
 
MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK KULTURÁLIS EGYESÜLETE – 

CSONGRÁD MEGYEI HELYI CSOPORT 

 
ALAPSZABÁLY 

 
 

 
I. 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
 

1. A társadalmi szervezet neve: Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete – 
Csongrád Megyei Helyi Csoport 

 
2. A társadalmi szervezet rövidített neve: Csongrád Megyei Görögök Kulturális 

Egyesülete 
 

3. Székhelye: 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. 
 

4. Levelezési címe: 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. 
 

5. A Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete olyan Magyarországon 
önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely jelen 
alapszabályában meghatározott célra alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, 
és céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét. A Csongrád Megyei Görögök 
Kulturális Egyesülete jogi személy, közhasznú szervezet. 

 
6. A Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete alapításának éve: 1995. 

 
7. A Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete pecsétje kör alakú. A külső 

körben futó szöveg: „Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete - Csongrád 
Megyei Helyi Csoport”. A belső körben futó szöveg jelentése ugyanez görögül: 
„Πολιτιστικός Σύλλογος Ελλήνων Ουγγαρίας – Τοπική Οργάνωση Νομού 
Csongrád”. Középen a szervezet jelvénye. 

 
8. Az egyesület jelvénye: A görög zászló és Szeged Város címerének grafikai 

kompozíciója oly módon, hogy köztük az összekötőkapocs a nap, 
kifejezvén a közös pontot a napfény városa és a napfényes Hellasz között. 
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9. A Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete közvetlen politikai 
tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi 
támogatást nem nyújt.  

 
 

II. 
 

A CSONGRÁD MEGYEI GÖRÖGÖK KULTURÁLIS 
EGYESÜLETE CÉLJA,  

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE 
 

 
10. A Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete tevékenységét önállóan és 

függetlenül végző nemzetiségi civilszervezet, amelynek célja: 

a) A Csongrád megyei görögök egységbe tömörítése, aktivizálása és bevonása 
a közösség, illetve az Egyesület munkájába, nemzeti és kulturális identitásuk 
megőrzése és megerősítése, jogaik és érdekeik védelme és képviselete. 
b) A görög nyelv továbbművelésének, oktatásának megszervezése.  
c) A görög kulturális és nemzeti hagyományok ápolása és népszerűsítése. 
d) Az anyaországhoz fűződő kapcsolatok ápolása, a magyar-görög kapcsolatok 
fejlesztésében való aktív részvétel. 
e) A Magyarországon tevékenykedő görög nemzetiségi szervezetekkel történő 
kapcsolattartás és együttműködés.  
f) A megye nemzetiségi szervezeteivel való kapcsolattartás és együttműködés. 
g) Magyar és görög állami, egyházi, önkormányzati és egyéb társadalmi 
intézményekkel, egyesületekkel való kapcsolattartás, együttműködés. 
h) A külföldön élő görögöket összefogó szervezetekben való részvétel. 

 
11. A Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 115.§ és 116.§-aiban meghatározott közfeladatok 
megvalósítását közvetve segíti. 

 
12. A Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete céljai megvalósítása 

érdekében különösen a következő közhasznú tevékenységeket végzi: 
a) kulturális rendezvényeket (pl. kiállításokat, előadásokat, tánctanfolyamokat, 
folklórtalálkozókat), ifjúsági és sportrendezvényeket (pl. táborok és tornák), 
közösségi összejöveteleket, ünnepségeket, nemzetiségi nyelvoktató kurzusokat, 
gasztronómiai esteket szervez, 
b) kiadványokat szerkeszt és ad ki, vagy jelentet meg elektronikus úton, 
c) gyűjteményeket, könyvtárat tart fenn, 
d) kutatásokat végez, 
e) honismereti kirándulásokat szervez, 
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f) a nemzetiségekkel kapcsolatos érdekképviseletet folytat. 
 

13. A Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete mint közhasznú szervezet 
nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú 
szolgáltatásaiból. 

14. A Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete 60 napon belül köteles kérni a 
közhasznú jogállás törlését, ha a közhasznúvá minősítés feltételeinek nem felel 
meg. 

 

 
III. 

 
TAGSÁGI VISZONY 

 
 

15. A Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete tagja az Egyesület 
célkitűzéseit támogatja, az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek 
ismeri el, és az abban foglalt kötelezettségeknek eleget tesz. 

