintési szándékot szóban, azt megel�z�en 
3 nappal az Elnöknek kell jelezni. 
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II. 
Az Egyesület céljai 

 

1. Az Egyesület olyan, önkormányzattal rendelkez� társadalmi szervezet, amely a 
célkit�zéseiben meghatározott céllal, tagjainak önkéntes társulásával jött létre, s 
demokratikusan elfogadott Alapszabály szerint m�ködik, s ezen célok elérése érdekében 
szervezi tagjait. 
 
2. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttm�ködik minden állami, társadalmi 
és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület 
eredményes m�ködését és céljainak megvalósítását. 
 
3. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet, s a gazdálkodása során elért eredményét 
nem oszthatja fel, azt a jelen Alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja. 

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azt nem fogad el. 

4. Az Egyesület céljai: 

 
a.) Ferences rend csongrádi hagyományainak ápolása, meglév� lelki-, kulturális-, 

építészeti és tárgyi értékek �rzése és fenntartása; 
b.) Hitéleti-, kulturális-, és sport rendezvények szervezése az evangelizáció jegyében, 

illetve az egyesülethez tartozók érdekl�dési köre és igénye szerint;  
c.) Ferences szellemiség jegyében a hátrányos helyzet� családok és személyek 

segítése, természet és környezetvédelemi feladatok végzése; 
d.) El�adások szervezése elismert egyházi-, közéleti-, és m�vészeti el�adók 

meghívásával a katolikusok, illetve az egyesülethez tartozók érdekl�dési köre és 
igénye szerint; 

e.) Katolikus és ökumenikus ifjúsági találkozók, táborok és kirándulások szervezése; 
f.) Id�szaki kiadványok megjelentetése az egyesület életéb�l; 
g.) Más hasonló célú egyesületekkel történ� kapcsolat kiépítése és ápolása. 
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III. 
Az Egyesület tagsága 

1. Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi 
személyiséggel nem rendelkez� szervezet, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát és 
belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, 
valamint fizeti a tagdíjat. 
A rendes tag felvételér�l – írásbeli felvételi kérelme alapján – az Egyesület Elnöksége dönt. A 
tagfelvételi kérelem elutasítása esetén, az err�l rendelkez� határozat kézhezvételét 
követ� 30 napon belül az elutasított fellebbezéssel a közgy�léshez fordulhat. 

Az Egyesület tagjának jogai: 
- részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgy�lés 
határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az 
Egyesület m�ködésével kapcsolatban, 
- ajánlásokat tehet az Egyesületet érint� kérdések megtárgyalására, 
- felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységér�l, amelyre az Egyesület 30 napon belül 
köteles választ adni, 
- választhat, illetve választható az Egyesület ügyintéz� és képviseleti szerveibe, illetve 
tisztségeire, 
- indítványt tehet a Közgy�lés és az Elnökség napirendi pontjaira, 
- betekinthet az Egyesület nyilvántartásába, 
- a tagok egyharmada írásban az ok és a cél megjelölésével rendkívüli Közgy�lés és 
rendkívüli Elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti, 
- az Egyesület bármely szervének törvénysért� határozatát -a tudomására jutástól számított 30 
napon belül- bíróság el�tt megtámadhatja. 

2. Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi 
személyiséggel nem rendelkez� szervezet, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint 
erkölcsileg és saját belátása szerint anyagilag támogatja az Egyesület m�ködését. A 
tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. A pártoló tag, illetve 
képvisel�je tanácskozási joggal részt vehet a Közgy�lésen, szintén igénybe veheti az 
Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs. Egyebekben 
jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval. 

3. Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. A 
jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez� szervezet tagok jogaikat képvisel�ik 
útján gyakorolják. 

4. Az Egyesület tagja köteles az Egyesület Alapszabályát, határozatait betartani, valamint 
részt venni az Egyesület munkájában, el�segíteni a kit�zött célok megvalósítását. 

5. A tagsági viszony megsz�nik: 
 
- a tag halálával, 
- az Egyesület megsz�nésével, 
- a tag kilépésével, 
-a tag kizárásával, 
- a tag törlésével. 
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6. Az Elnökség törli az Egyesület tagjai közül 
- azt a tagot, aki hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével, miután ezen 
kötelezettségére az Elnökség két alkalommal írásban figyelmeztette. A tagdíj megfizetésének 
elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti a tag törlését, ha a kötelezettség 
elmulasztása a tagnak felróható, azaz saját hibájából nem fizette meg a tagdíjat, 
– azt, akit bíróság joger�s és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyekt�l 
eltiltott. 
 
