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A HŐGYÉSZI SZÉKELY KÖR ALAPÍTÓ OKIRATA 

 

(Alapszabálya módosítással egységes szerkezetben) 

a módosítások az okiratban dőlt betűvel szerepelnek 

 

1.§. 

A *Kör adatai 

 

A Hőgyészi Székely Kör olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal és jogi személyisséggel rendelkező 

politikai pártoktól és szervezetektől független, közvetlen politikai tevékenységet nem, kizárólag közhasznú 

tevékenységet folytató társadalmi szervezet (a továbbiakban: *Kör), amely jelen okiratban meghatározott 

céljainak elérésére szervezi tagjai tevékenységét, de a célok megvalósulása során tagjai mellett kívülállók is 

részesülhetnek közhasznú szolgáltatásaiból. A Hőgyészi Székely Kör pártoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 

a) A *Kör neve: Hőgyészi Székely Kör 

b) A *Kör székhelye: 7191Hőgyész Rózsavölgy u. 21. 

c) A *Kör levelezési címe: 7191 Hőgyész, Rózsavölgy u. 21. 

d) Az alapítás ideje:1998. március 5. 

e) Web: www.hogyeszibokreta.hu 

f) Adószáma:18857216-1-17 

g) Bankszámla: Zomba és Vidéke Takarékszövetkezet 71900089-10031566 

 

2.§. 

A *Kör célja és tevékenysége 

 

A Hőgyészi Székely Kör a népszokások, hagyományok, kultúrák egymás mellett élését és megismerését, valamint 

megismertetését kívánja elősegíteni az által, hogy kulturális örökségének megóvása érdekében feltárja és 

bemutatja a Hőgyészen élő székelyek származási helyének szokásait, tárgyi, nyelvi és zenei emlékeit. Ennek 

érdekében a következő közhasznú tevékenységeket látja el: 

 

a) Tagjai és kívülállók között kutatást folyat az elszármazási hely még élő hagyományainak, nyelvi és zenei 

emlékeinek feltárása érdekében; a fellelt anyagot rögzíti és rendszerezi. 

b) Tagjai és kívülállók között kutatást folytat az elszármazási hely tárgyi emlékeinek gyűjtése iránt; 

gondoskodik a fellelt anyag tárolásáról, helyreállításáról és állapotának megőrzéséről. 

c) Az a) – b) pontban írt kutatómunka során keletkezett anyag bemutatása, kiállítása, megismertetése. 

d) A már Magyarországon született nemzedékek részére való oktatás, tanítás. 

e) A határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység; gyűjtés a származási helyről; segítségnyújtás 

részükre az eltérő kulturális közegben való hagyományőrzésre. 

f) Kulturális tevékenység: előadások, bemutatók és fellépések szervezése. 

 

A helyi önkormányzatok kötelesek ellátni mindazokat a törvényben meghatározott feladatokat, amelyek a közösség 

kulturális hagyományainak, értékeinek megóvását, ápolását szolgálják. Ezzel összefüggésben feladata a művészeti 

kezdeményezések, az önszerveződés támogatása, a művészei alkotó munka feltételeinek javítása, valamint a művészeti 

értékek létrehozásának, megőrzésének segítése. A *Kör a tevékenységeit közvetlenül vagy közvetve, a helyi 

önkormányzatok és szerveik., a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 

hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121. § a)-b) pontjában írt közfeladathoz kapcsolódóan (kulturális 

tevékenység), valamint a helyi önkormányzatok feladatát képező helyi közművelődési tevékenység támogatása, a 

kulturális örökségi helyi védelme közfeladathoz kapcsolódóan a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  a 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 7. pontja(kulturális örökség megóvása) és 15. pontja(sport, ifjúsági ügyek) 

alapján végzi. A nemzetiségi érdekképviselet, esélyegyenlőség, a kulturális autonómia megerősítésére irányuló 

önszervezés megszervezése, működtetésének támogatása, a nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak 

megőrzése a helyi nemzetiségi önkormányzatok kötelező közfeladata. A *Kör a közhasznú tevékenységét a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115. § d), f) g)  pontjaihoz közvetlenül, illetve közvetve 

kapcsolódóan végzi.   
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A *Kör tevékenysége 

 

1) Az Egyesület céljai érdekében hagyományos nagyrendezvényeihez ( Húsvétoló, évfordulók), illetve a 

nagyrendezvényeken való részvételhez ( székely találkozó, fesztivál, mesemondó verseny) és a különböző 

műhelymunkákhoz (tánc-, szakmai továbbképzések, néprajzi- és tánctáborok stb) forrásszervezést; 

pályázatírást, szponzor keresést és adománygyűjtést végez. 

