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„JAM” Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:
„JAM” Kórus Egyesület
1161 Budapest, Milán u. 22.
Magyarország közigazgatási területe

II. Az Egyesület céljai, feladata és tevékenysége
1.

Az Egyesület célja kulturális és oktatási tevékenység, nevezetesen a JAZZ and More (JAM)
kórus működtetése, munkájának támogatása (fellépések szervezésének támogatása,
versenyeken, koncerteken és pályázatokon való részvétel támogatása, utazások
támogatása, fiatal tehetségek felkutatása és pályára segítése).

2.

Az Egyesület az 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c./ pontjában felsorolt közhasznú
tevékenységek közül a következőkért dolgozik:
a. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (1997. évi CLVI. törvény 26. § c)
4. pont)
b. kulturális tevékenység (1997. évi CLVI. törvény 26. § c) 5. pont)

3.

Az Egyesület
1. nyitott, tagságát tekintve (az Egyesület céljára való tekintettel) minden 14. életévét
betöltött természetes személy számára (14 és 18 év között a tagság szülői
engedélyhez kötött), aki aktív közreműködésével, énektudásával az egyesület céljait
elfogadja, szolgáltatásait tekintve minden természetes személy és szervezet
számára,
2. működése nyilvános, szolgáltatásait bárki igénybe veheti, az Alapszabályban és a
Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint, azonban az
Egyesület kérheti ezzel kapcsolatos költségeinek megtérítését. A közhasznú
szolgáltatás nyújtásáról az Igénylő által benyújtott felkérés alapján a Közgyűlés
véleményének figyelembe vételével a Vezetőség Elnöke dönt. Az Egyesület
működéséről és szolgáltatásairól az Egyesület honlapjáról www.jazzandmore.hu bárki
értesülhet és információhoz juthat. A közleményben fel kell tüntetni a szolgáltatás
igénybevételi helyét, idejét, valamint az esetlegesen felmerülő költségeket és díjakat.
Az Egyesület beszámolóit szintén ez úton hozza nyilvánosságra.
3.
vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez,
4. gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban
meghatározott tevékenységre fordítja,
5.
közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
6. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 17. § szerinti befektetési
tevékenységet nem folytat.
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III. Az Egyesület jogállása
1.

Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és az egyesülési
jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezéseinek megfelelően működő jogi személy,
amely a Közgyűlés által jóváhagyott Alapszabály rendelkezései szerint működik.

2.

Az Egyesület pártoktól független, azoktól támogatást nem kapott és nem is fogad el,
képviselőjelöltet nem állított, és nem is támogat, közvetlen politikai tevékenységet nem
folytat, szervezete pártoktól független és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.

3.

Az Egyesület jogállása közhasznú.

IV. Az Egyesület Tagsága
1.

Az Egyesület tagja lehet az a 14. életévét betöltött természetes személy, aki elfogadja az
Egyesület Alapszabályát és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az
Egyesület munkájában, valamint fizeti a tagdíjat, és szakmai tudását a Vezetőség Elnöke
által lefolytatott meghallgatást követően a Vezetőség megállapította. A 14 és 18 év közötti
személyek tagsága szülői engedélyhez kötött.
A rendes tag felvételéről – írásbeli felvételi kérelme alapján – ,a Vezetőség Elnöke által
lefolytatott meghallgatást követően, az Egyesület Vezetőségének elnöke javaslatára a
Vezetőség dönt.

2.

Az Egyesület tagjának jogai:

a. részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgyűlés
b.

c.
d.
e.
f.

g.
3.

határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat,
a Közgyűlésen szavazati joggal vesz részt az Egyesület működésével kapcsolatban;
a tag ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására;
felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület Vezetősége 30
napon belül köteles választ adni;
választhat, illetve választható az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve
tisztségeire, és visszahívást kezdeményezhet, azzal, hogy 18. életévét be nem töltött tag
kizárólag életkorának megfelelő tisztségre választható.
indítványt tehet a Közgyűlés és a Vezetőség napirendi pontjaira;
betekinthet az Egyesület nyilvántartásába;
a tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli
Vezetőségi ülés összehívását kezdeményezheti.
Az Egyesület tagjának kötelezettségei:

a. részvételével segíti az Egyesületet tevékenységében és rendezvényein;
b. tagdíjat fizet az Egyesület részére;
c. köteles betartani az Egyesület alapszabályát és az Egyesület közgyűlésének,
vezetőségének határozatait, döntéseit;
d. köteles lehetőségeihez képest részt venni az Egyesület munkájában,
e. köteles elősegíteni az Egyesület által kitűzött célok megvalósítását.
4.

Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely az Egyesület Alapszabályát
elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület működését. A tagfelvétel
a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. A pártoló tag, illetve képviselője
tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, szintén igénybe veheti az Egyesület
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szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs. A pártoló tag tagdíjat
nem fizet. Egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval, azzal,
hogy felvételéről meghallgatása nélkül a Vezetőség dönt.
5.

Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat személyesen gyakorolják, meghatalmazotti
képviseletnek kizárólag jelen Alapszabály IV. 6. pontjába foglalt esetben van helye. A jogi
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok jogaikat képviselőik
útján gyakorolják.

6.

A tag személyesen vagy meghatalmazott útján gyakorolhatja szavazati jogát és részt vehet a
Közgyűlés munkájában. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
Egy tagnak kizárólag egy meghatalmazottja lehet, valamint egy meghatalmazott kizárólag
egy tagot képviselhet.

7.

A tagsági viszony megszűnik:
a. a tag halálával,
b. az Egyesület megszűnésével,
c. a tag kilépésével,
d. a tag kizárásával.

8.

A Vezetőség Elnöke javaslatára a Vezetőség kizárja az Egyesület tagjai közül azt a tagot,
aki
a. hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének
elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti a tag kizárását, ha a
kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható, azaz saját hibájából nem fizette meg a
tagdíjat. Azt a tagot, aki a tagdíj fizetésével hat hónapon keresztül elmarad, a
Vezetőség Elnöke a kézbesítéstől számított 30 napos határidő tűzésével és a kizárás
lehetőségére való figyelmeztetéssel a tag nyilvántartott lakcímére, ajánlott
küldeményben elküldve, írásban felszólítja a tagdíjfizetésre, majd a tag kizárását
kezdeményezi abban az esetben, amennyiben a kitűzött határidőn belül az elmaradt
tagdíj kifizetése nem történt meg.
b. akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a
közügyektől eltiltott.
c. akinek szakmai tudása a felvétel időpontjához képest akként változott, hogy jelenlegi
szakmai tudása szerint már az egyesületbe való felvételre sem lenne alkalmas, és
akinek alkalmatlanságát a Vezetőség Elnöke által lefolytatott meghallgatás után a
Vezetőség megállapította, és ezért a kizárásáról döntenek.
d. akinek összeférhetetlen magatartása miatt, vagy az Egyesület céljának nem teljesítése
miatt kizárása indokolt.

9.

A kizárni szándékozott tagot a nyilvántartott lakcímére tértivevényes, ajánlott
küldeményként elküldött írásos tájékoztatásban tájékoztatni kell arról, hogy vele szemben
kizárást kezdeményeztek, illetőleg ismertetni kell vele a kizárási indítványban megjelölt
okot. A tájékoztatóban egyidejűleg közölni kell az érintett taggal a kizárás ügyében
döntésre jogosult Vezetőség ülésének pontos helyét és időpontját, továbbá arra az érintett
tagot meg kell hívni. A tájékoztatót úgy kell elküldeni, hogy a kitűzött vezetőségi ülés
időpontját megelőzően a tag azt legalább 15 nappal korábban kézhez vegye. A tagot a
tájékoztatóban figyelmeztetni kell arra, hogy annak kézhezvételét követő 8 napon belül
álláspontját és védekezését írásban benyújthatja, illetőleg azt a kitűzött meghallgatási
időpontban is előadhatja. A Vezetőség a kitűzött határnapon megjelent tagot meghallgatja,
a tag távolmaradása azonban a döntésnek nem akadálya. A Vezetőség az értesítésben
megjelölt határnapon határozattal dönt a kizárás kérdésében; határozatát indokolni köteles.
A határozatot az érintett taggal a nyilvántartott lakcímére tértivevényes, ajánlott
küldeményként elküldött levélben kell közölni.

10.

