"HELYTÖRTÉNETI BARÁTI TÁRSULAT”
ALAPSZABÁLYA
A Társulat létrejöttére és megszűnésére az egyesülésről szóló 1989.
évi II. törvény és ennek rendelkezéseivel összhangban a jelen
alapszabály rendelkezései az irányadók.
I.
Általános rendelkezések
1 .§. /1/ A Társulat neve: Helytörténeti Baráti Társulat
/2/ A Társulat székhelye: Bag, Malom u. 14.
3/ A Társulat működése: Bag község területe
A Társulat jogi személy.

/
/4/

2. §. /1/ A Társulat bélyegzője körpecsét:
Körbefutó: "HELYTÖRTÉNETI BARÁTI TÁRSULAT BAG
1991" szöveggel középen a Társulat címere: címpajzson ívelt
"András kereszt", a pajzs kereszttengelyén palmetta formájú un.
életfa motívum.
/2/ A Társulat címere:
Ezüst címpajzson ívelt, vörös színű "András kereszt" a pajzs
kereszttengelyén pedig zöld, palmetta formájú un. életfa motívum.
2/A. §. A Helytörténeti Baráti Társulat közhasznú szervezet. A
Társulat megfelel az 1997. évi CLVI. törvény 26. §. c. pontja
5.6.7.8.9. bekezdésében felsorolt tevékenységeknek, azt magáénak
ismeri el azok megvalósításán munkálkodik. A Társulat
szolgáltatásaiból bárki részesülhet.
A 7. § /2/ bekezdése alapján a Társulat a törvényben előírtakat
betartja.
3. §. A Társulat célja:
- Felkutatása /falukutatás/ megóvása és gyarapítása a község
történelmi, építészeti, természeti értékeinek és azok közkinccsé
tétele.
- A község polgárainak - azok közül is főként az ifjúságnak - a
község szeretetére nevelése. A Bagról elszármazottakkal kapcsolat
kiépítése és tartása.
- Közreműködés a község szépítésében, a környezet és
természetvédelem hatékonyabbá tételében.
- A sport és közművelődési lehetőségek elősegítése a Társulat tagjai
számára.
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4. §. A Társulat - céljai megvalósítása érdekében:
a./ Együttműködésre törekszik más társadalmi szervezetekkel.
b./ Kezdeményezi és segíti a helyi Önkormányzat
Képviselőtestületénél a célkitűzésben foglaltak megvalósítását.
c./ Véleményezi - az illetékes szervek felkérése, vagy saját
kezdeményezése alapján - a településrendezési, a beépítési, az
átépítési és bontási, valamint a közlekedésfejlesztési és a
parkosítási terveket.
d./ Kiadói tevékenységet kezdeményez és folytat.
e./ Előadásokat, kiállításokat szervez a célkitűzésben foglaltak jobb
megismerése, népszerűsítése érdekében.
f./ Védi és gyarapítja a község zöldterületi értékeit, madár és
állatvilágát.
g./ Vállalkozási tevékenységet, csak közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
II.
A társulat tagsága
5.§. /1/ A Társulat tagsági formái:
a./ Rendes tag.
b./ Pártoló tag.
c./ Tiszteletbeli tag.
/2/ Rendes tag lehet minden olyan feddhetetlen magyar
állampolgár, aki a Társulat céljait magáévá téve tevékenykedik és
akit magatartása és tevékenysége alapján a Társulat arra
érdemesnek talál.
A Társulat tagja lehet nem magyar állampolgár is.
/3/ Pártoló tag lehet, minden olyan jogi személy, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező csoport, amely támogatja a
Társulatot, segíti célkitűzéseinek megvalósítását és amelyiket a
Társulat arra érdemesnek talál.
/4/ Tiszteletbeli tag lehet minden olyan magyar, illetve külföldi
állampolgár-, közéleti személy - aki a község érdekében kimagasló
tevékenységet fejt ki, vagy fejtett ki és akit a Társulat tiszteletbeli
tagjának meghív.
III.