2) A *Kör fenntartja a székely gyűjteményt, közösségi tereivel (Művelődési Házban a Székely-sziget, Ált. 

Iskolában a Klubszoba) otthont biztosít a mindenki számára nyitott közművelődési, ismeretterjesztő 

előadásoknak, a táncoktatásnak, a csoport próbáinak, kiállításoknak. 

3) A szervezet honlapján biztosítja a népcsoporttal, a tánccsoporttal, a közérdekű és a rendezvényekkel 

kapcsolatos információkat minden érdeklődő számára. 

4) Az Egyesület tevékeny tagja a Muharay Elemér Népművészeti Szövetségnek, és a Bukovinai Székelyek 

Országos Szövetségének (BSZOSZ). 

5) A *Kör nemzetközi kapcsolatot kíván kialakítani a jelenlegi és a valaha Bukovinában élt népcsoportokkal: 

román, ukrán, lengyel és szlovák bukovinaiakkal. Egyesületünk és tánccsoportunk közös szervezésben a 

BSZOSZ-vel évről évre részt vesz a Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklórfesztiválján. 

6) Az Egyesület tevékenysége- erőforrásaihoz mérten- a bukovinai székely népcsoporttal kapcsolatos szakmai-

módszertani kiadványok beszerzése; tagságának, érdeklődőknek használatba bocsájtása; munkánk 

dokumentálása érdekében kiadványok szerkesztése. 

7) A *Kör felvállalt feladata a még fellelhető tárgyi eszközök, emlékek felkutatása, megőrzése, bemutatása, 

ennek érdekében folyamatos gyűjtést végez. A gyűjteményt megtekintésre, tanulmányozásra alkalmas 

helységben hozzáférhetővé teszi az érdeklődők számára. 

8) A civil szervezet kiemelten foglalkozik az ifjúsággal, igyekszik számukra minél több közösségi rendezvényt 

szervezni. A *Kör a fiatalokat aktivitásra, részvételre, alkotásra és értékteremtő tevékenységre ösztönzi, 

esetleges önszerveződésüket, kezdeményezésüket segíti. 

9) A *Kör jövőbeni célja, hogy rendszeresen működő tánccsoportot tartson fenn. 

10) A *Kör igyekszik olyan pályázati forrásokat találni, melyek segítségével multimédiás eszközöket 

vásárolhatna, amelyek segítségével a fiatalok számára is vonzó, látványos módón mutatható majd be a 

bukovinai székelyek tárgyi és szellemi kultúrája. 

11) A *Kör közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól  független és azoknak anyagi 

támogatást nem nyújt. 

12) A *Kör közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül bárki más is részesülhet. Az egyesület gazdasági-

vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti 

tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. A *Kör a gazdálkodása során elért eredményét nem 

osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 

 

3.§. 

A *Kör tagjai 

 

(1) A Hőgyészi Székely Kör tagjai lehetnek magánszemélyek, jogi személyek (politikai párt kivételével), 

valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei. A tagsági jogviszony a belépési 

nyilatkozat aláírásával jön létre, amelyben a leendő tagnak nyilatkoznia kell arról, hogy a *Kör 

mindenkor érvényben lévő Alapszabályát elfogadja, az abban írtakat magára nézve kötelezőnek tartja 

 

(2) A tagság megszűnik kilépéssel, kizárással, elhalálozással, illetve a jogi személy és a jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet esetében a jogi személy, vagy szervezet megszűnésével, továbbá a *Kör 

megszűnésével. 

A Ptk. 3:70. § szabályozza az egyesület tagjának kizárási szabályait: 

- A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy a közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten 

sértő magatartása esetén a vezetőség – bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére – a 

taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. 