A Vezetőség tagjainak kizárása ügyében jelen Alapszabály 9. pontja alkalmazandó azzal,
hogy a kérdésben a Közgyűlés dönt.
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11.

A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen annak kézhezvételétől számított
tizenöt napon belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A Fellebbezést az
Egyesület Közgyűlése a fellebbezés beérkezését követő 30 napon belül bírálja el.
Amennyiben a Vezetőség döntése a jelen Alapszabályban és a jogszabályokban
foglaltaknak megfelel, úgy azt helyben hagyja, amennyiben azonban a határozat az
Alapszabállyal vagy valamely jogszabállyal ellentétes, úgy a Vezetőség döntését
megváltoztatja, vagy a határozatot hatályon kívül helyezi, és a Vezetőséget szükség esetén
új eljárás lefolytatására utasítja.

12.

A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és
tagsága időtartamára vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettségének teljesítése alól.

13.

A kilépési szándékot a Vezetőséghez kell írásban bejelenteni. A kilépő tag kilépettnek
tekinthető a Vezetőséghez megküldött lemondó nyilatkozatának benyújtásával.

14.

A tagdíjat a Vezetőség javaslatára a Közgyűlés állapítja meg.

15.

A Vezetőség az Egyesület valamennyi tagjáról nyilvántartást vezet. Az Egyesület tagjairól
szóló nyilvántartás – amely nem nyilvános – jelen Alapszabály mellékletét képezi.

16.

Nem lehet tag az a természetes személy, aki
a. szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerős bírósági büntető ítélet hatálya alatt áll.
b. 14. életévét még nem töltötte be
c. Énektudásának színvonala az egyesületi kórus színvonalának nem felel meg, és az ezzel
kapcsolatos vezetőségi meghallgatását követően a Vezetőség Elnöke javaslatára a
Vezetőség a tagfelvétel megtagadásáról dönt.

17.

Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag – a tudomására
jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat
megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a
végrehajtást felfüggesztheti. A kizárt tag a jogerős kizárástól számított egy éven belül az
Egyesülettel tagsági viszonyt ismételten nem létesíthet.

V. Az Egyesület Közgyűlése
1.

Az Egyesület legfelsőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a rendes tagok
összessége. A Közgyűlés szavazati jogú tagjai az Egyesület rendes tagjai. A Közgyűlésen
a rendes tagok egy-egy szavazattal rendelkeznek. Szavazategyenlőség esetén az
Egyesület Vezetősége elnökének szavazata dönt.

2.

A Közgyűlésen részletes jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvekbe az Egyesület
bármely tagja jogosult betekinteni.

3.

Az Egyesület Vezetősége a Közgyűlésen hozott határozatokról olyan nyilvántartást köteles
vezetni, amelyből a Közgyűlés döntéseinek pontos tartalma, időpontja és hatálya, illetve a
döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha név szerinti szavazás volt: személye)
megállapítható.

4.

A Közgyűlés döntéseiről az érintetteket 15 napon belül írásban, elektronikus postai úton
tájékoztatja. A Közgyűlés döntései nyilvánosak, azokat az Egyesület honlapján
nyilvánosságra hozza. A meghozott döntésekről vezetett Határozatok könyvébe a
Vezetőséggel történő előzetes egyeztetést követően bárki jogosult betekinteni.
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5.

A Közgyűlést évente legalább egy alkalommal kell összehívni. Ezen kívül Közgyűlést kell
összehívni:
a. ha a tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri,
b. ha a Vezetőség bármely tagja kivált a testületből,
c. ha a bíróság elrendeli,
d. ha a Vezetőség kéri azt az ok és cél megjelölésével.

6.

A Közgyűlés nyilvános. A Közgyűlésen tanácskozási joggal bárki részt vehet. A Közgyűlés
határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint fele jelen van. Ha a Közgyűlés a
megjelentek számánál fogva határozatképtelen, az erre jogosultak rendkívüli Közgyűlést
hívhatnak össze legkorábban egy órával a határozatképtelen Közgyűlés vége után, mely a
megjelentek számától függetlenül határozatképes, amennyiben erre a tagokat az eredeti
meghívóban előre figyelmeztették.

7.