A tagsági viszony létrejötte és megszünése
6. §./1/ A Társulatba való felvételt írásban kell kérni. A felvételt
kérő a belépéskor nyilatkozik arról, hogy az alapszabályban
foglaltakat megismerte és azt magára nézve kötelezőnek tartja.
/2/ A tagfelvételi kérelem elbírálásáig a kérelmező tagjelölt.
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7. §. /1/ Rendes tag felvétele a belépési nyilatkozat aláírása,
munkásságának bemutatása és a Társulat két rendes tagjának
ajánlása alapján történik.
/2/ Pártoló tag felvétele a belépési nyilatkozat és az Elnökség
ajánlása alapján történik.
/3/ Tiszteletbeli tag meghívása bármely tag kezdeményezésére, az
elnökség javaslata alapján történik.
8. §. A rendes és a pártoló tag felvételéről és a tiszteletbeli tag
meghívásáról a közgyűlés dönt.
A felvétel elutasítása esetén a felvételt ismételten csak egy év
eltelte után lehet kérni.
9. §. A tagsági viszony megszűnik:
- a tag kilépésével,
-a tag kizárásával,
- ha a tag a tagdíj vagy egyéb kötelezettségének egy év eltelte után
nem tesz eleget,
- ha a tagot jogerős ítélet a közügyek gyakorlásától eltiltja,
-a tag halálával.
10. §. A befizetett tagdíj és egyéb támogatás, a tagság
megszűnésével nem követelhető vissza.
IV.
A tagok jogai és kötelezettségei
11. §. /1/ A rendes tag:
a./ Rész vesz a Társulat közgyűlésén, tanácskozási és szavazati
joggal rendelkezik, javaslatokat terjeszthet elő és indítványokat
tehet.
b./ Megválasztható a Társulat tisztségeire.
c./ Joga van a társulati célkitűzések érdekében a Társulat
munkájában részt venni.
d./ Jogosult - az elnökség egyetértése, javaslata esetén - a
személyes közreműködésével létrehozott eredményt olyan
felirattal, táblával, névjeggyel ellátni, melyen saját neve az
egyesületi tagságra utalással együtt fel van tüntetve. /Pl.:
"Készítette X.Y. a bagi "Helytörténeti Baráti Társulat Rendes
Tagja"./
/2/ A pártoló és a tiszteletbeli tag jogai azonosak a rendes tagéval
de a Társulat tisztségeire nem választható, és nem rendelkezik
szavazati joggal.
/3/ A Társulat minden tagja jogosult a Társulatot anyagilag
támogatni.
/4/ A Pártoló tag a Társulat munkájában képviselője útján vesz
részt.
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12. §. /1/ Köteles:
a./ A Társulat rendes tagja, a Társulat közgyűlésén részt venni, a
társulati célkitűzések megvalósításán munkálkodni.
b./ A Társulat minden tagja, a Társulat alapszabályát valamint az
elnökségi és a közgyűlési határozatokat megtartani, a társulati
vagyont védeni, gyarapítani és az esetleg abban okozott kárt
megtéríteni.
c./ Minden tag, a tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tenni. A
külföldön élő tag, tagdíjfizetési kötelezettsége önkéntes.
/2/ A rendes tagok, kötelesek az elnökség felhívására,
meghatározott munkában évenként egy munkanapot, a Társulat
javára dolgozni.
/3/ A tiszteletbeli tag, nem köteles tagdíjat fizetni.
13. §. A "Társulat alapító tagja" cím használatára jogosultak azok a
tagok, akik részt vettek a Társulat megalakításában.
V.
A Társulat szervezete
14. §. A Társulat ügyeit:
- a közgyűlés,
- az elnökség,
- a bizottságok intézik.
15. §. A közgyűlés:
/1/ A Társulat legfőbb szerve a Társulatot érintő minden kérdésben
dönthet. A jelenlévő tagok egyharmadának indítványára a
közgyűlés titkos szavazást is elrendelhet.
/2/ A közgyűlést az elnökség határozata alapján az elnök hívja
össze. A közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a tagok
egyharmada - a napirendi pont megjelölésével kéri. A meghívót a
közgyűlés időpontja előtt legalább 8 nappal meg kell küldeni a
tagoknak. A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés idejét,
helyét és napirendi pontjait.