- A tag kizárását, a kimondó határozatot írásba kell foglalni és indoklással kell ellátni; az indoklásnak 

tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről 

való tájékoztatást. A tag a határozat kézhezvételétől számított  30 napon belül írásban fellebbezéssel élhet a 

közgyűlés felé: megfelelő indoklással, bizonyítékokkal alátámasztva, melyet a következő közgyűlés 

felülvizsgál és eredményéről 15 napon belül értesíti az érintett tagot, a határozat ellen további fellebbezésnek 

helye nincs.  . 

- A kizárási eljárás ideje alatt az érintett tag tagsági jogait nem gyakorolhatja. 
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(3) A *Kör elnöke gondoskodik a hatályos tagnyilvántartás vezetéséről a személyiségi és adatvédelmi jogok 

betartása mellett. A tagnyilvántartás tartalmazza a tagok személyi adatait, a belépés idejét, illetve az 

időközben esetlegesen bekövetkezett tagsági jogviszony megszűnésének idejét és módját (pl. kilépés). 

 

4.§. 

                                                                  A tag jogai és kötelezettségei 

 

(1) A tag jogai és kötelezettségei: 

a) részt vehet a *Kör tevékenységében és rendezvényein; 

b) választhat és választható a *Kör szerveibe (a választhatóság csak természetes személy esetében 

áll fenn); 

c) köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek, 

d) köteles évi tagdíjat fizetni, melynek mértéke 2.000.-Ft 

 

5.§. 

A *Kör szervezete és szervei 

 

       A *Kör testületi szervei: közgyűlés, vezetőség 

 

(1) A Hőgyészi Székely Kör az önkormányzati elvek megtartásával működik, demokratikusan megválasztott 

szervein keresztül biztosítja célkitűzéseinek megvalósítását, és segíti elő tagjai jogainak és kötelességeinek 

érvényesülését. A *Kör a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően, jelen Alapszabályban és a 

létrehozandó Belső Szabályzatában meghatározott módon működik. A *Kör szervezeti rendje: 

 

- Közgyűlés 

- Elnökség 

- Elnök 

- Ellenőrző Bizottság 

 

(2) A *Kör szerveinek üléseiről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a véleményeket, hozzászólásokat, 

kérdéseket, válaszokat, javaslatokat, döntéseket, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A 

jegyzőkönyv mellékletét képezi a jelenléti ív. A *Kör szerveinek ülésein készített jegyzőkönyv alapján 

kötelező olyan külön nyilvántartást vezetni, amelyből a szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, 

illetve a döntés támogatók és ellenzők számaránya, ha lehetséges, személye is megállapítható. 

A *Kör elnöke gondoskodik a szervek határozatainak nyilvánosságra hozataláról, amennyiben a döntést 

hozó szerv a nyilvánosságot elrendeli, illetve a nyilvánosságra hozatal jogszabály vagy az Alapító Okirat 

rendelkezése folytán kötelező. A nyilvánosságra hozatal módja, hogy az elnök a határozatokat, azok 

meghozatalát követő 10 munkanapon belül 30 napra kifüggeszti Hőgyész Nagyközség Önkormányzat 

hirdetőtáblájára, valamint elhelyezi a www.hogyeszibokreta.hu domainnevű honlapján. A kötelezettséget 

előíró határozatot az érintett/ek felé, annak meghozatalát követő 15 napon belül, az elnök írásos úton 

megküldi. 

 

(2) A *Kör a működésével kapcsolatosan keletkezett iratok, így a határozatok, az éves beszámolók őrzési 

helye a *Kör székhelye. Az iratokba történő betekintés rendje: az iratok a székhelyen a *Kör elnökéhez 

intézett írásos kérelem alapján megtekinthetők, munkanapokon 8:00 és 16:00 óra közötti időszakban, a 

személyiségi és adatvédelmi jogok betartásával. 

 

(3) A *Kör és szerveinek működési rendje, a szolgáltatások igénybevételének módja, az éves beszámolók, 

valamint a beszámolókba és a működéssel kapcsolatos iratokba való betekintés rendje nyilvánosan 

hozzáférhető. A nyilvánosságra hozataláról a *Kör elnöke úgy gondoskodik, hogy azt a 

www.hogyeszibokreta.hu domainnevű honlapon közzéteszi. 

A *Kör mindenkor hatályos Alapító Okirata a www.hogyeszibokreta.hu domainnevű honlapon 

megtekinthető. Elhelyezéséről a *Kör elnöke a hatálybalépést követő 30 napon belül gondoskodik. 
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6.§. 