 
16. A tagsági viszony lehet rendes, pártoló és tiszteletbeli: 

 
a)  Rendes tag lehet az a magát a görög nemzetiséghez tartozónak valló 
Csongrád megyében lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki magyar 
állampolgár, vagy a Magyar Köztársaság területén állandó lakhellyel 
rendelkező nem magyar állampolgár.  

b) Pártoló tag lehet az a Csongrád megyében lakóhellyel rendelkező 
természetes személy, aki az Egyesület célkitűzéseivel azonosul, a 
görögséghez, illetve görög kultúrához közel áll, továbbá az Egyesület által 
szervezett programokat rendszeresen látogatja, annak munkáját anyagi és 
erkölcsi támogatással segíti.  

c) Tiszteletbeli tag lehet az, aki kiemelkedő tevékenységet fejtett ki a két nép és 
ország barátsága és együttműködése terén.  

 
17.  Az Egyesület alapító tagjainak nevét az alapszabály mellékletét képező 

tagjegyzék tartalmazza. 
 

18. Az egyesületi tagságba történő felvétel egyéni írásbeli nyilatkozat (kérelem) 
alapján történik. A  rendes és pártoló tagok -felvételéről az elnökség dönt.  A 
tiszteletbeli tagok felvételéről a közgyűlés dönt. A tag felvétel iránti 
kezdeményezést bárki írásban benyújthatja az elnöknek, aki azt rendes és pártoló 
tagság esetében az elnökség, illetve a tiszteltbeli tagság esetében a közgyűlés elé 
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terjeszti. A rendes és pártoló tagokat az elnökség a 61. pont szerint, a tiszteletbeli 
tagokat a közgyűlés a 46. pont szerint veszi fel. A határozatot az érintettel 
elnökségi határozat esetében a 63. pont, közgyűlési határozat esetében a 49. pont 
szerint szerint kell közölni. A határozatban fel kell tüntetni a jogorvoslati 
lehetőségeket, illetve, hogy 30 napon belül mely bírósághoz fordulhat az érintett. 
A rendes tag a közgyűlésen szavazati jogát az elnökség által történő felvételét 
követően gyakorolhatja. 

 
19. A rendes és pártoló tagok kötelesek a megállapított éves tagdíjat tárgyév június 

30-ig megfizetni az Egyesület Házi Pénztárába vagy átutalni az Egyesület 
számlájára. 

 
20.  A tagdíj éves összege: 2.000.-Ft.  

 
 

21. A rendes és pártoló tagok éves tagdíja ugyanakkora összeg. A 62. életévüket 
betöltő rendes és pártoló tagok az éves tagdíj összegének felét fizetik. A 24. 
életévüket be nem töltött rendes és pártoló tagok mentesülnek a tagdíjfizetés alól. 

 
22. A tagok adatairól, azok tagdíjbefizetéseiről az elnök naprakész nyilvántartást 

vezet. 
 

23. A tagsági jogviszony a tag írásbeli kérelmére szüneteltethető. A szüneteltetés 
időtartamára a tag mentesül a tagdíjfizetési kötelezettség alól, viszont nem 
gyakorolhatja a tagsági jogviszonyból fakadó jogait, és nem részesül a tagoknak 
járó kedvezményes szolgáltatásokból. A szüneteltetésre vonatkozó kérelmet az 
elnök írásban hagyja jóvá.  

 
24.  A tagsági viszony az elnökhöz intézett írásbeli bejelentéssel bármikor, indokolás 

nélkül megszüntethető. A tagsági viszony a kérelemnek az elnökhöz történő 
beérkezése napjától szűnik meg. 
 

25. A közgyűlés harmincnapos határidővel írásban felmondhatja a tagsági 
jogviszonyt, ha a tag nem felel meg az alapszabályban meghatározott tagsági 
jogviszony létesítési feltételeknek. A tagsági jogviszony felmondásáról a 
közgyűlés szavazással, egyszerű többséggel dönt. A tagsági jogviszony a 
felmondásról szóló határozat meghozatalával megszűnik. 
 
 

26. A közgyűlés megszüntetheti a tagsági viszonyt, ha a tag jogszabályt, az 
alapszabály előírásait, vagy a közgyűlés határozatát durván megsérti, vagy a 
tagdíjfizetés esedékességétől számított egy éven belül nem fizet tagsági díjat. A 
kizárásra csak akkor kerülhet sor, ha a tagot mulasztása vagy az Egyesületet sértő 
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tevékenysége megszüntetésére az elnök előzetesen írásban figyelmeztette, felhívta, 
de a tag ennek hatására sem pótolja mulasztását vagy nem változtat 
tevékenységén. A tagnak biztosítani kell a védekezési jogát. A kizárási javaslatot 
az elnök terjeszti a közgyűlés  elé. 

 
27. A tag kizárásáról a közgyűlés szavazással, egyszerű többséggel dönt. A tagsági 

jogviszony a kizárásról szóló határozat meghozatalával megszűnik. 
 

