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Tárgy:  Közhasznú egyesület alapítása Sorszám: IV/11. 

Előkészítette: Méri Zoltán ügyvezető 
dr. Uhrin Anna jogász 

Döntéshozatal módja: 
Egyszerű szótöbbség 

Véleményező 
Bizottság: 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2012. március 29-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Előzmények: 

2011. decemberében Békés Város Képviselő-testülete 416/2011. (XII.23.) sz. határozatával úgy 
döntött, hogy elfogadja a Belencéres Alapítvány Kuratóriumának döntését, miszerint az alapítvány a 
néptáncegyüttes támogatására az Önkormányzattal kötött megállapodását felmondja. A néptáncegyüttes 
működésének folyamatosságát biztosítandó, erre a feladatra ideiglenesen létrejött egy civil szervezet ( tagjai: 
Kistérségi Általános Iskola igazgatója, Művelődési Központ igazgatója, Zeneiskola igazgatója, LISZ Kft 
ügyvezetője, Mahovics Tamás művészeti vezető). A civil szervezet felkért 10 intézményt, illetve jogi 
személyiséggel rendelkező városi szervezetet (Békés Város Önkormányzata, Kecskeméti Gábor Kulturális 
Központ, Kistérségi Általános Iskola, Szegedi Kiss István Református Gimnázium, Tisza Kálmán 
Közoktatási Intézmény, Békés Drén Kft, Wiener Center Kft, LISZ Kft, Kliens Könyvelőiroda Kft, Nefelejcs 
Kulturális és Hagyományőrző egyesület,) azzal, hogy széles körű összefogással alapítsanak egy közhasznú 
egyesületet a Belencéres Néptáncegyüttes támogatására. A felkérést 9 szervezet már nagy szimpátiával 
elfogadta. Felkértük Dr. Balázs István ügyvédet, hogy az alapítandó egyesület okiratait, illetve cégbírósági 
bejegyzését készítse elő. A civil szervezet az egyesület működésére vonatkozóan az alábbi vázlatot dolgozta 
ki, mely a képviselő-testület egyetértése esetén az alapító okirat fő vázát fogja képezni. 

Javaslat közhasznú egyesület létrehozására 

Az egyesület neve: Belencéres Néptánc Együttesért Közhasznú Egyesület 
Alapító tulajdonos: Békés Város Önkormányzata és a fenti 9 másik jogi személy. 
Székhelye: 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 21. 
Alapítói célok: Az önkormányzat által alapított Belencéres Néptánc Együttes működésének 

támogatása, az önkormányzat és a LISZ Kft által 2012-ben (elsősorban a néptánc együttes kulturált 
körülmények közötti felkészülésének biztosítására) létrehozott Békési Táncház üzemeltetése, működési 
feltételeinek biztosítása.  

A békési és kistérségi gyermekek és fiatalok közösségszervezése a hagyományos népi kultúra 
értékeinek megismertetésével.  

Egyesületi tagság: 
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1./ alapító tagok (tulajdonosok, szavazati joggal rendelkezők) ( 12 fő, mert a minimum 10, és ha 
évközben csökkenés van, akkor össze kell hívni a közgyűlést a működőképesség biztosítására.) 

2./ igazolt felnőtt és ifjúsági táncosok (sportegyesületekhez hasonlóan) (szavazati jog nélkül, 
közgyűléseken részvételi és véleményezési joggal) 

3./ támogató, pártoló tagok [ lehetnek természetes és jogi személyek, szavazati jog nélkül, tárgyalási 
és véleményezési joggal, vagy ha a jogszabályok engedik, korlátozott szavazati joggal: személyi, szervezeti, 
etc., (amelyekben az alapító tagok joga kizárólagos) kérdésekben nem szavazhatnak.] 

Tisztségviselők és testületek jogállása. 

Elnök: Öt évenként a közgyűlés választja, (első alkalommal a vezetőség választó közgyűléssé 
átalakuló alapító ülés), tevékenységéért csak a közgyűlésnek felel, de a közgyűlési határozatok végrehajtása 
mellett a vezetőség határozatait is köteles végrehajtani, kizárólagos képviseleti, utalványozási joga van, 
összehívja és levezeti a vezetőségi,- és a közgyűléseket, javaslatot tesz a vezetőségi ülések napirendjére. 
Felel az egyesület adminisztrációjáért, megszervezi a pénzügyi folyamatok könyvelését, a folyamatosan 
keletkező bizonylatok, iratok visszakereshető nyilvántartását, megőrzését. Szignójával látja el az egyesület 
valamennyi iratát, bizonylatát, mielőtt azokat megőrzésre, könyvelésre átadná.  

Vezetőség: Ötévenként a közgyűlés választja, jogszabály szerinti rendszerességgel ülésezik, az 
ülésekről jegyzőkönyv készül, az ülések határozatait visszakereshető módon sorszámozza és lajstromba 
szedi, a határozatok végrehajtásával az elnököt bízza meg, előkészíti a közgyűléseket. Döntési joga a 
táncosok igazolása, a tagság fegyelmi vétségeinek kivizsgálása és azok első fokú elbírálása, a közgyűlések 
elé terjesztendő beszámolók elfogadása. A vezetőség tagjai folyamatosan figyelemmel kísérik az együttes 
(és az elnök) munkáját, tapasztalataikat a vezetőségi ülés elé terjesztik, a vezetőség tagjai az elnökkel együtt 
folyamatosan tartják a kapcsolatot a tagsággal, a táncosokkal és a támogatókkal, a zeneiskola igazgatójával 
és a művészeti vezetővel. Munkájukat vezetőségi ülési határozattal megosztva szervezik, kutatják az 
együttes fellépési lehetőségeit, az elnök irányításával gazdálkodnak az egyesület vagyonával, pénzével, 
közgyűlés elé terjesztik az egyesület költségvetését, folyamatosan figyelemmel kísérik és vezetőségi ülés elé 
terjesztik a megnyíló pályázati, esetleg jogszabály által nem tiltott gazdálkodási lehetőségeket (Pl: 
terembérlet, pénzdíjas fellépés, SZJA 1%, stb.), tájékoztatják a médiákat az együttes és az egyesület 
munkájáról.  