Közgyűlés 

 

(1) A Hőgyészi Székely Kör legfelsőbb szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés. A Közgyűlés köteles 

évente legalább egyszer ülést tartani. A Közgyűlést az Elnök hívja össze. A Közgyűlést össze kell hívni 

akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg, ha a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével 

kívánja, illetve ha az Elnökség vagy az Ellenőrző Bizottság kezdeményezi. Az Elnökség, illetve az 

Ellenőrző Bizottság jogosult a Közgyűlést összehívni az Elnök mulasztása esetén. 

 

(2) A Közgyűlést úgy kell összehívni, hogy az írásban megszövegezett értesítést és tervezett napirendet a 

tagok az ülés előtt legalább 8 nappal kézhez vehessék. 

 

(3) A *Kör Közgyűlésének ülései nyilvánosak. Zárt ülés - levezető elnök vagy a jelenlévő tagok 10%-ának 

kezdeményezésére – csak személyi vagy vagyoni kérdésekben tarható azzal, hogy a döntést a megjelent 

kívülállók előtt ez esetben is nyilvánosan ki kell hirdetni. 

 

(4) A Közgyűlésben minden tag egy szavazattal rendelkezik. A tag szavazati jogát személyesen, vagy 

meghatalmazott (írásban) törvényes képviselője útján gyakorolhatja. A Közgyűlés akkor határozatképes, 

ha azon legalább a nyilvántartott tagok fele + 1 fő megjelent. Ha a Közgyűlés határozatképtelen, 

legkevesebb fél óra számításával azonnal ki kell tűzi a megismételt Közgyűlés időpontját.  A szabályos 

értesítést követő megismételt Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, azonban 

az értesítőben fel kell hívni a figyelmet az (5) bekezdésben írt minősítéscsökkenésre. 

 

(5) A Közgyűlés határozatait szótöbbséggel (jelenlévő tagok fele + 1 fő) hozza, szavazategyenlőség esetén a 

levezető elnök szavazata dönt. Minősített többség (nyilvántartott tagok fele + 1 fő) szükséges a Közgyűlés 

kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek közül a (6) bek. a) – e) pontjai esetében, kivéve a megismételt 

Közgyűlést, amely esetben egyszerű szótöbbség is elegendő. 

 

 

(6) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) az Alapszabály és a Belső Szabályzat megállapítása és módosítása; 

b) az évi költségvetés meghatározása; 

c) a *Kör éves beszámolójának elfogadása; 

d) más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása; 

e) az Elnök, az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása; 

f) tagsági viszony megszüntetése; 

g) a tagsági díj mértékének meghatározása. 

 

7. §. 

A vezetőség 

 

(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához 

szükséges körben nem korlátozták.  

(2) A Hőgyészi Székely Kör képviseletére a bármely tag jelölése alapján közvetlen, nyílt szavazással három 

évre választott Elnök jogosult. Az elnökség tagjai közül a képviseleti jogot kizárólag az egyesület elnöke 

gyakorolja. Az Elnök egyedül képviseli a *Kör-t azzal a megkötéssel, hogy az elfogadott költségvetésen túl 

kötelezettséget csak a Közgyűlés felhatalmazása alapján vállalhat. A Vezetőség többi tagja a *Kör 

képviseletére nem jogosult. 

(3)  A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 

tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt annak 

megszűnését megelőző két évben legalább egy évig : 

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

és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

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

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 

felfüggesztette vagy törölte. 
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       A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet 

előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A vezető 

tisztségviselők összeférhetetlenségre az Ectv-n kívül a Ptk. 3:22.§-ában foglaltak az irányadóak. 

 

(4) A *Kör ügyintéző szerve a természetes személy tagjai közül az Elnök javaslatára közvetlen, nyílt 

szavazással három évre választott 4 főből álló Elnökség (a tagok + az Elnök együttesen). Feladatai 

közé tartozik a Közgyűlés határozatainak végrehajtása, a tagok tevékenységének a 2. §-ban 

meghatározott cél érdekében történő szervezése, a *Kör működésének folyamatos biztosítása, 

könyveinek és iratainak vezetése. Ennek érdekében önállóan jár el, de tevékenységét tagjai között fel 

is oszthatja. 