Az Egyesület vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki
vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a
határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más
előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül
előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

8.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a. az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más társadalmi szervezettel való
egyesülésének kimondása,
b. az Alapszabály és a Szervezeti és Működési szabályzat megállapítása és
módosítása.
c. az Egyesület Vezetőségének megválasztása
d. a vezetőségi tag visszahívása, amelyre kizárólag annyiban van lehetőség,
amennyiben feladatait 60 napon túl nem látja el, illetve a tag az Egyesület
Alapszabályának céljával ellentétes tevékenységet folytat, és ezzel a Vezetőség
törvényes működését veszélyezteti.
e. az éves tagdíj összegének megállapítása és a pótlólagosan előírt rendkívüli
hozzájárulások mértékének és a megfizetés rendjének megállapítása.
f. a tisztségviselők díjazásának, illetve költségtérítésük mértékének megállapítása.
g. az éves költségvetés meghatározása és elfogadása,
h. az éves beszámoló jóváhagyása, és a közhasznúsági jelentés elfogadása. (Az
Egyesület éves közhasznú jelentésébe az Egyesület Elnökével való egyeztetés után
bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.)
i. a Vezetőség éves pénzügyi tervének és zárszámadási beszámolójának elfogadása.
j. a Vezetőség évi beszámolójának elfogadása.
k. döntés az Egyesület vagyonának felhasználásáról, illetőleg megszűnés esetén
döntés a megmaradt egyesületi vagyon közhasznú felajánlása tárgyában.
l. belépés érdekképviseleti szervbe, illetve onnan való kilépés.
m. tisztségviselő ellen kártérítési per indításának elhatározása
n. a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása.
o. döntés minden olyan kérdésben, amelyet a Közgyűlés saját hatáskörébe von.

9.

A Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait általános szabályként a jelenlévő,
szavazati joggal rendelkező rendes tagok egyszerű szótöbbségével nyílt szavazással
hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. A Vezetőség tagjainak
megválasztása titkos szavazással történik.

10.

Az 8. a., b., c., d., e. pontokban foglalt kérdésekben történő határozathozatalhoz minősített
szótöbbség, a szavazásra jogosult jelenlévő tagok több mint kétharmadának egyetértő
szavazata szükséges. Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni
szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.
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11.

A levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a
jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz.

12.

A Közgyűlést az ülés előtt legalább 8 nappal az Egyesület honlapján közzétett, valamint a
tagok részére igazolható módon megküldött, írásos meghívóval az Egyesület Elnöke hívja
össze. Az írásos meghívónak tartalmaznia kell az ülés időpontját és helyét, valamint az
ülés tervezett napirendjét és témáit, továbbá az arra való figyelmeztetést, hogy az
esetleges megismételt közgyűlés esetén a közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes, amennyiben erre a tagokat az eredeti meghívóban előre figyelmeztették.

VI. Felügyelő Bizottság
1.

Amennyiben az Egyesület éves bevétele az ötmillió forintot meghaladja, az 1997. évi CLVI.
törvény 10. § (1) bekezdésének megfelelően megfelelően, az abban megjelölt felügyelő
szervet (Felügyelő Bizottság) hozza létre.

2.

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

VII. Vezetőség
1.

Az Egyesület Vezetősége 5 főből áll, akiket a Közgyűlés választ az Egyesület tagjainak
sorából 1 év időtartamra. A Vezetőség tagjai újraválaszthatóak. A Vezetőség tagjai a
közgyűlés által visszahívhatóak.

2.

A Vezetőség tagja kizárólag az Egyesület tagjai közül választható.

3.

A Vezetőség a két Közgyűlés közötti időszakban – a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
tartozó kérdéseken kívül – gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja az Egyesület
működését. A Vezetőség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. A
Vezetőséget a Vezetőség elnöke írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás
akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább tíz nappal az ülés időpontját megelőzően az
Egyesület honlapján közzétett, valamint a tagok részére igazolható módon megküldött,
írásos meghívóval értesülnek, amely tartalmazza az ülés időpontját és helyét, valamint az
ülés tervezett napirendjét és/vagy témáit. A Vezetőség ülései nyilvánosak.

4.