Közgyűlés: Az egyesület legfőbb szerve, dönt az egyesület alapításáról, megszűnéséről, más 
szervezetekkel történő fúzióról, vagy bármilyen együttműködésről egyéb szervezeti kérdésekről. Öt évente 
megválasztja az egyesület elnökét vezetőségét és felügyelő bizottságát. Jóváhagyja a vezetőség éves 
beszámolóját, a zárszámadását, az egyesület költségvetését, közhasznúsági jelentését. Dönt ezen kívül 
vagyoni kérdésekben, a tagság fegyelmi ügyeiben másod fokon, az elnök fegyelmi ügyeiben első fokon. 
Kizárólagos döntési joga van tagsági jogviszonyok változásakor tagfelvétel, kilépés, kizárás. 

Felügyelő bizottság: A közgyűlés által választott 3 fős ellenőrző szervezet. Feladata a jogszabályok, 
helyi rendeletek, közgyűlési és vezetőségi határozatok betartásának ellenőrzése. Munkáját évente 
meghatározott ütemterv szerint végzi, egyedi esetekben a vezetőség, az egyesület elnöke és a FEB elnöke is 
elrendelhet vizsgálatot. Munkájáról évente beszámol a közgyűlésnek. 

Az egyesület működési rendje: 
Az egyesület maradéktalanul betartja közhasznúságára vonatkozó jogszabályi feltételeket, ezért 

semmilyen politikai tevékenységet nem folytat, ilyen rendezvényeken nem vesz részt, ilyeneken az együttest 
nem lépteti fel. 

Az egyesület elnöke, vezetősége, személy szerint a vezetőség tagjai jogállásukból adódóan is 
folyamatosan figyelemmel kísérik az együttesnél folyó munkát. Tapasztalataikról tájékoztatják a 
vezetőséget, majd megosztják azokat az iskola igazgatójával. A helyben zajló, elsősorban oktató, nevelő 
munka az oktatási intézmény keretein belül folyik, a művészeti vezető az iskola által foglalkoztatott 
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táncpedagógus. A színpadra érett táncanyagot azonban az iskolai kereteken túl is szükséges megmutatni. Az 
egyesület vezetősége a zeneiskola igazgatójával és a művészeti vezetővel együtt az egyesület éves 
költségvetésének elfogadása előtt javaslatot tesz a közgyűlésnek az Belencéres Néptánc Együttes művészeti 
koncepciójára, annak szükség szerinti módosítására, a szakmai fejlődés irányára, az együttes szervezeti 
rendjére, a rendelkezésre álló ingatlanok, eszközök, szellemi termékek felhasználásának módjára, azok 
karbantartására, pótlására, fejlesztésére. Ezek alapján a közgyűlés határozatban rögzíti a következő évad 
szakmai és gazdasági feladatait, az együttes különböző korcsoportjainak fellépéseit, megmérettetéseit. 
Felkéri a zeneiskola (vagy a kistérségi ált. iskola) igazgatóját, hogy az iskolai képzés során támogassa az 
egyesület közgyűlési határozatba foglalt feladattervét, és mint a művészeti vezető munkáltatója a tanrend 
összeállításánál azokat alapelvként határozza meg. Amennyiben az igazgató a feladattervvel, vagy annak 
egyes részleteivel nem ért egyet, arról tájékoztassa az egyesület vezetőségét.  

Az együttes különböző csoportjainak fellépéseit a művészeti vezető operatív irányítása mellett az 
egyesület aktivistái, tagjai, tisztségviselői szervezik és bonyolítják le. Az oktató munka, valamint a 
fellépések táncanyagának betanulása, az együttes próbái a Petőfi u. 21. sz. alatti Táncházban folynak, mely 
létesítmény az alapítók szándéka szerint hosszabb távon színterévé válik az országos táncház mozgalomnak, 
benne lakossági programoknak is.  
 
Összefoglalás 
 
Az egyesület feladata tehát elsősorban az együttes körül folyó szakmai munka figyelemmel kísérése, 
kapcsolat tartása a táncosokat nevelő iskolával, a térségi és országos szakmai szervezetekkel, kulturális 
kapcsolatok ápolása más intézményekkel, egyesületekkel, együttesekkel és személyekkel, az együttes 
bemutatóinak, fellépéseinek szervezése, valamint a Táncház fenntartása, üzemeltetése, működtetése, 
programokkal történő megtöltése. 
 
Határozati javaslat: 
 
Békés Város Képviselő-testülete alapító tulajdonosként kíván részt venni a Belencéres 
Néptáncegyüttesért Közhasznú Egyesület munkájában. Az alapító okirat tartalmi elemeivel a javaslat 
szerint ért egyet. Felhatalmazza polgármesterét, hogy az alapító okiratot Békés Város 
Önkormányzata nevében írja alá, az egyesület közgyűlésében az önkormányzatot személyesen vagy 
megbízottja útján képviselje. 
 
Határid ő:  intézkedésre azonnal 
 
Felelős: Izsó Gábor polgármester 
   
Békés, 2012. március 21. 

           Izsó Gábor  
         polgármester 

 

Jogi ellenjegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyző 