 

(5) Az Elnökség legalább évi 4 ülést tart, amelyeket a tervezett napirend írásbeli közlésével egyidejűleg az 

Elnök hív össze. Az Elnökség ülését 30 napon belüli időre össze kell hívni akkor is, ha azt legalább két 

elnökségi tag az ok és cél megjelölésével kívánja, illetve ha azt az Ellenőrző Bizottság kezdeményezi. 

Az Elnökség bármely két tagja, illetve adott esetben az Ellenőrző  Bizottság jogosult az ülést 

összehívni az Elnök mulasztása esetén. 

 

(6) Az Elnökség döntéseit nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök 

szavazata dönt. Az Elnökség ülései nyilvánosak, annak időpontjáról és napirendjéről az Elnök az 

Ellenőrző Bizottság tagjait is köteles értesíteni. 

 

8. §. 

Ellenőrző Bizottság 

 

(1) A Hőgyészi Székely Kör tagjai közül úgyszintén három évre bármely tag jelölése alapján közvetlen, 

nyílt szavazással három főből álló Ellenőrző Bizottságot választ, akik maguk közül elnököt 

választanak. Az Ellenőrző Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi a *Kör 

működését és gazdálkodását. Ennek során az Elnöktől és az Elnökség tagjaitól jelentést, a *Kör 

munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá betekinthet a *Kör 

könyveibe és irataiba, azokat megvizsgálhatja; az Ellenőrző Bizottság tagjai az Elnökség ülésén 

tanácskozási joggal részt vehetnek. 

 

(2) Az Ellenőrző Bizottság legalább évi két ülést tart, amelyet az Elnök, mulasztása esetén bármely tag 

hív össze; egyebekben ügyrendjét maga állapítja meg azzal azonban, hogy a tagjaival szemben 

felmerült összeférhetetlenségi kifogást nem tárgyalhatja meg.  

 

(3) Az Ellenőrző Bizottság (Felügyelő Bizottság) köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet 

(közgyűlés, Elnökség) tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, 

hogy 

a) szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként 

súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv 

döntését teszi szükségessé; 

b) az Elnökség bármely tagjának felelősségét megalapozó tény merült fel. 

 

(4) Ha az arra jogosult vezető szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 

törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

 

9. §. 

Vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok 

 

 

(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

(2) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem 

mentesül. 
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(3) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 

foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 

tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 

(4) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit 

eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

(5) A vezető szervek (Közgyűlés, Elnökség) 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 felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a Hőgyészi Székely Kör cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a *Kör által tagjainak, a 

tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 

(6) Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 

a) az Elnökség tagja; 

b) a Hőgyészi Székely Kör-rel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll;  

c) a *Kör cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe 

vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Kör által tagjainak a tagsági jogviszony alapján 

nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -; illetve  

d) a) – c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

e) akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn. 

 

10. §. 

A *Kör gazdálkodása 

 

(1) A Hőgyészi Székely Kör vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 

érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, továbbá gazdálkodása során elért eredményét nem 

osztja fel, azt a jelen Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. 

 

(2) A * Kör a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és 

ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. 

 

A *Kör könyvelőt megbízássál foglalkoztat, aki intézi az egyesület könyvelését, a rendelkezések szerinti 

nyilvántartásokat. 

1. A *Kör vagyonát pénz-, és egyéb eszközök, továbbá azok az ingó és ingatlan vagyontárgyak képezik, 

amelyeket gazdálkodása eredményeként vagy más módon keletkeznek. 

2. A szervezet minden vagyona és jövedelme a szövetség céljait és működését szolgálja. 

3. A *Kör érdekében - a rendelkezések figyelembe vételével – alapokat képezhet, létesítményeket hozhat létre. 

4. Az egyesület éves költségvetés szerint gazdálkodik, amit a Közgyűlés hagy jóvá. 

5. Az éves gazdálkodás tervében jóváhagyott összegeknek a rendeltetésszerű és a mindenkori pénzügyi 

előírásoknak megfelelő felhasználásáért, valamint a *Kör vagyontárgyainak kezeléséért az elnök a felelős. 