A Vezetőség határozatképes, ha tagjai közül legalább hárman jelen vannak. A Vezetőség
határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök
szavazata dönt. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 8 napon belül a Vezetőséget
ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is
csak akkor határozatképesek, ha azokon legalább 3 vezetőségi tag jelen van. A Vezetőség
üléseire – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további tagok hívhatók meg,
tanácskozási joggal.

5.

A Vezetőség feladatába és hatáskörébe tartozik:
a. döntés a tagok felvétele, illetve kizárása ügyében;
b. a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés
munkáját elősegítő szervező tevékenység;
c. az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az
éves programok, költségvetés megvitatása;
d. az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetének elkészítése;
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e.
f.
g.
h.

i.

az Elnök éves beszámolójának elfogadása;
személyzeti munka irányítása;
tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása;
az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás;
minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

6.

A Vezetőség döntéseiről olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelyből döntéseinek
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha
lehetséges személye) megállapítható. A Vezetőség döntéseiről az érintetteket írásban,
elektronikus levél formájában 3 munkanapon belül értesíti, valamint döntéseit az Egyesület
honlapján nyilvánosságra hozza. A meghozott döntésekről vezetett Határozatok könyvébe
a Vezetőséggel történő előzetes egyeztetést követően bárki jogosult betekinteni.

7.

A Vezetőségi tagság megszűnik:
a. a Vezetőségi tag halálával,
b. Közgyűlés általi visszahívással,
c. lemondással.
d. az egyesületi tagság bármely okból való megszűnésével.

8.

A Vezetőség tagjai maguk közül Elnököt (a továbbiakban: „Elnök”) választanak.

9.

Az Elnök hatásköre és feladatai:
a. képviseleti joggal rendelkezik az Egyesület nevében, a szervezet első számú felelős
vezetője,
b. az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése, a munkáltatói jogok
gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett,
c. a Közgyűlés és a Vezetőség határozatainak végrehajtása,
d. a Vezetőségi ülések előkészítése és levezetése,
e. a Vezetőség többi tagjával együtt szervezi és irányítja az Egyesület napi működését,
f. az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg
bíróság előtt,
g. éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé
terjesztése,
h. a Közgyűlés és a Vezetőség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az
érintettekkel történő közlése,
i. gondoskodik arról, hogy az Egyesület szolgáltatásait a tagszervezetek és a
nyilvánosság megismerje.
j. a kórusvezetési szakmai kérdésekben való döntés.

10.

Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az Elnökkel való egyeztetés
alapján bárki jogosult betekinteni.

11.

Az Egyesület képviseletére – beleértve a bankszámla és házipénztár feletti rendelkezési
jogot is – az Elnök önállóan, további bármely két vezetőségi tag együttesen jogosult.

VIII. A Vezetőség tagjai összeférhetetlensége
1.

A Vezetőség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója (Ptk. 685. § b.), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat
alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben
részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az
Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem
pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján
nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
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2.

A vezető tisztségviselő, illetőleg az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
szervezetnél is betölt.

3.

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak
megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

IX. Az Egyesület vagyona és gazdálkodása
1.

Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a Vezetőség fogad el. Az
Egyesület gazdálkodásáról a Vezetőség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a
Közgyűlés elé terjeszt.

2.

Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:
a. tagsági díjak, amelyet a Közgyűlés állapít meg;
b. magán és jogi személyek támogatásai;
c. az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétele;
d. rendezvény bevétele;
e. egyéb bevételek.

3.

Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az
Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően – nem
felelnek.

4.

Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban
meghatározott tevékenységére fordítja.

5.

Az Egyesület pénzeszközeit bankszámlán illetőleg házipénztárban kezeli.

X. Az Egyesület megszűnése
1.

Az Egyesület megszűnik, ha
a. a Közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való egyesülését kimondja
b. amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, vagy megszűnését megállapítja

2.

Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell
fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés dönt.

3.

A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes
köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő
kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.
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XI. Irányadó jog
Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog mindenkor hatályos
vonatkozó szabályait, mindenekelõtt az 1959. évi IV. törvényben, az 1997. évi CLVI.
törvényben, valamint az 1989. évi II. törvényben foglaltakat kell alkalmazni.
Jelen Alapszabály az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2008. 11. 03.

_________________________
„JAM” Kórus Közhasznú Egyesület
Jelen Alapszabályt készítettem és a feltüntetett dátum napján ellenjegyzem:

