A BUDAI KEPZOMUVÉSZ EGYESÜLET
ALAPSZABALYA

--Alapítva.

Módositva: 2010-01-15

Alulirott természetes személyek az Egyesülési jogró1 szó1ó 1989. évi Ü. törvenyben
biztosított jogok alapján a Budai Kepzőművész Egyesület tagjai számára nagyközönség előtt
valo rendszeres megjelenési lehetőség, hazai és külfőldi szervezetekkel való kapcsolattartás,
valamint a szakmai fejlődés biztosítására Egyesület - a tovabbiakban Egyesület - alapítását
határozták el, kiemelten kiállítások, bel- és külföldi kiállításlatogatás, továbbképzéseken való
részvétel megvalósítására.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Az Egyesület neve: Budai Képzőművész Egyesület

2. Az Egyesület székhelye:
Levelezesi cim:
3. Az Egyesület alapitasi eve:
4. Az Egyesület jogállása:

1028 Budapest, Gazda u. 22
1028 Budapest, Gazda u. 22.
2003.
önálló jogi személy, amely nyilvántartott
tagsággal, saját önkormanyzattal és
gazdálkodással rendelkezik

5. Az Egyesület tevékenységet - az egyesülete szó1ó - 1989. evi II. törvény rendelkezései
szerint látja el.
6. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak támogatást nem nyújt.
7. Az egyesület működésével kapcsolatos iratokba bárki beletekinthet - nemcsak tag,
hanem külső érdeklődő is, - munkaidőn belül, felügyelet mellett.
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11. AZ EGYESÜLET CÉLJA ES FELADATAI

1. Az Egyesület célja évente minimum két alkalommal az Egyesület tagjai számára
közös kiállítás szervezése, ezen kívűl lehetőség szerint egyéb csoportos és egyéni
kiállítások szervezése.
2. Időszaki illetve rendszeres kiadvány (újság, kata1ógus) létrehozása.
3. Pályázatokon való részvétel (kiállítás, tanulmány, utazás támogatására).
4. Továbbképzéseken, képzéseken, alkotótáborokban va1ó csoportos részvétel.
5. Bel- és külföldi kiállítások, biennálék, művészeti fesztiválok együttes látogatása
szakmai fejlődés céljából.
6. A fentiekben vázolt célok megvalósitása érdekében hasonló tevékenységi körű
szervezetekkel való együttműködés.

Ill. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA
1. A tagság formái:
Az Egyesület rendes tagja lehet minden magyar vagy külföldi állampolgár, aki az
Egyesület céljaival egyetért, Alapszabályának rendelkezéseit magára nézve
kötclczőnek elfogadja, aláírja és kötelezettséget vállal az Egyesületi célok
megvalósitása érdekében történő közreműködesre, valamint a tagdíj megfizetésére.
Az Egyesiület pártoló tagja lehet minden tcrmészetes és jogi szernély, valamint jogi
szemelyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely vállalja az Egyesület
célkitűzéseinek szakmai, erkölcsi és/vagy anyagi támogatását. Pártoló tag lehet
külföldi természetes és jogi személy is. Az anyagi tamogatás mértékéről a Szervezeti
és Működési Szabályzat rendelkezik.
Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet, akit az Egyesület - kiemelkedő közéleti vagy
művészeti tevékenységének elismeréséül - tiszteletbeli taggá választ.
Tiszteletbeli tag lehet külföldi természetes s jogi személy is.
.
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IV. AZ EGYESÜLET TAGJAINAK JOGAI ÉS
KÖTELEZETTSÉGEI
1. Az alapító és rendes tagok jogai:
A. részt vehetnek az Egyesület Kőzgyűlésének munkájában, céljainak feladatainak
meghatározásában és megvalosításában, szavazatukkal a Közgyűlés határozatainak
meghozatalában;
B. Az alapitó és a rendes tagok vlaszthatnak és választhatóak az Egyesület szerveibe és
tisztségeibe.
C. részt vehetnek az Egyesület tevékenységében, rendezvények megvalósításában,
igénybe vehetik az Egyesület tagjait megillető kedvezrménycket;
D. igényelheti az Egyesület érdekérvenyesítő és érdekvédelmi tevékenységét;
E. hivatalos levelezése során feltüntetheti az Egyesülethez való tartozás tényét,
valamint az Egyesületben viselt tisztségét.
2. Az alapító és rendes tag kötelességei:
A. az Alapszabály tiszteletben tartása, a tagsághoz méltó erkölcsi magatartás;
B. aktiv részvétel az Egyesület céljainak megvalósításában a Kőzgyülés által
meghatározott konkrét programok végrehajtásával;
C. az Egyesület érdekeinek képviselete és védelme;
D.a tagsági dij rendszeres befizetése. A tagsági dij 5.000,- Ft, azaz ötezer/év. A
tagdijak összegéről továbbiakban a Közgyűlés dönt és a Szervezeti es Működési
Szabályzatban rögzíti.
3. A pártoló tag jogai:
A. részt vehet az Egyesület Közgyűlésén tanácskozási joggal;
B. részt vehet az Egyesület rendczvényein és részesülhet a Szervezeti és Működési
Szabályzatban meghatározott, pártoló tagokat megillető kedvezményekben.
4. A pártoló tag kötelezettségei:
A. az Egyesület Alapszabályának tiszteletben tartása;
B.az Egyesület célkitűzéseinek szakmai, erkölcsi, illetőleg anyagi támogatasa;
C. az adomány összege természetes személy illetve jogi-, vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező társaságok esetében tetszés szerinti összeg.