28. A kizáró határozatot írásban, megindokolva kell közölni a kizárt taggal a kizárást 
kimondó határozat meghozatalától számított 30 napon belül.  
 

 
29. A törlés alkalmazható, ha a természetes személy tag meghalt. E tény hitelt érdemlő 

megállapítása, valamint a törlés végrehajtása az elnök feladata, amelyről beszámol 
a közgyűlésnek. 

 
30.  A rendes tagok jogosultak különösen: 

a) a Közgyűlés összehívását kezdeményezni, 
b) a Közgyűlés napirendjére javaslatot előterjeszteni, 
c) a Közgyűlésen tanácskozási és szavazati joggal részt venni, felszólalni, 
kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni, 
d) az Egyesület szervezetében tisztséget vállalni, 
e) részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, 
f) az Egyesület szolgáltatásait, eszközeit meghatározott feltételek mellett 
igénybe venni. 
 

31.  A pártoló és tiszteletbeli tagok jogosultak különösen: 
a) a Közgyűlésen tanácskozási joggal részt venni, 
b) részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, 
c) az Egyesület szolgáltatásait, eszközeit meghatározott feltételek mellett 
igénybe venni. 
 

 
32.  A rendes tag köteles:  

a) az alapszabályban elfogadott célkitűzésnek megfelelően munkájával, 
társadalmi és erkölcsi magatartásával az Egyesülethez méltó tevékenységet 
kifejteni, nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását, 
b) a rábízott és vállalt feladatokat elvégezni, 
c) eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek, 
d) egyesületi tevékenységük során kötelesek betartani az alapszabályt, az 
Egyesület egyéb szabályzatait valamint az Egyesület választott szervei által hozott 
határozatokat, 
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e) az Egyesület keretében, vagy érdekében végzett tevékenységről a felkérő 
személynek (testületnek) beszámolni. 
 

 
33.  A pártoló és tiszteletbeli tag köteles: 

a) eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek, 
b) nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását. 

 
 
 

IV. 
 

A CSONGRÁD MEGYEI GÖRÖGÖK 
KULTURÁLIS EGYESÜLETE 

SZERVEZETE 
 
 

A. A KÖZGYŰLÉS 
 

34. A Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete legfőbb irányító szerve a 
közgyűlés. 

 
35. A közgyűlést a rendes tagok alkotják.  

 
36. Pártoló és tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal vehetnek részt a közgyűlésen. 

 
37. A közgyűlés hatáskörébe tartozik különösen: 

a) a tiszteletbeli tagok  felvétele és a tag kizárása, 
b) az alapszabály megállapítása, módosítása, 
c) az elnökség tagjainak megválasztása,visszahívása, és díjazásának 
megállapítása, 
d) felügyelő bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása, és díjazásának 
megállapítása, 
e) az éves költségvetés megállapítása és módosítása, 
f) az ügyintéző és képviseleti szerv éves beszámolójának elfogadása, 
g) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni 
helyzetéről szóló jelentésének és a közhasznúsági melléklet - elfogadása,  
h) napirend elfogadása, levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető és 
szavazatszámlálók megválasztása, 
i) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető 
tisztségviselő az Egyesülettel munkaviszonyban áll, 
j) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának 
elhatározása, 
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k) a rendes, illetve pártoló tagok tagsági díjainak emelése, 
l) a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondása, . 
m) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját 

tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek 
hozzátartozójával köt, 

n) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők vagy más 
egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való 
döntés, 

o) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának 
megállapítása; és 

p) a végelszámoló kijelölése. 
 

 
38. A közgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet. A közgyűlés évente legalább egy 

alkalommal ülésezik. A közgyűlést az elnök hívja össze a közgyűlés időpontja 
előtt legalább 8 nappal. A meghívót a közgyűlés időpontja előtt legalább 8 nappal 
az Egyesület honlapján  - www.szegedigorogok.hu - közzé kell tenni. 

 
39. A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés megtartásának időpontját, helyét és a 

napirendi pontokat. A meghívóban a – határozatképtelenség miatt tartandó – 
megismételt közgyűlés időpontját is fel kell tüntetni. A megismételt közgyűlés az 
eredeti közgyűlés napjára is kitűzhető.  

 
40. Az ülés összehívása írásban történik. Elektronikus levél formájában kerül 

megküldésre a meghívó azon tagok részére, akik előzetesen megadták e-mail 
címüket. Az elektronikus levélküldésnek visszaigazoltnak kell lennie. Azon tagok 
részére, akik nem rendelkeznek elektronikus levelezési címmel, vagy előzetesen 
nem adták meg email címüket, postai úton kerül megküldésre a meghívó.  