/3/ A közgyűlés nyilvános, de a közgyűlés - bármely tagjának
indítványára - zárt ülést is elrendelhet.
/4/ A közgyűlést a Társulat Elnöke vezeti, aki egyben az elnökség
elnöke is.
/5/ A közgyűlés akkor határozatképes, ha a rendes tagok 50 %-a+1
fő jelen van. Határozatképtelenség miatt elmaradt közgyűlést 15
napon belül eredeti napirendi pontokkal ismételten össze kell hívni,
amely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
/6/ A közgyűlés határozatait nyílt szavazással és szótöbbséggel
hozza /50 %+1 fő/. Minősített szavazat szükséges - a jelenlévő
tagok 2/3 része +1 fő - a tisztségviselők választásához, az
alapszabály módosításához, más közhasznú szervezettel való
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egyesüléshez és a társulat megszűnéséhez. Az éves beszámoló
jóváhagyásához.
/7/ A közgyűlésről a hozzászólásokat is tartalmazó jegyzőkönyvet
kell készteni. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és jegyzője írja
alá, valamint a közgyűlésen választott két jegyzőkönyv hitelesítő.
/8/ Elnökségi tagok, bizottsági tagok választása csak titkos
szavazással történhet.
/9/ A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt:
aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, bármilyen más
előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
16. §. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a./ Az elnök, az elnökség, a bizottságok elnökeinek és tagjainak
választása.
b./ Az elnökség által előterjesztett évi jelentés és zárszámadás
felülvizsgálata és jóváhagyása.
c./ Pénztáros és a számvizsgáló bizottság részére a felmentvény
megadása.
d./ Alapszabály módosítása, vagy kiegészítése.
e./ Dönt a másodfokon a közgyűlés elé utalt ügyekben.
f./ A Társulat megszűnésének kimondása, szövetségbe való
belépése, vagyonának hovafordítása.
g./ Évi tagdíj megállapítása.
h./ A közhasznúsági jelentés elfogadása.
17. §. A Társulat, az éves költségvetésének megállapítását az
elnökség hatáskörébe utalja.
18. §. A közgyűlést szükség szerint vagy ha a tagok 1/3 része a
napirendi pont megjelölésével kéri-, de évente legalább egyszer
össze kell hívni.
VI.
Az elnökség
19. §. Az elnökség a Társulat ügyintéző és végrehajtó szerve
/vezető szerve/, amely üléseit szükség szerint, de legalább
félévenként tartja. Az elnökség ülései zártak. Feladata a Társulat
célkitűzéseinek szolgálata.
20. §. Az elnökség tagjai:
- a társulat elnöke egyben az elnökség elnöke,
- a társulat alelnöke,
- a társulat jegyzője,
- a társulat pénztárosa,
- a társulat, szervezési megbízottja.

5

21./ §. Az elnökség határozatát szótöbbséggel hozza.
21./A. §. Az elnökség tagja amennyiben személye érintett a
hozandó határozatban összeférhetetlenségét be kell jelentenie. Az
összeférhetetlenség megállapítását bármely tag kezdeményezheti.
21./B. §. Az elnökség előkészti és jóváhagyásra a közgyűlés elé
terjeszti az éves közhasznúsági jelentést.
21./C. § Az elnökség gondoskodik a közgyűlés és elnökségi ülésen
hozott határozatok nyilvántartásáról:
1./ A nyilvántartásnak tartalmazni kell:
- határozat sorszáma,
- határozat száma,
- döntésének tartalma,
-hozott határozatoknak időpontja,
- hozott határozat hatálya,
- döntést támogatók és ellenzők számaránya,
- az ellenzők nevének feltüntetése.
2./ Döntésekkel érintetteket nyolc napon belül írásban értesíteni
kell a hozott határozatról.
A nyilvánosságot érintő határozatokat hirdetőtáblán közzé kell
tenni.
3./ A közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett
iratokba elnökségi tag jelenlétében bárki betekinthet.