6. A *Kör pénzügyi és anyagi tevékenységéért, valamint kötelezettségvállalásaiért a vagyon mértékéig felel. 

7. A szervezet megszűnése esetén vagyonát célkitűzései érdekében hasznosítja. 

                     

(3) A *Kör bevételei: 

a) az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú célra vagy működési 

költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány; 

b) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; 

c) az egyéb célszerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó 

bevétel; 

d) a Kör eszközeinek befektetéséből származó bevétel; 

e) a tagdíj; 

f) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel; 

g) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel. 
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(4) A *Kör 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 bevétel arányosan kell megosztani. 

 

11. §. 

 

(1) A Hőgyészi Székely Kör köteles az éves beszámolót készíteni, amely tartalmazza: 

a) a számviteli beszámolót (az éves beszámoló készítésének kötelezettségére, letétbe 

helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását nem érinti) 

b) a költségvetési támogatás felhasználását; 

c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 

d) a cél szerinti juttatások kimutatását; 

e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott 

támogatás mértékét; 

f) a *Kör vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; 

g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 

 

(2) A *Kör éves beszámolóját a Kör elnökéhez intézett írásos kérelem alapján bárki betekinthet 

munkanapokon 8:00 és 16:00 közötti időszakban, illetőleg abból saját költségére másolatot 

készíthet. A *Kör az éves beszámolóját a tárgy évet követő évben, de legkésőbb június 30-ig saját 

honlapján, a www.hogyeszibokreta.hu domainnevű honlapon közzéteszi. A beszámolók, 

jegyzőkönyvek és egyéb iratok megőrzésének helye a *Kör székhelyén történik.  

 

12.§. 

 

A Hőgyészi Székely Kör feletti adóellenőrzést a székhely szerinti illetékes adóhatóság, a költségvetési 

támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, a törvényességi felügyeletet pedig – a 

közhasznú működés tekintetében – a reá irányadó szabályok szerint az Ügyészség látja el.  

 

13.§. 

A *Kör megszünése 

 

(1) A Hőgyészi Székely Kör megszűnik: 

a) feloszlással; 

b) más társadalmi szervezettel való egyesüléssel; 

c) a Bíróság által történő feloszlatással; illetőleg megszűnésének megállapításával. 

 

(2) A *Kör (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után – 

vagyonáról a Közgyűlés döntése szerint kell rendelkezni. 

 

(3) Ha a *Kör az (1) bekezdés c) pontja szerint szűnik meg, és a vagyon hovafordításáról nem történt 

rendelkezés, vagyona a hitelező kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell 

fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni. 

 

(4) Ha a *Kör közhasznú jogállása szűnik meg, köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg 

közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hogyeszibokreta.hu/
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I.Záradék: 

 Jelen 13. §-ból álló, 6 oldalon összefűzött Alapszabályt a Hőgyészi Székely Kör a Hőgyészen 1998. 

február 28. napján tartott alakuló ülésén illetőleg a 2011. július 15. összehívott rendkívüli Közgyűlésén 

100% arányban elfogadta. 

 

II.Záradék:  

A Hőgyészi Székely Kör székhelyén gondoskodik a Közgyűlés és a Vezetőség üléseiről készült 

jegyzőkönyv őrzéséről és nyilvántartásáról. 

A Hőgyészi Székely Kör működésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával, beszámolói közlésével 

kapcsolatban a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályban meghatározott módon (közzétételi 

kötelezettség), másrészt a jelen Alapszabályban meghatározott irat betekintési és felvilágosítási jog 

rögzítésével. 

A Hőgyészi Székely Kör az elfogadott beszámoló közlésének nyilvánosságáról a HSZK honlapján 

történő közzététel útján gondoskodik. 

Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. tv a Polgári Törvénykönyv és az egyesülési 

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

CLXXV. tv(Ectv.) rendelkezései értelemszerűen irányadóak. 

Jelen Alapszabályt a Hőgyészi Székely Kör Rendkívüli Közgyűlése 2014. május 27. napján egyhangúlag 

elfogadta. 

 

III. Záradék:  

Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát a Hőgyészi Székely Kör 2014. július 7-i 

rendkívüli közgyűlésen egyhangúlag elfogadta. 

 

 

Hőgyész, 2014. július 7. 

 

 

 

 

 

 

Csöglei Istvánné 

a HSZK elnöke 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


