A Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
Szervezeti és Működési Szabályzata

Alapadatok
1. §
Az Egyesület neve: Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (A továbbiakban Társulat)
Rövidítése: Bács-Kiskun Megyei TIT
Székhelye: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 2.
Jelvénye: 17 sugárral bevont kettős körben szétnyitott könyv, amelyen mikroszkóp áll. A könyv alatt
tölgylevelek, az 1841-es alakulási évszámmal.
Az Egyesület hatóköre szerint elsődlegesen megyei, de más megyékben és régiókban, valamint Magyarország
területén, valamint a szomszédos országokban és az Európai Közösség országban is fejthet ki tevékenységet.
Az Egyesület jogi személy, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Országos Szövetsége tagja.
Az Egyesület az 1841-ben alapított Tudományos Ismeretterjesztő Társulatnak, illetve Bács-Kiskun megyei Szervezetének minden tekintetben jogutódja, őrzi annak hagyományait, folytatója és kiteljesítője, az elődök alapította TIT szellemének, törekvéseinek.
A TIT közhasznú szolgáltatásaival nyitott azok számára is, akik nem tagjai az Egyesületnek, de érdeklődnek a TIT
által művelt szakmai tevékenységek iránt.
A TIT programja a Társulat irodájában a nyilvánosság rendelkezésére áll.

Az Egyesület tagjai
2. §
A TIT-nek rendes, tiszteletbeli, és pártoló tagjai lehetnek.
A TIT-nek rendes tagja lehet minden nagykorú magyar, és nem magyar állampolgár, aki elfogadja az Egyesület
Alapszabályát és azok megvalósításában — valamely szakterületen — részt kíván venni, és tagdíjat fizet.
A TIT tiszteletbeli tagja az lehet, aki hosszú időn keresztül végzett, kiemelkedő munkájáért az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés tiszteletbeli taggá fogad. A tiszteletbeli tag nem fizet tagdíjat.
Az Egyesület pártoló tagja lehet – az Egyesülettel kötött írásbeli megállapodás alapján – minden hazai és külföldi természetes és jogi személy, akinek, illetve amelynek tevékenysége az Egyesület céljaival összhangban
van, és e célok elérését anyagilag is támogatja.
Pártoló tag még a Társulat ifjúsági tagja is, aki 14-18 év közötti állampolgár, s aki a Társulat munkájában részt
kíván venni, s akit a Társulat soraiba felvesz.
A tiszteletbeli tagok jogai nem azonosak a rendes tagokéval, mind a tiszteletbeli, mind a pártoló tag csak és
kizárólag tanácskozási joggal vehet részt a szervezet Közgyűlésén és nem válaszhatóak.
A TIT jogi tagja az a jogi személy lehet, aki e szándékát írásban bejelenti, tagságát az Elnökség döntése alapján
regisztrálják. A jogi tagság további feltétele az, hogy a tagságát kérő jogi személy a TIT céljait elfogadja, tevékenységét támogatja. Az Egyesülethez csatlakozhat más tudományos ismeretterjesztést végző társadalmi szervezet, vagy más közösség, amely vállalja az Egyesület céljait és az Egyesülethez tartozással járó kötelezettségeket. A jogi tagok kötelezettségei és jogai megegyeznek a rendes tagokéval.
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A Közgyűlés döntése a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadható bármely tag
által.
Amennyiben jogi személy pártoló tag is lehet – lehet egyébként pártoló tag és rendes tag is – akkor a pártoló
tag jogi személy esetében - költségvetési szerv pártoló tagként nem vehető fel.
A kilépéssel kapcsolatosan akkor szűnik meg a kilépő tag tagsági jogviszonya, amikor a társulat irodájához megérkezik a kilépést bejelentő irat.
A TIT-be a belépés önkéntes. A rendes és az ifjúsági tagok felvételéről az Elnökség dönt.
A társulati tagság elhalálozással vagy jogutód nélküli megszűnésével, a tagsági jogviszony egyesület általi
felmondásával, kilépéssel, a tag kizárásával a tagdíjfizetés kétévi elmulasztásával szűnik meg. Amennyiben a
tagdíjkifizetés elmulasztása az ok, akkor az egyesület elnöke írásban, 30 napos fizetési felszólítással felhívja a
kétévi elmulasztott tagdíj befizetésére a tagot, majd ennek elmulasztását követően az elnökség írásbeli határozatban törli a tagot a tagnyilvántartásból, amely határozatot a tag részére is kézbesít. A törlésre vonatkozó
határozattal szemben a törvényszékhez a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül lehet keresettel fordulni.
A kilépési szándékot az Elnökségnek írásban kell bejelenteni. Ezt követően a Társulat Irodája a kilépőt törli a
tagok névsorából.
A kizárt személy újra felvehető a Társulat soraiba, ha a körülmények ezt indokolják.
Az Egyesület tagjai nevét, lakcímét és a — kapcsolattartásra megadott egyéb elérhetőségét — nyilvántartja.

3. §.

Az Egyesületbe belépett tagok vállalják a következő kötelezettségeket:
a.

részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein;

b.

választhat és választható az egyesület szerveibe;

c.

köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek;

d.

nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását,

e.

Fizeti a tagdíjat

Az Egyesületet alkotó tagok
a.

megválasztják az Egyesületet irányító és ellenőrző szerveket;

b.

használhatják az Egyesület vagyonát képező épületet és eszközöket;

c.

az Egyesület megszerzett jogosítványait gyakorolhatják;

d.

kezdeményezhetnek ismeretterjesztő rendezvényeket, akciókat és részt vehetnek ezeken;

e.

igénybe vehetik az Egyesületi szinten kialakított információs szolgáltatást;
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Az Egyesület szervezeti rendje
4. §
Az Egyesület szervei a következők:
a.

Közgyűlés

b.

Elnökség

c.

Ellenőrző-, és Számvizsgáló Bizottság

Az Egyesület szervei a tagokra kötelező határozatot csak ezen alapszabályban meghatározott esetekben hozhatnak.

Közgyűlés
5. §

Az Egyesület legfelsőbb szerve a tagokból, illetve a tagegyesületek képviselőiből álló Közgyűlés, amelyet szükség szerint, de legalább évenként egyszer kell összehívni.
Az Egyesület elnöke — a tagok egyharmadának írásbeli kérelmére, vagy és az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság írásbeli kérelmére — köteles a Közgyűlést harminc napon belül összehívni.
A Közgyűlés összehívásáról az elnök köteles gondoskodni.
A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a Bíróság elrendeli.
A Közgyűlés helye az egyesület székhelye.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörében:
a.
b.

alapszabály megállapítása és módosítása;
az éves költségvetés, és az előző évről szóló éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésnek -, közhasznúsági melléklet elfogadása,
ha a törvény erről eltérően nem rendelkezik;
c.
az elnökség éves beszámolójának elfogadása;
d.
az Egyesület megszűnésének, más egyesülettel való egyesülésének és szétválásának kimondása
e.
vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
f.
a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
egyesülettel munkaviszonyban áll;
g.
az Ellenőrző és Számvizsgáló bizottság megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
h.
jóváhagyja az Egyesület működési szabályzatát, programját, feladatait,
i.
határoz a tagok, tagegyesületek felvételéről és kizárásáról,
j.
évenként dönt az Egyesületi tagsági díj mértékéről,
k.
jóváhagyja az Egyesület éves munkaprogramját,
l.
díjakat, kitüntetéseket alapít,
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 és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
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o.
p.

a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
a végelszámoló kijelölése.