 
41. Ha az ok és cél megjelölésével az összes rendes tag 1/10-e, a felügyelő bizottság 

vagy a bíróság kéri, össze kell hívni a közgyűlést.  
 

42. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 napon belül 
a tagok és az Egyesület szervei az elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a 
kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnök jogosult 
dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az elnök nem dönt vagy azt 
elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát 
megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 
 

43. A közgyűlés személyes részvétellel elektronikus úton is lefolytatható, ha a 
közgyűlés tagjainak személyazonossága az igénybe vett elektronikus úton 
megfelelően igazolható, dokumentálható. Az elektronikus úton történő ülésezés 
csak olyan online program használattal történhet, amely révén a tagok 
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személyazonossága webkamera használattal azonosítható és a tagok közötti 
kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosított. 

 
44. Határozatképes a közgyűlés, ha a szavazati joggal rendelkező rendes tagoknak 

több mint a fele jelen van.  
 

45. Határozatképtelenség esetén a közgyűlést 30 napon belül újra össze kell hívni, és a 
másodszorra összehívott közgyűlést a határozatképtelen közgyűlés időpontját 
követő 30 napon belül meg is kell tartani. A másodszorra összehívott közgyűlés az 
eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül 
határozatképes. A másodszorra összehívott közgyűlés időpontjáról is meghívót 
kell küldeni – ha a megismételt közgyűlés nem az eredeti közgyűlés napjára kerül 
kitűzésre-, amelyben feltüntetni, hogy a másodszorra összehívott közgyűlés az 
eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül 
határozatképes. 

 
46. A Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete határozatait - beleértve a 

személyi kérdéseket is - nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza meg, 
kivéve az alapszabály módosítása és az  Egyesület céljának módosítása, valamint 
az Egyesület megszűnéséről szóló döntés. Az Egyesület alapszabályának 
módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata 
szükséges. Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről 
szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes 
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Szavazategyenlőség esetén újra kell 
szavaztatni, ismételt szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni. 
Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag 
szavazati jogát nem gyakorolhatja. 
 

 
47. A tisztségviselők megválasztásánál a közgyűlés bármely tag javaslatára, egyszerű 

többséggel levezető elnököt és szavazatszámláló bizottságot választ, amely tagjai 
közül megválasztja elnökét, aki nem indulhat az egyesületi elnökségért. Bármely 
tag javaslatot tehet az elnök személyére. Az elnök megválasztásához a jelenlévő 
rendes tagok legalább 2/3-ának szavazata szükséges, a szavazás titkos. Az elnök 
javaslatot tesz az elnökség további két tagjára, akiket a közgyűlés kétharmados 
szótöbbséggel, nyílt szavazással választ meg. Az elnökválasztás 2 vagy annál több 
jelölt esetén többfordulós, és a legkevesebb szavazatot szerző jelölt az adott 
forduló végén kiesik. 

 
48. A közgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyveket választott 

jegyzőkönyv-vezető vezeti, azt a levezetőelnök, valamint 2 fő szavazatszámláló 
hitelesítik. A közgyűlés megkezdésekor nyílt szavazással és egyszerű 
szótöbbséggel kerül megválasztásra a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és 2 fő 
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szavazatszámláló. A szavazatszámlálók rögzítik a napirendi pont során meghozott 
határozatok esetében leadott – igen/ nem/ tartózkodott - szavazatok számát. A 
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell különösen: 
- a megjelent szavazóképes tagok számát (név szerint), 
- a határozatképességet, 
- a véglegesített napirendet, 
- a hozott határozatok szó szerinti közlését, beleértve hatályukat is, 
- a véglegesített határozat szó szerinti kihirdetésének rögzítését, 
- a közgyűlési döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát. 

 
49. A közgyűlés határozatairól az elnök határozatok könyvét vezet, amelyből a 

döntések tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők 
számaránya, személye megállapítható. A közgyűlési határozatot az érintettekkel 
15 napon belül írásban közölni kell. Közlési formaként az elektronikus út is 
alkalmazható az érintett által előzetesen megadott e-mail címre történő 
elektronikus levélküldéssel. Az elektronikus levélküldésnek visszaigazoltnak kell 
lennie. Amennyiben az e-mail cím nem áll rendelkezésre, a határozatot 
tértivevényes küldeményként postai úton kell kézbesíteni az érintett részére. 

 
 
 

B. AZ ELNÖKSÉG 
 

50. Az elnökség tagjai az  elnök, valamint az alelnök és gazdasági vezető, akiket az 
elnök ajánlásával választ (hív vissza) a közgyűlés  négy évre.  

 
51.  Első vezető tisztségviselők neve és lakcíme: 
Elnök: Ungi Ferencné (született Papadopulu Fotini, lakcím: Szeged, Oroszlán u. 4. 