A tagsági viszony megsz�nése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága 
id�tartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól. 
 
A kilépési szándékot az Elnökséghez kell írásban bejelenteni. A kilép� tag kilépettnek 
tekinthet� az Elnökséghez megküldött lemondó nyilatkozatával – az Elnökség a következ� 
Közgy�lésen tájékoztatja a jelenlév�ket a lemondott tag személyér�l. 
 
Az Elnökség kizárhatja az Egyesület tagjai sorából azt a tagot, aki magatartásával, vagy 
tevékenységével az Egyesület céljainak megvalósítását veszélyezteti, illetve az Alapszabály, 
vagy a Közgy�lés bármely határozatát szándékosan megszegi. A kizárási eljárást bármely 
rendes tag jogosult kezdeményezni az Elnökségnél. A kizárt tag az err�l rendelkez� 
határozat kézhezvételét követ� 30 napon belül fellebbezéssel a Közgy�léshez fordulhat. 
Ez a tagsági jog független attól, hogy az Egyesület bármely szervének törvénysért� 
határozatát bármely tag -a tudomására jutástól számított 30 napon belül- a bíróság el�tt 
megtámadhatja. 

7. A tagdíjat és annak megfizetési módját az Elnökség javaslatára a Közgy�lés állapítja meg. 

 

IV. 
Az Egyesület szervezete 

1. Az Egyesület szervei: 
 
Közgy�lés 
Elnökség 
Felügyel� Bizottság. 
 

2. A Közgy�lés az Egyesület legf�bb szerve, amelyet a tagok összessége alkot. A Közgy�lést 
évente legalább egyszer össze kell hívni a hely, az id�pont és a napirendi pontok közlésével. 
A tagnyilvántartásban szerepl� tagok részére meghívót kell küldeni legalább 15 nappal a 
Közgy�lés id�pontja el�tt. A meghívót a kívülállók részére a helyi Önkormányzat 
hirdet�tábláján, a www.kistemplom-csongrad.hu internet címen, a Szent József Plébánia 
Harang-Szó cím� kiadványában kell közzétenni az ülés id�pontját 15 nappal megel�z�en, 
illetve azt ki kell függeszteni az Egyesület székhelyén is – szintén a Közgy�lés id�pontját 
15 nappal megel�z�en. A közgy�lési meghívóban közölni kell azt az id�pontot, amelyben az 
ismételt Közgy�lést –15 napon belül- meg kell tartani, ha az eredeti id�pontban megtartott 
Közgy�lés nem határozatképes. 
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A megismételt Közgy�lés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlev�k 
számára tekintet nélkül határozatképes. A Közgy�lés összehívását írásban kérheti a tagok 
egyharmada a cél és az ok megjelölésével, ebben az esetben az elnök 30 napon belül köteles 
összehívni a Közgy�lést. 
3. A Közgy�lést össze kell hívni: 
- ha a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt, 
- ha az Elnökség rendkívüli Közgy�lés összehívását tartja szükségesnek, 
- ha azt a Felügyel� Bizottság indítványozza, 
- ha a felügyeleti szerv a Közgy�lés összehívását elrendeli. 

4. A Közgy�lés összehívása az Elnök feladata. 
5. A Közgy�lés határozatképes, ha azon a rendes tagok több mint a fele jelen van. A 
határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgy�lés változatlan napirend mellett határozatképes 
a megjelent tagok számától függetlenül, amennyiben erre el�zetesen a tagok figyelmét 
felhívták. 

6. A Közgy�lés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgy�lés levezetésével mást is 
megbízhat. 
A Közgy�lésr�l jegyz�könyv készül, amelyet az Elnök és két, a Közgy�lés által 
megválasztott tag hitelesít. A jegyz�könyvnek tartalmaznia kell az ülés lényeges eseményeit 
és a nyilvántartási követelményeknek megfelel� határozatokat. A testület döntéseir�l 
nyilvántartást vezet, amelyb�l a határozatok tartalma, id�pontja, hatálya, az azt támogatók és 
ellenz�k személye megállapítható. A Közgy�lés a döntést követ� 3 munkanapon belül írásban 
közli az érintettekkel a határozatok tartalmát, illetve a székhelyén kifüggesztett faliújságon, 
valamint a Szent József Plébánia negyedévente megjelen� Harang-Szó cím� kiadványában.  
hozza azokat nyilvánosságra, továbbá hozzáférhet�vé teszi azokat a www.kistemplom-
csongrad.hu internet címen is. 

