A FRANCIA KLUB ALAPSZABÁLYA
az
alapító közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.
A francia klub neve: PERKÁTA – SAINT MAXIMIN BARÁTI KÖR
Székhelye: 2431 Perkáta, Dózsa György u. 15.
Működése kiterjed Perkáta egész területére, az Adonyi Kistérségre és Saint Maximinnel
kapcsolatot tartó településekre.
Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes és jogi személyek adományaiból fedezi.
A KLUB CÉLJA
2.
2.1. A klub önkormányzati elven működő baráti társaság. Demokratikus alapokon történő
önszerveződés jellemzi, szervezése családi és baráti kapcsolatok révén, meghívásos és
személyes találkozások útján történik.
2.2. A klub fő célkitűzései:
a Perkáta – Saint Maximin települések közötti baráti kapcsolat megismertetése,
szélesebb körben történő népszerűsítése,
a már meglevő barátokkal, családokkal a jó kapcsolat megtartása, újabb családok
bevonása
összefogni azokat az embereket, családokat – mindenféle kötelezettség nélkül –,
akik érdeklődnek a francia emberek, a francia kultúra iránt,
kulturális rendezvények szervezése,
szoros kapcsolatot tartani a a Saint Maximinben működő baráti társasággal,
baráti kapcsolatot kezdeményezni az ország francia klubjai között,
alkalmanként felajánlani a klub segítségét az önkormányzatnak a
testvértelepülések kapcsolatának, programjaiknak megszervezéséhez,
lebonyolításához.
Tevékenysége kiterjed a kulturális és közösségi programok szervezésére és a francia
klubokkal kapcsolatos bármely tevékenységre.
TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE
3.
3.1. Alapító tagok azok, akik az Alapító Közgyűlésen kinyilvánították azt, hogy az
alapítandó klubban tagként kívánnak részt venni, ők a következők: Berényi István,
Bogóné Plasek Krisztina, Csák Gyöngyvér, Domanyek Jenő, Hosszú Tímea, Horváth
Árpádné, Lászlóné Jóvári Lia, Lehóczkiné Orbán Ágnes, Mosonyi György, Nagy Rita,
Szabó József, Varga József, Varga Klára.
3.2. A klub tagja lehet minden olyan természetes személy, aki már fogadott és továbbra is
fogadni szándékozik Saint Maximinből érkezett vendéget és az alapszabály
rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt aláírja és
kötelezettséget vállal a klub céljainak megvalósítása érdekében történő
közreműködésre, a tagdíj megfizetésére. Tagfelvételi kérelemmel az elnökséghez lehet
fordulni. A tagok felvételéről az elnök előterjesztése alapján az elnökség minősített
szavazati többséggel dönt.
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3.3. A klub pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki
adományaival segíti a klub munkáját. A pártoló tag véleményadási és javaslattételi
joggal vehet részt a közgyűlésen, de szavazati joggal nem rendelkezik, a klub
tisztségeibe nem választható. Ezen kivételek mellett jogosultságait és kötelezettségeit
tekintve a rendes tagokkal azonos elbírálás alá tartozik.
3.4. Tiszteletbeli klubtag lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, akit
javasolnak a klub alapító tagjai vagy a klub elnöksége, azért a tevékenységért, melyet
ebben a testvértelepülési kapcsolatban a kezdetektől tett, vagy kiemelkedő munkájával
bizonyított. A tiszteletbeli klubtag véleményadási és javaslattételi joggal vehet részt a
közgyűlésen, de szavazati joggal nem rendelkezik, a klub tisztségeibe nem választható.
Ezen kivételek mellett jogosultságait és kötelezettségeit tekintve a rendes tagokkal
azonos elbírálás alá tartozik.
4.
A klubtagság megszűnik a tag halálával, kilépésével vagy kizárással.
5.
A kilépést írásban kell közölni a klub valamelyik tisztségviselőjével.
6.
A közgyűlés titkos, minősített szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja a klubnak azt a
tagját, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét. Kizárható az a klubtag is, aki egy
évig nem fizeti tagdíját, de előtte bizonyítottan háromszor írásban felszólították.
A TAGOK JOGOSÍTVÁNYAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
7.
A klub minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet a klub működését
érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát
minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőül bármelyik tag megválasztható.
8.
A klub tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni,
továbbá köteles tevékenyen közreműködni a klub céljai megvalósítása érdekében, a közgyűlés
által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében.
A KLUB SZERVEI: A KÖZGYŰLÉS ÉS A KLUB TISZTSÉGVISELŐI
9.
9.1. A klub legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége, amely a klubot
érintő minden kérdésben dönthet. A közgyűlést az elnökség hívja össze. A közgyűlésre
minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a
közgyűlés napja között legalább 10 (tíz) nap időköznek kell lennie. Évente egyszer
rendes közgyűlést kell tartani, és rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok
egyharmada azt – a cél megjelölésével – igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt
szükségesnek tartja.
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A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok 50%+1 fő jelen
van. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az
eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül
határozatképes. A megismételt közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt
elmaradt – közgyűlés időpontját követően 8 napon belüli időpontra kell összehívni,
amely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában is megjelölhető, a távolmaradás
következményeire való figyelmeztetés mellett.
9.2. A közgyűlés – eltérő rendelkezés hiányában – határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt
szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A közgyűlés a
tisztségviselőket nyílt vagy titkos szavazással választja meg. Kizárólag a közgyűlés
hatáskörébe tartozik a tisztségviselők, és az éves beszámoló elfogadása, az alapszabály
jóváhagyása és módosítása, az évi költségvetés megállapítása és a klub más klubbal
való egyesülésének, illetőleg feloszlásának a kimondása.
Az alapszabály módosításához, tag kizárásához és a klub feloszlásának (egyesülés,
megszűnés) kimondásához a tagok összessége kétharmadának szavazata (minősített
többség) szükséges.
10.
10.1. A klub képviselő szervei: A klub képviseletét a közgyűlés által választott 7 (hét) főből
álló elnökség látja el. Az elnökség tagjai az ugyancsak közgyűlés által megválasztott
elnök, alelnök, titkár és elnökségi tagok. A közgyűlés mind az elnökség tagjait, mind a
tisztségviselőket (képviselőket) 2 (két) évre választja. A közgyűlés Nagy Ritát
elnöknek, Varga Józsefet alelnöknek, Bogóné Plasek Krisztinát titkárnak, Domanyek
Jenőt, Hosszú Tímeát, Mosonyi Györgyöt és Szabó Józsefet elnökségi tagnak
megválasztotta. Két közgyűlés közötti időben az elnökség dönt minden olyan
kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről,
intézkedéseiről a következő közgyűlésen az elnökség köteles beszámolni. Az elnökség
jogosult a klubot terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról – a
közgyűlés, ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett – dönteni.
Az elnökség valamennyi tag jelenléte esetén határozatképes. Az elnökség szükséghez
képest – de legalább évente négyszer – tart ülést, melyet az elnök hív össze. Az
elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a
meghívók elküldése és a ülés napja között legalább 8 (nyolc) nap időköznek kell lennie.
Bármely, az elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség
szerint külön is meg kell hívni.
Az elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt
szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol az alapszabály minősített többséget ír
elő. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
10.2. Az elnök jogai és kötelességei:
a közgyűlést bármikor összehívhatja,
a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja,
a kiadások számláit ellenőrzi,
megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez,
harmadik személyekkel való szerződések megkötése,
a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell venni, a közgyűlés
határozatainak megfelelően kell az intézkedéseket megtennie,
a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelését,
illetve felhasználását ellenőriznie kell,
a klub tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése.
3