5. A tiszteletbeli tag joga:
az Egyesület rendezvényein tanácskozási joggal részt vehet.
6. A tiszteletbeli tag kötelessége:
az Egyesület alapszabályát tiszteletben tartja.
7. A pártoló és tiszteletbeli jogi személy tagok képviselőjuk útján vesznek részt az egyesület tevékenységében.

V.AZ EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZESE ÉS MEGSZUNESE
.'1-: Az Egyesületbe való belépés önkentes, a felvételi kérelmeket az Elnökség nyílt szavazással, egyszerű

szótöbbséggel dönti el, a SZMSZ-ben meghatározottak szerint.
2. Az egyesületi tagság megszünik:
A. kilépéssel, amit irásban kell közölni az Egyesület valamelyik
tisztségviselőjével;
B. kizárással, ha a tag az Alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét;
C. törlessel, ha a tag eves tagdiját nem fizeti be és azt felszólítás után 30 napon belül nem rendezi;
r: . D. a tag elhalálozása esetén
E. jogi személy tag jogutód nélküli megszünése esetén.
3. A kizárásra vonatkozó javaslatot az Elnökség terjeszti be, amelyről a Közgyűlés dönt, A kizáró hatrozat 30 napon
belül a bíróságnál megtámadható.
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VI. AZ EGYESÜLET VEZETŐ SZERVEI ÉS TISZTSÉGVISELŐI
1. A Közgyűlés:
A. A Közgyülés az Egyesület legfőbb szerve, a tagok összessége, amelyben minden alapitó tag rendes tag, partoló tag
és tiszteletbeli tag részt vesz.
C. A Közgyűlést az Elnökseg hivja össze.
D.A Közgyülés szükség szerint, de évenként legalább kétszer ül össze, s arra minden tagot az időpont, a helyszin, és a
javasolt napirend megjelölésével a Közgyülés idopontját megelőzően legalább 8 nappal, lehetőleg írasban meg kell
hívni.
D. Rendkivüli Közgyülést akkor lehet tartani, ha a tagság egyharmada, az Elnökség vagy a tisztségviselők bármelyike
azt az ok és a cél rnegjelölésével kezdeményezi.
E. A Közgyülés határozatképes, ha a rendes tagok 50%-a + 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén az elhalasztott
Közgyülés az első alkalommal kitűzött időponthoz viszonyított 30 napon belül isrnételten összehívható, amely
Közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben - függetlenűl a megjelentek számától határozat képes. A
meghivóban figyelmeztetni kell a tagokat a távolmaradás következményeire.
F. A Közgyülés határozatait egyszeri szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök
szava dönt. A jelenlévő tagok kívánságára titkos szavazással kell a határozatokat meghozni.
G. A Közgyülés az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. Kizárolagos hatáskörébe tartozik:
- az Elnökség vezetőjenek és tagjainak megválasztása és felmentése;
- az Elnökség évi beszámolójának elfogadása;
- az Elnökség éves programtervezetének elfogadása;
- az éves költségvetés elfogadása;
- az Egyesület évi mérlegének jóváhagyása; - az - - az éves jelentés
elfogadása;
- az Alapszabály, a Szervezeti es Működési Szabályzat elfogadása és módositása;