II/4.) 
Alelnök: Purosz Alexandrosz (lakcím: Szeged, Maros u. 46. III/13.) 
Pénztáros: Kiss Vincéné (született Mincsopulu Anna, lakcím: Szeged, Traktor u. 7.) 

 
52. Az elnökség dönt mindazon ügyekben, melyeket az alapszabály (jogszabály) nem 

utal a közgyűlés hatáskörébe. 
 

53. Az elnökség hatáskörébe tartozik különösen: 
a) a rendes és pártoló tagok felvétele, 
b) a közgyűlés elé terjesztendő napirendi pontok előkészítése, 
c) a közgyűlési határozatokból következő teendők meghatározása az elnök 
számára, 
d) a pénzkezelési szabályzatban meghatározott ügyérték feletti kiadások 
jóváhagyása, 
e) tagdíj alóli felmentés és egyéb kedvezmény biztosítása. 
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54. Az elnökség tagjai csak a rendes tagok közül választhatók. 

 
55.    A gazdasági vezető  – az elnöknek történő utólagos beszámolással - ellátja  a 

házi pénztári ellenőri és a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározott feladatokat, 
előkészíti az éves beszámolót és költségvetést. 

 
 

56. Az elnökség határozatképes, ha a 3 főből ketten  jelen vannak.  
 

57. Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább félévente egy alkalommal 
megtartja. Az elnökség üléseit az elnök hívja össze az ülés időpontja előtt legalább 
8 nappal. A meghívót az elnökségi ülés időpontja előtt legalább 8 nappal az 
Egyesület honlapján - www.szegedigorogok.hu - közzé kell tenni. A meghívónak 
tartalmaznia kell az elnökségi ülés megtartásának időpontját, helyét és a napirendi 
pontokat. A meghívóban a – határozatképtelenség miatt tartandó – megismételt 
ülés időpontját is fel kell tüntetni. A megismételt ülés az eredeti elnökségi ülés 
napjára is kitűzhető.  

 
58. Az ülés összehívása írásban történik. Elektronikus levél formájában kerül 

megküldésre a meghívó azon tagok részére, akik előzetesen megadták e-mail 
címüket. Az elektronikus levélküldésnek visszaigazoltnak kell lennie. Azon tagok 
részére, akik nem rendelkeznek elektronikus levelezési címmel, vagy előzetesen 
nem adták meg email címüket, postai úton kerül megküldésre a meghívó.  

 
59. Az elnökségi ülés személyes részvétellel elektronikus úton is lefolytatható, ha az 

Elnökség tagjainak személyazonossága az igénybe vett elektronikus úton 
megfelelően igazolható, dokumentálható. Az elektronikus úton történő ülésezés 
csak olyan online program használattal történhet, amely révén a tagok 
személyazonossága webkamera használattal azonosítható és a tagok közötti 
kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosított. 

 
60. Határozatképtelenség esetén az elnökségi ülést 30 napon belül újra össze kell 

hívni, és a másodszorra összehívott ülést a határozatképtelen elnökségi ülés 
időpontját követő 30 napon belül meg is kell tartani. A másodszorra összehívott 
elnökségi ülés időpontjáról is meghívót kell küldeni – ha a megismételt ülés nem 
az eredeti elnökségi ülés napjára kerül kitűzésre-.  

 
61. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással és egyhangú döntéssel hozza meg.  

 
62. Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyveket választott 

jegyzőkönyv-vezető vezeti, azt az elnök, valamint a választott jegyzőkönyv-vezető 
hitelesítik. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell különösen: 
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- a megjelent szavazóképes tagok számát (név szerint), 
- a határozatképességet, 
- a véglegesített napirendet, 
- a hozott határozatok szó szerinti közlését, beleértve hatályukat is, 
- a véglegesített határozat szó szerinti kihirdetésének rögzítését, 
- az elnökségi döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát. 

 
63. Az Elnökség határozatairól az elnök határozatok könyvét vezet, amelyből a 

döntések tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők 
számaránya, személye megállapítható. Az elnökségi határozatot az érintettekkel 15 
napon belül írásban közölni kell. Közlési formaként az elektronikus út is 
alkalmazható az érintett által előzetesen megadott e-mail címre történő 
elektronikus levélküldéssel. Az elektronikus levélküldésnek visszaigazoltnak kell 
lennie.  Amennyiben az e-mail cím nem áll rendelkezésre, a határozatot 
tértivevényes küldeményként postai úton kell kézbesíteni az érintett részére. 
 

64. Az Elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele 
céljából, ha 

a) az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 
b) az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat 

esedékességkor teljesíteni; vagy 
c) az Egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

A közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény 
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről 
dönteni. 