7. A Közgy�lés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
- az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más egyesülettel történ� egyesülésének a 
kimondása; 
- az Alapszabály elfogadása és módosítása, 
- tisztségvisel�k megválasztása és visszahívása, 
- tagdíj mértékének, megfizetése módjának megállapítása, 
- az Elnökség éves beszámolójának elfogadása, 
- a közhasznúsági jelentés elfogadása, 
- az Egyesület jelképrendszerének meghatározása, 
-döntés olyan kötelezettségvállalásról, melynek összege az Egyesület mindenkori vagyonának 
30%-t meghaladja, 
-döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály, vagy az Alapszabály a Közgy�lés 
hatáskörébe utal. 

8. A Közgy�lés határozatait egyszer� szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Minden tagnak 
egy szavazata van. Szavazategyenl�ség esetén egy esetben lehet újraszavazni, ennek 
eredménytelensége esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni. 

9. A jelenlév� tagok kétharmados szótöbbsége szükséges: 
- az Alapszabály elfogadásához, módosításához, 
- az Egyesület feloszlásához, más egyesülettel történ� egyesülés kimondásához, 
- az ügyintéz� és képviseleti szervek, tisztségvisel�k megválasztásához, 
- a közhasznúsági jelentés elfogadásához. 
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10. A tisztségvisel�k megválasztása nyílt jelölés után nyílt szavazással történik. A 3 tagú 
Jelöl� Bizottságot a Közgy�lés választja, a Bizottság tagjai sorából maga választja meg 
Elnökét. Jelölt az lesz, akit a Közgy�lés egyszer� szótöbbséggel támogat. Megválasztottnak 
azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. A 
szavazás jelöltenként történik. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az 
érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot 
szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. 
A megismételt szavazás gy�ztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz. 

11. A Közgy�lés ülései nyilvánosak.  

12. Az Elnök a Közgy�lésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági 
szervezetek és magánszemélyek képvisel�it. A pártoló tagokat a Közgy�lés id�pontjáról és 
napirendjér�l értesíti. 

13. Elnökség 

Az Elnökség két Közgy�lés közötti id�szakban irányítja az Egyesület m�ködését, 
ügyrendjét és munkatervét maga állapítja meg. Az Elnökség szükség szerint, de évente 
legalább kétszer ülésezik. Az Elnökséget az Elnök írásban hívja össze. Szabályszer�nek 
az összehívás akkor min�sül, ha a tagok az ülésr�l legalább 15 nappal az ülés id�pontját 
megel�z�en írásban értesülnek. A kívülállók részére a meghívót ki kell függeszteni az 
Egyesület székhelyén, illetve a helyi Önkormányzat hirdet�tábláján kell tudomásukra 
hozni – mindkét esetben az ülést megel�z� 15 nappal korábban. Az Elnökség ülései 
nyilvánosak. Rendkívüli ülést kell tartani, ha azt az ok és a cél megjelölésével az Elnök, az 
Alelnök, illetve a Titkár írásban indítványozza. 
Az Elnökség csak mindhárom tagjának jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség 
határozatait egyszer� szótöbbséggel hozza. Határozatképtelenség esetén legkés�bb 15 
napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Az Elnökség üléseire – annak 
tárgykörére figyelemmel – esetenként további tagok hívhatók meg. Az ülésr�l jegyz�könyvet 
kell felvenni, melyet a jegyz�könyvvezet� és két hitelesít� tag ír alá. A testület döntéseir�l 
nyilvántartást vezet, amelyb�l a határozatok tartalma, id�pontja, hatálya, az azt támogatók és 
ellenz�k személye megállapítható. Az Elnökség a döntést követ� 3 munkanapon belül írásban 
közli az érintettekkel a határozat tartalmát, illetve a Szent József Plébánia negyedévente 
megjelen� Harang-Szó cím� kiadványában hozza azokat nyilvánosságra, valamint elérhet�vé 
teszi azokat a www.kistemplom-csongrad.hu internet címen is, továbbá kifüggeszti a döntések 
tartalmát a székhelyén lev� hirdet�táblán is. Ugyanezen módokon teszi közzé az éves 
beszámolót és a közhasznúsági jelentést is. 
Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 
hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettsége, vagy felel�ssége alól mentesül, 
vagy bármilyen más el�nyben részesül, illetve a megkötend� jogügyletben egyébként 
érdekelt. Nem min�sül el�nynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehet� nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, 
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelel� cél szerinti juttatás. 
A közhasznú szervezet megsz�ntét követ� két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezet� 
tisztségvisel�je az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be -annak megsz�ntét 
megel�z� két évben legalább egy évig- vezet� tisztséget, amely az adózás rendjér�l szóló 
törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 