- a tiszteletbeli tagok megválasztása;
- valamely szövetség tagjainak sorába történő belépás, más társadalmi szervezettel
való egyesülés;
- valamint feloszlás kimondása.
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H. Az Alapszabály módosításához, tag kizárásához, valamint az Egyesület feloszlásának
kimondásához az alapitó es rendes tagok összességének kétharmados szavazata (minősített
többség) szükséges.
I. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a megjelentek számát
(jelenléti ív), a napirendi pontokat, inditványokat és a meghozott határozatokat, támogatók és
ellenzők számát. A jegyzőkönyvet az Elnök és a jegyzőkönyv hitelesítője irja alá.
J. A Közgyűlés és Elnökség döntéseit az érintettekkel az Elnök köteles írásban igazolható
módon közölni.
2. Az Elnökség:
A. Az Egyesület képviseletét a Közgyülés által választott Elnökség látja el.
B. Az Elnökség 3 tagból áll és megbízatása 3 evre szól,
C. Az Elnökség tagjai: 1 fő elnök, 1 fő alelnök és 1 fő titkár.
D.Az Elnökség a Közgyűlések közötti időben dönt mindazon ügyekben, amelyek nem
tartoznak a Közgyülés kizárólagos hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő
Közgyülésen az Elnökség köteles beszámolni.
E. Az Elnökség gondoskodik az Egyesület müködéséhez szükséges anyagi, tárgyi és személyi
feltételek biztosításáról.
F. Az Elnökség évente legalább két alkalommal ülésezik. Az ülést az Elnők hívja össze, a
Közgyülés összehívásának szabályai szerint. Ennek hiányában legalabb 2 Elnökségi tag
egybehangz6 inditványára kell Elnökségi ülést tartani. Bármely, az Elnökség döntésében
érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni.
G. Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg, dönteseit (határozatait) nyilt szavazással,
egyszeri szótöbbséggel hozza, a mindenkori jelenlevők fuggvényében, azonban döntést csak
legalább az Elnökség felének jelenlétében lehetséges hozni. Szavazategyenlőség esetén az
Elnök szavazata dönt.
H. Az Elnökségi ülésekről ernlékeztetőt kell felvenni. Ennek valamennyi szabályára
vonatkozóan a közgyülési döntésekre és a közgyülési jegyzőkönyv vezetésére vonatkozo,
jelen Alapszabályban foglalt előírások az irányadóak.
I. Az Elnök a jogszabályoknak, az Alapszabálynak, a Szervezeti és Müködesi Szabályzatnak,
valamint a Közgyülés, az Elnökség határozatának megfelelően operativ módon és személyes
felelősséggel irányitja az Egyesületet. Elfoglaltsága esetén jogkörét az Egyesület más
tisztségviselőire alkalmanként – írásban átruházhatja.
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J. Az Általános Alelnök feladata a hatóságokkal, Önkormányzattal kapcsolatos
együttmüködés megszervezése és a munkakapcsolat kiepitése, valamint a Közgyülési és
Elnökségi határozatok realizálását szolgáló szerződések megkötésének előkészitése.
K. Az Elnökség tagjai a következő feladatokat látják el:
1. Az Elnök jogai és kötelezettségei:

- a Közgyülést barmikor összehivhatja;
- a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja ill. harrnadik személyektől bármely
cimen befolyt összeg kezelését és felhasználását ellenőriznie kell; - a
kiadások számláit ellenőrzi;
- megbizólevelet adhat ki pénzügyek intezéséhez;
- harmadik személyekkcl való szerződés megkötésére jogosult;
- az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációkat ellenőrzi;
- jogszabályok szerinti működés biztositása, jogi feladatok elvégeztetése.
2. Az Alelnök jogai és kötelezettségei:

-

az Elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesítheti az Elnököt, az Elnök
három hónapot meghaladó akadalyoztatása esetén azonban a teljes hatáskörű
helyettesitéshez a Közgyülés hozzájárulása is szükséges.
3. A Titkár jogai és kötelezettségei:

- az Egyesület pénzállornányának kezelése;
- mindennermű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az Elnök értékesitése;
- a számlak hitelességének ellenorzése;
- az Egyesület iratainak kezelése;
pályázati dokumentáciok elkészitése.
4. Az Elnökség tagjainak feladatai továbbá:

- kiallitások szervezése;
- pályázatok készitése;
- az Egyesület mediatevékcnységének intézése;
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- kapcsolattartás hasonló tcvékenységi kőrű hazai illetve külfoldi szervezetekkel,
érdekvédelmi és szakmai szervezetekkel, egyházakkal, környező településekkel;
- az Egyesület marketing-tevékenységének intezése, szponzorok, adományok gyűjtése.
Mind a Közgyülés, mind az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rőgziti. A
jegyzőkönyvet aláirja az Elnökség jelenlevő minden tagja, Közgyülés esetén tovabbi erre
kijelölt 2 tag.
A Közgyülést levezető elnök a Közgyülés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul
bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesitő egyik tag
hitelesíti.

VII. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE
Az Egyesületet az Elnök önallóan és/vagy az Elnökség bármely tagjával közösen képviseli.

VIII. AZ EGYESÜLET VAGYONA ÉS GAZDALKODÁSA

1. A tagok által befizetett tagdijak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az
Egyesület vagyonát képezi.
2. Az Egyesület forrásai:
A. tagdijbevételek;
B. adornányok;
C. pályázat utján szerzett bevételek;
D.minisztériumi és egyéb céltámogatások.
.
3. Az Egyesület a Közgyülés által elfogadott éves költségvetés alapján gazdálkodik a
hatályos pénzügyi jogszabályok szerint. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával
felel. A tagok a tagdij megfizetésen túI saját vagyonukkal nem felelnek.
4. Az Egyesület gazdálkodása során nyereségre nem törekszik. Gazdálkodása során elért
eredményt nem osztja fel, azt az Alapitványban meghatározott tevékenységre forditja.
5. Az Egyesület nem folytat befektetési tevékenységet.
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6. Az Egyesület bankszámlája felett ketten, az Elnök és valamelyik Elnökségi tag
jogosult rendelkezni.
7. Az Egyesület megszünése esetén vagyonárol a Közgyülés rendelkezik. Ha a társadalmi
szervezet feloszlatással szünt meg vagy megszünését állapitották meg, és a vagyon
hova-forditásárol nem tortént rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégitése után állami
tulajdonba kerül, és azt követően azt közérdekü célra kell forditani. A vagyon
fclhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.

IX. AZ EGYESÜLET MEGSZÜNÉSE
1. Az Egyesület megszűnik:
A. ha feloszlását vagy más szervezettel való Egyesülését a Kozgyülés kimondja;
B. feloszlatással;
C. megszünésének megállapitásával.
2. Megszünés esetén az Egyesület vagyonának sorsárol a Kozgyűlés dönt.

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Az Egyesület külön Szervezeti és Müködési Szabályzatot alkot.
2. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári torvénykönyv, az 1989. évi Il. törvény
rendelkezései az irányadók.
3. Az Egyesület a Fővarosi Biróság által történő nyilvántartásba vétellel jön létre.
A fenti Alapszabály módositását a 2010. januar 15. Közgyülés egyhanguan elfogadta.
Kelt Budapesten, 2010 januar 15.
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Tarcsanyi Ottilia Elnök