 
 

C. AZ ELNÖK 
 
 

65. A Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete képviseletét, irányítását és 
ügyintézését az elnök látja el. Akadályoztatása esetén az alelnök teljes 
jogosultsággal önálló képviseleti jogkörrel látja el ezt a feladatot. 

 
66. Az elnök dönt minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés  és az 

elnökség hatáskörébe. 
 

67. Az elnök a közgyűlésnek tartozik felelősséggel, ő vállal kötelezettséget, 
gyakorolja az utalványozási, kiadmányozási és munkáltatói jogkört. Ő felügyeli a 
könyvelést, a pénzügyi tevékenységet, a közgyűlés elé terjeszti az éves beszámolót 
és a közhasznú mellékletet. 
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68. Gondoskodik a közgyűlés és az elnökség összehívásáról, üléseinek levezetéséről, 
ellátja a napi operatív teendőket, az egyesület nevében pályázik. 

 
69. Javaslatokat terjeszt az elnökség elé, gondoskodik a közgyűlés és az elnökség 

határozatainak végrehajtásáról. 
 

70. Biztosítja az alapszabály és az Egyesületet érintő jogszabályok rendelkezéseinek 
betartását, 

 
 
 

D. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 
 
 

71. A Felügyelő Bizottság feladata a Csongrád Megyei Görögök Kulturális 
Egyesülete alapszabályban rögzített tevékenységének, gazdálkodásának 
folyamatos ellenőrzése és a közhasznú tevékenység felügyelete.  

 
72. A Felügyelő Bizottság működéséért a közgyűlésnek felel. A tisztségviselőktől 

jelentést, a szervezet munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, 
továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat 
megvizsgálhatja. 

 
73. A Felügyelő Bizottság elnökből és 2 tagból áll.  

 
74. A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait 4 évi időtartamra a közgyűlés választja 

úgy, hogy először elnököt választ, majd annak javaslatára két tagot. Bármely 
rendes tag választható a bizottságba, és bármelyik rendes tag tehet erre ajánlást. 

 
75. A Felügyelő Bizottság elnöke és két tagja tanácskozási joggal részt vehet az 

elnökség ülésein. 
 

76. A Felügyelő Bizottságot az elnök hívja össze  az ülés előtt legalább 8 nappal. A 
meghívót az ülés időpontja előtt legalább 8 nappal az Egyesület honlapján    - 
www.szegedigorogok.hu - közzé kell tenni. A meghívónak tartalmaznia kell a 
felügyelő bizottsági ülés megtartásának időpontját, helyét és a napirendi pontokat. 
A meghívóban a – határozatképtelenség miatt tartandó – megismételt ülés 
időpontját is fel kell tüntetni. A megismételt ülés az eredeti ülés napjára is 
kitűzhető. Az ülés akkor határozatképes, ha a 3 főből  ketten jelen vannak. A 
bizottság határozatait nyílt szavazással és egyhangú döntéssel hozza meg. 

 
77. Az ülés összehívása írásban történik. Elektronikus levél formájában kerül 

megküldésre a meghívó azon tagok részére, akik előzetesen megadták e-mail 
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címüket. Az elektronikus levélküldésnek visszaigazoltnak kell lennie. Azon tagok 
részére, akik nem rendelkeznek elektronikus levelezési címmel, vagy előzetesen 
nem adták meg email címüket, postai úton kerül megküldésre a meghívó. 

 
78. A Felügyelő Bizottsági ülés személyes részvétellel elektronikus úton is 

lefolytatható, ha a bizottság tagjainak személyazonossága az igénybe vett 
elektronikus úton megfelelően igazolható, dokumentálható. Az elektronikus úton 
történő ülésezés csak olyan online program használattal történhet, amely révén a 
tagok személyazonossága webkamera használattal azonosítható és a tagok közötti 
kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosított. 

 
 

79. Határozatképtelenség esetén a felügyelő bizottsági ülést 30 napon belül újra össze 
kell hívni, és a másodszorra összehívott ülést a határozatképtelen bizottsági ülés 
időpontját követő 30 napon belül meg is kell tartani. A másodszorra összehívott 
bizottsági ülés időpontjáról is meghívót kell küldeni – ha a megismételt ülés nem 
az eredeti ülés napjára kerül kitűzésre-.  

 
80. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyveket 

választott jegyzőkönyv-vezető vezeti, azt az elnök, valamint a választott 
jegyzőkönyv-vezető hitelesítik. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell különösen: 
- a megjelent szavazóképes tagok számát (név szerint), 
- a határozatképességet, 
- a véglegesített napirendet, 
- a hozott határozatok szó szerinti közlését, beleértve hatályukat is, 
- a véglegesített határozat szó szerinti kihirdetésének rögzítését, 
- a bizottsági döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát. 