 7 

14. A 3 tagú Elnökséget -köztük az Elnököt, Alelnököt és Titkárt is- a Közgy�lés választja 
meg az Egyesület tagjai sorából 4 éves id�tartamra. A megbízás korlátlan alkalommal 
ismételhet�. 

 

15. Az Elnökség feladata és hatásköre: 
- tagsági viszony keletkezésével és megsz�nésével kapcsolatos eljárás, 
- a Közgy�lés összehívásával, m�ködésével kapcsolatos el�készít� és a Közgy�lés munkáját 
el�segít� szervez� tevékenység, 
- az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés el�készít� munka, az éves 
programok, költségvetés megvitatása és elfogadása, 
- döntés az Egyesület mindenkori vagyonának 30%-t meg nem haladó 
kötelezettségvállalásról, 
- az Elnökség éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása, annak a 
Közgy�lés elé terjesztése, 
- a közhasznúsági jelentés nyilvánosságra hozatala a tárgyévet követ� június 30. napjáig 
a www.kistemplom-csongrad.hu internet címen, a helyi Önkormányzat hirdet�tábláján 
és az Egyesület székhelyén; 
- személyzeti munka irányítása; 
- tisztségvisel�k, ügyintéz�k beszámoltatása; 
- az Egyesület tagjának kizárásával, törlésével kapcsolatos eljárás; 
- minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgy�lés kizárólagos hatáskörébe, és 
amelyeket az Elnökség hatáskörébe von. 

Az Elnökségnek csak olyan nagykorú személy lehet a tagja, aki nincs eltiltva a közügyek 
gyakorlásától és tagja az Egyesületnek. 

Az Egyesület kiskorú tagja életkorának megfelel� tisztségre választható, kizárása 
diszkriminatív. 

16. Az Egyesület tisztségvisel�i 

Az Egyesület Elnöke 
Az Egyesület Alelnöke 
Az Egyesület Titkára 
A Felügyel� Bizottság Elnöke és tagjai 

Az Egyesület elnökét 4 éves id�tartamra a Közgy�lés választja, aki tevékenységével a 
Közgy�lésnek felel�s. 

Az Elnök feladata és hatásköre: 
 
- az Egyesület tevékenységének irányítása, 
- a Közgy�lés összehívása, határozatainak ellenjegyzése, 
- döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti id�szakban az Elnökség hatáskörébe tartozó 
kérdésekben, 
- a Közgy�lés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának 
irányítása és ellen�rzése, 
- kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel, 
- irányítja az Elnökség munkáját, 
- vezeti az Elnökség üléseit, 
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- képviseli az Egyesületet, 
- intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, 
- összehívja az Elnökség üléseit, 
- irányítja az Egyesület gazdálkodását, 
- utalványozási jogot gyakorol egy másik elnökségi taggal együttesen, 
- gyakorolja a munkáltatói jogokat, 
- minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal. 

 

17. Az Egyesület Alelnöke 

Az Elnököt távollétében az Alelnök helyettesíti. Helyettesítés esetén az Alelnök teljes joggal 
képviseli az Egyesületet, és gyakorolja az Elnök jogait. Az Alelnököt 4 éves id�tartamra a 
Közgy�lés választja, tagja az Elnökségnek. 

18. Az Egyesület Titkára 

A Titkárt 4 éves id�tartamra a Közgy�lés választja, tagja az Elnökségnek. Feladatai: 
 
-szervezi az Egyesület napi tevékenységét, a testületek határozatainak végrehajtását, 
-gondoskodik az adminisztrációs feladatok elvégzésér�l; az Egyesület dokumentumainak 
elkészítésér�l, a törvényesség betartásáról, az adminisztráció vitelér�l; nyilvántartást vezet a 
Közgy�lés határozatairól, 
-intézi a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat. 