4./ A közhasznú szervezet működésének szolgáltatási igénybevétele
módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról a lakosságot
hirdetőtáblán tájékoztatni kell.
21./D.§. a./ Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja,
illetve könyvvizsgálója az elnökség tagja.
b./ Társulattal a megbízásán kívüli más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban az elnökség tagja, ha jogszabály másként nem
rendelkezik.
c./ Az elnökség tagja a Társulat célszerinti juttatásából nem
részesülhet, kivéve a minden tagnak alanyi jogon járó juttatás.
d./ Az a-c pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
22. §. Az elnökség feladata különösen:
a./ Közgyűlés határozatainak végrehajtása.
b./ Az éves költségvetés elkészítése és jóváhagyása.
c./ A közgyűlés előkészítése és jóváhagyása.
d./ Dönt kizárás ügyben.
e./ Rendezvényeket, versenyeket, kiállításokat szervez.
Kiadványokat, propagandaanyagokat adhat ki, megállapítja a
szerzői, illetve tiszteletdíjakat.
f./ Összehangolja a tagozatok munkáját.
g./ Dönt a pénzbeli támogatás nyújtásáról és elfogadásáról.
h./ Pályázatot írhat ki a Tv. 26. §. I./ pontja alapján.
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j./ Közhasznúsági jelentést készít és azt jóváhagyásra a közgyűlés
elé terjeszti.
23. §. /1/ Az elnökség ülését az Elnök hívja össze és azt levezeti. /
2/ Határozatképes az Elnökség, ha a tagjainak több mint a fele jelen
van.
/3/ Az elnökség határozatait nyílt szavazással hozza.
/4/ Az elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az
elnök és a jegyző írja alá.
24. §. Az elnökség tagjait a közgyűlés 3 évi időtartamra választja.
VII.
Az elnökség tagjainak feladata
25. §. A Társulat elnöke:
- A Társulat felelős személye.
- Eljár a Társulat képviseletében
-Utalványozza a költségvetés keretein belül megállapított
kiadásokat. Az előre nem tervezett 45.000.-Ft feletti kiadások
utalványozásáról elnökségi ülésen be kell számolni.
-Őrzi a Társulat hivatalos pecsétjét.
-Nyilvántartja a társulat tagjait és munkájukat segíti.
-Jogosult a leltárt és pénztárt bármikor ellenőrizni.
-A Társulat működéséért az alelnökkel erkölcsileg, függetlentett
pénztárossal anyagilag is felel.
25/A.§. /1/ A Társulat megszűnése esetén a megszűnést követő két
évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője,
aki a megszűnést megelőző két évben, legalább egy évig, vezető
tisztséget töltött be, ha megszűnéskor a Társulat az adózás rendjéről
szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
/
2/ Az elnök, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi
érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy
ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
26. §. A Társulat alelnöke:
Az elnököt akadályoztatása esetén, vagy megbízásából mindig
helyettesíti.
27. §. A Társulat jegyzője:
Biztosítja a testületi ülések működésével kapcsolatos adminisztratív
feladatokat. Vezeti a közgyűlés, az elnökség jegyzőkönyveit. Végzi
az iktatást és kezeli az iratokat. Eljár mindazokban az ügyekben,
amellyel őt az elnökség vagy az elnök megbízza.
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28. §. A Társulat pénztárosa:
Kezeli a társulat pénzét és vagyonát. Összeállítja az éves
költségvetést, zárszámadást és a vagyon kimutatást. Eleget tesz a
bejelentési és statisztikai adatközlésnek. Szorgalmazza a Társulat
követeléseinek beszedését. A házipénztárban 45.000.-Ft-ot tarthat,
ezen felüli összeget az OTP-nél vagy a Postán kell elhelyezni. A
pénztáros munkájáért jutalomban /tiszteletdíjban/ részesülhet
melyet az eElnökség állapít meg.
29. §.A Társulat Szervezési megbízottja:
Megszervezi a Társulat célkitűzéseinek és a Társulat
tevékenységének hiteles megismertetése, népszerűsítése érdekében
a Társulat és a helyi polgárok közötti kommunikációs rendszert. /Pl.