 
81. A Felügyelő Bizottság határozatairól az elnök határozatok könyvét vezet, 

amelyből a döntések tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és 
ellenzők számaránya, személye megállapítható. A bizottsági határozatot az 
érintettekkel 15 napon belül írásban közölni kell. Közlési formaként az 
elektronikus út is alkalmazható az érintett által előzetesen megadott e-mail címre 
történő elektronikus levélküldéssel. Az elektronikus levélküldésnek 
visszaigazoltnak kell lennie. Amennyiben az e-mail cím nem áll rendelkezésre, a 
határozatot tértivevényes küldeményként postai úton kell kézbesíteni az érintett 
részére. 

 
82. A Felügyelő Bizottság köteles a közgyűlést tájékoztatni és annak összehívását 

kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit 
egyébként súlyosan sértő cselekmény (mulasztás) történt, amelynek 
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megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az 
intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, 
b) a vezető tisztségviselők, a felügyelő bizottság tagjai felelősségét megalapozó 
tény merült fel. 

 
 

V. 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG 
 

 
83.  Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt 

jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő 
hátrányos következmények alól nem mentesült. 
 

84.  Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. 
Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya 
alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető 
tisztségviselője nem lehet. 
 

85.  Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
 

86. A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy 
akinek közeli hozzátartozója  
-   kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
-  bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 
egyébként érdekelt. 
Nem minősül előnynek a Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete cél 
szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem 
pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesületáltal tagjának, a tagsági jogviszony 
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 
87. Nem lehet elnökségi tag, aki 

a)  a felügyelő bizottság tagja, 
b)  a Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesületével megbízatásán kívüli 
más tevékenység kifejtésére irányuló egyéb jogviszonyban (pl. alkalmazásban) 
áll, 
c)  a Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete célja szerinti juttatásban 
részesül / kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető, nem pénzbeni 
szolgáltatásokat és a Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete által 
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél 
szerinti juttatást/, 
d)  a fentiekben meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
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88. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, 
a)  aki az elnökség tagja, 
b)  a Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesületével a megbízatásán kívüli 
más tevékenység kifejtésére irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály 
másképp nem rendelkezik, 
c)  a Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete cél szerinti juttatásából 
részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni 
szolgáltatásokat, és a Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete által 
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabályi célnak megfelelő 
juttatást, 
d)  a fentiekben meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

 
89.  A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek 

cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre 
vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi 
személy vezető tisztségviselője. 
 

90. Bármely közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más 
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan 
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző 
két évben legalább egy évig -,  
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,  
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt 
fel,  
c)  amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést 
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,  
d)  amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 

 
91. A Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete a vezető tisztségviselőt, a 

támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet 
által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő 
juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 

 
92. A vezető tisztségviselő, illetve ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 

közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg 
más közhasznú szervezetnél is betölt. 
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93. Az elnökség illetve a felügyelő bizottság tagja visszahívható, ha az érintett az 
összeférhetetlenség fennállásáról valótlanul nyilatkozik vagy valótlan adatot 
szolgáltat. A visszahívásról az Elnök tesz javaslatot a Közgyűlésnek.  

 
 

VI. 
A CSONGRÁD MEGYEI GÖRÖGÖK 

KULTURÁLIS EGYESÜLETE 
GAZDÁLKODÁSA 

 
 

94. A Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete működésének feltételeit 
elsősorban az alábbi forrásokból biztosítja: 
a) rendes és pártoló tagok tagdíjai, 
b) nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek támogatásai,  
c) pályázat útján elnyert, illetve egyedi döntés alapján kapott támogatások, 
d) külföldi szervezetektől származó támogatások, 
e) adományok és felajánlások, 
f) közhasznú tevékenységből származó bevételek, 
g) vállalkozási tevékenységből származó bevételek. 

 
95. A Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesületét a tagok elsődlegesen nem 

gazdasági tevékenység céljára alapították, vállalkozási tevékenységet csak 
kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő és közhasznú 
céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 

 
96. A Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete a gazdálkodása során elért 

eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységre 
fordítja. 

 
97. A Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete tartozásaiért és kötelezettség-

vállalásaiért a Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete vagyonával felel. 
A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - nem tartoznak felelősséggel a Csongrád 
Megyei Görögök Kulturális Egyesülete tartozásaiért.  

 
98. A Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete pénz- és vagyonkezelés 

szabályszerűségéért az elnök tartozik felelősséggel.  
 

99. A Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete váltót, illetve más 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 

 
100. A Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete az államháztartás 

alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján 
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részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való 
elszámolás feltételeit és módját.  