V. 
Az Egyesület vagyona és gazdálkodása 

1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az Elnökség fogad el. Az 
Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a 
Közgy�lés elé terjeszt. 
2. Az Egyesület m�ködéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik: 
- tagsági díjak, amelyet a Közgy�lés állapít meg, 
- magán és jogi személyek támogatásai, adományai, pályázatokon elnyert összegek, 
- az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéb�l származó bevétel, 
- rendezvény bevétel; 
- egyéb bevételek. 

3. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az 
Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmen�en – nem felelnek.  

4. Az Egyesület vállalkozási tevékenységéb�l származó bevételének megállapítását a 
társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységér�l és a közhasznú szervezetekr�l szóló 
hatályos jogszabályok alapján végzi. 

5. Az Egyesület pénzeszközeit számlán kezeli. 
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VI. 
Felügyel� Bizottság 

1. Az Egyesület ellen�rz� szerve a Felügyel� Bizottság, amely 3 f�b�l, köztük a Bizottság 
Elnökéb�l áll. A Bizottság tagjait a Közgy�lés választja 4 éves id�tartamra. A megbízás 
korlátlan alkalommal ismételhet�. A Felügyel� Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 

2. A Felügyel� Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, 
m�ködésére az Elnökség m�ködésének szabályait kell alkalmazni. 
A Felügyel� Bizottság tagjait egyenl� jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így 
különösen: jogosult az Egyesület m�ködését és gazdálkodását ellen�rizni, jelentést, 
tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Egyesület Közgy�lését�l, illetve munkavállalóitól, 
az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Közgy�lés ülésén 
tanácskozási -amennyiben az Egyesületnek rendes tagja, úgy szavazati- joggal részt vehet, 
jogszabálysértés, vagy súlyos mulasztás esetén köteles a Közgy�lést tájékoztatni, és annak 
összehívását kezdeményezni. Amennyiben az erre irányuló indítvány megtételét�l számított 
30 napon belül az Elnök a Közgy�lést nem hívja össze, úgy annak összehívására a Bizottság 
is jogosult. A Felügyel� Bizottság ülései nyilvánosak. A Felügyel� Bizottság csak 
mindhárom tagjának jelenléte esetén határozatképes. Határozatait egyszer� 
szótöbbséggel hozza. Határozatképtelenség esetén legkés�bb 15 napon belül a Felügyel� 
Bizottságot ismételten össze kell hívni. 
Az Elnökség és a Felügyel� Bizottság tagjai nem lehetnek egymás hozzátartozói. A Felügyel� 
Bizottság Elnöke vagy tagja, illetve hozzátartozója nem lehet az Elnökség Elnöke vagy tagja, 
az Egyesülettel nem állhat a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban. A Felügyel� Bizottság 
Elnöke és tagjai, illetve hozzátartozóik az Egyesület cél szerinti juttatásaiból nem 
részesülhetnek, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet� nem pénzbeli 
szolgáltatásokat, és az Egyesület által a tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 
Alapszabálynak megfelel� cél szerinti juttatást. 
 

VII. 
Az Egyesület megsz�nése 

1. Az Egyesület megsz�nik: 
- ha a Közgy�lés az Egyesület feloszlását kimondja, 
- ha feloszlatják, 
- ha más szervezettel egyesül, 
- ha az Egyesület szétválik, 
- ha megsz�nését megállapítják. 

Az Egyesület megsz�nése esetén -a hitelez�k kielégítése után- vagyonáról a Közgy�lés 
rendelkezik, ennek hiányában vagyona a Szent József Plébánia Csongrád, Piroska János tér 4. 
részére kerül átadásra. 
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VIII. 
Vegyes és záró rendelkezések 

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, az 1989. évi II. 
és az 1997. évi CLVI. törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok 
irányadóak. 

Az Egyesület Alapszabályát a 2009. február 25 napján megtartott alakuló Közgy�lés fogadta 
el, majd a 9/2009.(V.03.) sz. Közgy. Határozat módosította és foglalta egységes szerkezetbe. 

 

Csongrád, 2009. május 03. 

    

   Janes Zoltán                                                                                    dr. Georgiádes László                                                         

Elnök                                                                                               Jegyz�könyvvezet� 
                                                                                                    

         

         Dr. Faragó Béláné                                                                     Magyar Józsefné 

Jegyz�könyvhitelesít�                                                             Jegyz�könyvhitelesít� 