10.3. Az alelnök jogai és kötelességei:
az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesítheti az elnököt,
az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes
hatáskörű helyettesítéshez a közgyűlés hozzájárulása is szükséges.
10.4. A titkár (vagy külön választott pénztáros) jogai és kötelességei:
az egyesület pénzállományának kezelése,
a számlák kezelése és nyilvántartása,
a pénztárkönyv vezetése,
mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnök értesítése,
a számlák hitelességének ellenőrzése.
11.
Mind a közgyűlés, mind az elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A
jegyzőkönyvet aláírja az elnökség jelenlévő minden tagja, közgyűlés esetén további erre
kijelölt két tag. A közgyűlés levezető elnök, a közgyűlés által hozott határozatokat köteles
haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő
egyik tag hitelesíti. A határozat csak ezt követően válik érvényessé. Az elnök köteles mind a
közgyűlés, mind az elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni.
12.
Az egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a titkár kezeli. Az elnökség jogosult akár
a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi teendők ellátásával megbízni. A pénztáros
részére díjazás állapítható meg.
A KLUB KÉPVISELETE
13.
A klub képviseletére az elnök, az alelnök és a titkár jogosultak oly módon, hogy a klubra
vonatkozó kötelezettségeket létesítő jogviszonyt hármójuk közül ketten közösen létesíthetnek.
Az elnök, alelnök és titkár rendelkeznek a klub számlája felett. A közgyűlés által 2 évre
megválasztott képviselők neve: Nagy Rita (elnök), Varga József (alelnök), Bogóné Plasek
Krisztina (titkár), Domanyek Jenő, Hosszú Tímea, Mosonyi György, Szabó József (elnökségi
tagok).
A KLUB VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA
14.
14.1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés a
klub vagyonát képezi. A klub vagyona oszthatatlan. A klubtagság bármilyen módon
történő megszűnése esetén a tagot az egyesület vagyonából semmilyen térítés nem
illeti meg.
A klub a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból,
illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekből gazdálkodik. A klub
gazdálkodása során nyereségre nem törekszik. A tagsági díjakat a klub elsősorban
fenntartási, ügyviteli költségekre. Az éves tagdíj mértékét a közgyűlés határozza meg.
14.2. A klub éves költségvetés alapján gazdálkodik. A klub tartozásaiért saját vagyonával
felel, a tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig.
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A klub megszűnése esetén vagyonáról az alapszabály vagy a közgyűlés rendelkezik.
Ha a vagyon hovafordításáról ezek nem rendelkeznek, továbbá ha a klub feloszlatással
szűnik meg vagyonát a hitelezők kielégítése után közérdekű célra kell fordítani.
14.3. A klub működéséről naplót kell vezetni, és azt az év végén le kell zárni. Az év végével
a klub gazdálkodásáról beszámol a közgyűlésnek.
14.4. A klub céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást
a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására,
elősegítésére fordítja, rendezvényeket tart.
VEGYES RENDELKEZÉSEK
15.
A klub politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást
nem fogad el, pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat.
16.
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesülésekről szóló 1989. évi II.
tv. rendelkezései, másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadók.
Perkáta, 2007. január 16.

Alapítók:
Nagy Rita
elnök
Varga József
alelnök

Bogóné Plasek Krisztina
titkár

Elnökségi tagok:
Domanyek Jenő

Hosszú Tímea

Mosonyi György

Szabó József

Tagok:
Berényi István

Csák Gyöngyvér

Horváth Árpádné

Lászlóné Jóvári Lia

Lehóczkiné Orbán Ágnes

Varga Klára
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