 
101. A Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete vállalkozásának 

fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet 
fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve 
hitel törlesztésére nem használhatja fel. 

 
 

VII. A CSONGRÁD MEGYEI GÖRÖGÖK KULTURÁLIS EGYESÜLETE 
KÉPVISELETE 

 
 

102. A Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesületét az elnök önállóan 
képviseli. Az elnök akadályoztatása esetén az alelnök is jogosult képviseletre. A 
Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete képviseletére az elnök által 
adott írásbeli egyedi meghatalmazással bárki jogosult.  

 
103. A Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete jegyzésének módja, 

hogy a Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete kézzel vagy géppel 
előírt, előnyomott, vagy nyomtatott megnevezése fölé a képviseletre jogosult 
aláírja a nevét.  

 
104. A tagok, illetve a képviseletre jogosultak kötelesek a Csongrád Megyei 

Görögök Kulturális Egyesülete keretében, vagy érdekében végzett 
tevékenységről a közgyűlés vagy az elnök felkérésére a felkérő személynek 
(testületnek) beszámolni. 

 
105. Az Egyesület bankszámlája felett az elnök önállóan jogosult rendelkezni 

oly módon, hogy a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározott összeghatár felett 
előzetes írásbeli elnökségi jóváhagyás szükséges. 

 
 

VIII. A CSONGRÁD MEGYEI GÖRÖGÖK KULTURÁLIS EGYESÜLETE 
MŰKÖDÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGA 

 
 

106. A Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete működésének, 
szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát a Csongrád Megyei Görögök 
Kulturális Egyesülete internetes weblapján való közzététel útján biztosítja.   

 
107. A Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete az alapszabály 

szerinti tevékenysége és gazdálkodása legfontosabb adatait, ezek között az éves 
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beszámolót és közhasznúsági mellékletet, az internetes weblapján évente a 
közgyűlési elfogadást követő 30 napon belül megjelenteti, és azok elérhetőségét 
legalább két évig biztosítja.  

 
108. A Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete irataiba bárki 

szabadon betekinthet, azokat az irattározás helyszínén tanulmányozhatják. Ez 
iránti igényüket az elnöknek jelzik, aki tíz napon belül az igénylő taggal 
egyeztetett időpontban biztosítja a betekintést. 

 
 

IX. 

A CSONGRÁD MEGYEI GÖRÖGÖK KULTURÁLIS 
EGYESÜLETE MEGSZŰNÉSE 

 
 

109. Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel 
egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét. 
 

110. A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az 
egyesület jogutód nélkül megszűnik ha 
a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása 
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy 
b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 

 
111. A Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete közgyűlése dönt a 

megszüntető határozattal együtt a Csongrád Megyei Görögök Kulturális 
Egyesülete vagyonáról. Amennyiben nem sikerül érvényes döntést hozni a 
vagyon ügyében, úgy a Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete 
tagszervezetei egyenlő arányban részesednek a Csongrád Megyei Görögök 
Kulturális Egyesülete vagyonából. Az így átadott vagyont a jelen alapszabályban 
rögzített alapelvnek megfelelően kell felhasználni, a Csongrád Megyei Görögök 
Kulturális Egyesülete hagyományainak, szellemi értékeinek és tapasztalatainak 
méltó megőrzéséről és kapcsolatainak ápolásáról való gondoskodás mellett. 

 
112. A Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete a közhasznú jogállás 

megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, közszolgáltatásait 
rendezni, ilyen ellátására irányuló kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. 

 
 

X. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 



 19 

 
113. A Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete működése felett az 

ügyészség gyakorol törvényességi ellenőrzést. 
 

114. A Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete döntésre jogosított 
szerve által hozott jogszabályba ütköző határozatot bármely tag jogosult a 
bíróság előtt 30 napon belül megtámadni. 

 
115. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013.. évi V. törvény  és az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. CLXXV. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
116. A Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete az eddigi 

módosításokat követően elkészített - egységes szerkezetű alapszabályát a Szeged, 
2014. december  14. napján tartott közgyűlése egyhangú határozattal jóváhagyta. 

 
117. A Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete alapszabályát a 

Szegedi Törvényszéknek az elnök a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja. 
 
 
Kelt: Szeged, 2014. december 14. 
 
 
 
 ..................................    ………………….  
  elnök                                      jegyzőkönyv-vezető 
 
………………………………..    ……………………………. 
szavazatszámláló      szavazatszámláló 
 
 
 
 
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXXI. tv. 38.§ (2) bekezdése 
alapján igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege 
megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.  
 
 
 
Ellenjegyzem Szegeden 2014. december 14-én Dr. Kelemen Zoltán ügyvéd 