Társulat sajtója, egyéb propagandaanyagok, kiadványok, stb./
VIII.
Bizottságok
30. §. Ellenőrző Bizottság:
Az ellenőrző bizottság elnökét és két tagját a közgyűlés háromévi
időszakra választja. Az ellenőrző bizottság elnöke és tagjai a
Társulatban más tisztséget nem viselhetnek. Üléseit, vizsgálatait
szükség szerint tartja, munkájáról csak a közgyűlésnek köteles
beszámolni, tagjai ellen csak a közgyűlés kezdeményezhet
fegyelmi eljárást. Az ellenőrző bizottság figyelemmel kíséri a
Társulat alapszabály szerinti működését. Közreműködik az éves
költségvetés és zárszámadás elkészítésében.
Az év végi zárszámadást csak az Ellenőrző Bizottság jelentésével
lehet a közgyűlés elé terjeszteni.
31. §. Külön bizottságok: Az elnökség meghatározott feladatok
ellátására, kitűzött célok megvalósítására külön bizottságokat,
tagozatokat hozhat létre. A külön bizottságok célját és feladatát,
tagjainak számát, valamint működésének időtartamát az elnökség
határozza meg.
A különbizottságok, tagozatok az általa végzett munkáról az
elnökségnek köteles beszámolni.
31/A.§. /1/ Ha a Társulat éves bevétele meghaladja az ötmillió
forintot, a vezetőszervtől elkülönült felügyelő szerv létrehozása
kötelező.
/2/ A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg.
IX.
A társulat vagyona
32. §. A Társulat vagyona és
jövedelme:

/1/ Készpénzvagyon
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a./ A tagok által befizetett évi tagdíj.
b./ Támogatás vagy ajándékozás címén juttatott pénzösszeg.
c./ Rendezvényekből, kiadványokból, gazdasági vállalkozási
tevékenységből származó bevétel.
/2/ A Társulat pénzkövetelései /kintlévőségek/
/3/ Egyéb vagyon:
a./ A leltárban nyilvántartott berendezések, felszerelések, ingatlan
vagyon, könyvek, képek, okiratok, stb.
b./ Anyagszámadásban nyilvántartott nyomtatványok, kiadványok.
c./ A Társulat részére juttatott - pénzbeli adományok, örökségek.
33. §./1/ A Társulat tartozásaiért saját vagyonával felel. Vagyonával
önállóan, a pénzügyi jogszabályoknak megfelelően gazdálkodik.
/2/ Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel azt az
alapszabályban meghatározott célszerinti tevékenységre fordítja.
34. §. A Társulat tagjai a Társulat tartozásaiért saját személyükben
nem felelnek.
34/A. §. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt,
továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati
választáson jelöltet nem állit.
X.
A Társulat megszűnése
35. §. A Társulat megszűnik:
a./ ha a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel a Társulat
megszűnését kimondja.
b./ Ha a Bíróság a Társulat megszűnését megállapítja.
c./ Más társadalmi szervezettel való egyesüléssel.
36. §. Megszűnés esetén a Társulat vagyonáról a közgyűlés dönt,
vagyona azonban Bag községből nem kerülhet el.
XI.
Vegyes rendelkezések
37. §. A Társulatba való belépéskor az évi tagdíjnak megfelelő
összeg belépési díjat kell fizetni, mely összeg a belépés évében
egyben tagdíjnak is tekintendő.
38. §. A Társulat ülésein /gyűlések, szakrendezvények, stb./ az
elnöklés tisztjét rendes tagnak kell ellátni.
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39. §. Az alapszabályt a Társulat 1991. február 8-án megtartott
alakuló közgyűlésén elfogadta. Legutóbb, 2000. augusztus 09-én
megtartott közgyűlésen módosította, illetve kiegészítette.
Jelen alapszabály módosítást a 2006. április 26-án tartott közgyűlés
elfogadta.

Balázs Gusztáv sk.
Társulat elnöke

Katona Pál sk.
Társulat jegyzője

Ellenjegyezte: Dr. Kovacsik Erzsébet sk
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