Az Egyesület köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a
beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és közzétenni. Az Egyesület beszámolójába,
közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet. Az Egyesület
irataiba az Egyesület tisztségviselői, tagjai, valamint az erre jogszabállyal feljogosított hatóságok vagy más
személyek bármikor betekinthetnek. Az Egyesület a tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb
adatait, valamint a beszámolóit a honlapján rendszeresen közzéteszi.
Az Egyesület a közfeladatain túlmenően az alábbi alapcél szerinti tevékenység keretei között az alábbi feladatokat látja el:
a.
Tevékenységeivel kapcsolatban a kiemelkedő teljesítményt nyújtó magánszemélyek részére
versenyeket, vetélkedőket szervez, melyeken pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokkal díjakat adhat át.
b.
Az Egyesület tevékenységében kiemelkedő munkát végző tagjainak, önkénteseinek pénzbeli
és nem pénzbeli elismeréseket adhat.
c.
Tagjai számára lehetőségei szerint szakmai segítséget nyújt, tevékenységükhöz tárgyi feltételeket biztosíthat.
d.
Közhasznú és alapcél szerinti tevékenysége végzéséhez, tagjainak, partnerszervezeteknek
programok megvalósítása érdekében egyedül vagy együttműködés keretében rendezvényeket, konferenciákat szervezhet.
e.
Tehetséggondozási tevékenysége keretében pénzbeli és nem pénzbeli támogatást nyújthat fiatalok számára.
A Közgyűlésben minden tagnak, tagegyesületnek (képviselőjének) egy szavazati joga van.
A Közgyűlés összehívására az elnök jogosult, aki köteles annak megtartása előtt legalább 15 nappal a meghívót
valamennyi tagnak a kézbesítést igazolható módon megküldeni
A meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, ülés helyét és idejét, ülés napirendjét. A Közgyűlés
tisztségviselőinek, - levezető elnök, szavazatszámlálók - megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor
a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz.
A szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a tag a megelőző naptári évre esedékes tagdíjfizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.
A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a rendes tagok 50%-a + 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén 1
óra elteltével a jelenlévők létszámától függetlenül, azonos napirendi pontok mellett megtartható a Közgyűlés,
ha erről a meghívóban a tagokat kifejezetten tájékoztatták.
A Közgyűlés általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg határozatait, így fogadja el az éves
költségvetést, az előző évről szóló számviteli beszámolót, valamint az elnökség éves beszámolóját is.
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.
A Közgyűlés titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt az elnökség, az ellenőrző és számvizsgáló bizottság
tagjainak, valamint az egyesület tisztségviselőinek megválasztásáról.
A Közgyűlés nyilvános, a nyilvánosság csak jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.
A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek elkészítéséről és megőrzéséről az Egyesületi Iroda gondoskodik.

4

A Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
Szervezeti és Működési Szabályzata

A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az előterjesztéseket, javaslatokat, felszólalásokat, a szavazásra feltett kérdéseket, a szavazás módját és eredményét, valamint a hozott határozatokat, állásfoglalások és javaslatok szövegét.
A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell az írásbeli előterjesztéseket, határozati javaslatokat és a jelenléti ívet.
A Közgyűlés és az Elnökség dokumentumainak megőrzéséről és a döntésekről szóló nyilvántartás vezetéséről az
Egyesületi Iroda gondoskodik. A nyilvántartás tartalmazza a döntések tartalmát, a döntések időpontját és
hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát és személyét.
A Közgyűlést – a napirend megjelölésével – a tagok egyharmadának írásbeli kérelmére össze kell hívni.

Elnökség
6. §

Az Elnökség (a továbbiakban Elnökség) a Közgyűlés ügyintéző szerve.
Az Elnökség 7 tagú, a Közgyűlés egy elnököt és két társelnököt választ, tagjait öt évre titkos szavazással választja. Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább évente 1 alkalommal tartja. Az Elnökség ülésein minden tag
egy szavazati joggal rendelkezik.
Az Elnökség tagjait a Közgyűlés megbízatásuk lejárta előtt visszahívhatja.

Az Elnökség
a.

a Közgyűlés határozatai alapján irányítja az Egyesület tevékenységét, ismeretterjesztő akciókat kezdeményez;

b.

minden kérdésben dönt, ami nem tartozik kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe;

c.

kinevezi az Egyesület igazgatóját;

Az Elnökség döntéseit nyílt szavazás útján, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Az Elnökség ülései nyilvánosak,
amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.
Az Elnökség akkor határozatképes, ha a testület tagjainak 50%-a + 1 fő jelen van. Az Elnökség összehívásáról az
elnök köteles gondoskodni, az Elnökség ülése előtt legalább 8 nappal írásban köteles az elnökség tagjait értesíteni az ülés helyének, valamint napirendjének közlésével, és a határozatképességre vonatkozó tájékoztatással.
Az Elnökség tagjai az alábbi esetekben visszahívhatóak:
- az Egyesület Alapszabályának súlyos megsértése,
- az Egyesület céljaival ellentétes magatartás tanúsítása,
- az Egyesület gazdálkodásának súlyos megsértése,
- az Egyesület sérelmére elkövetett szándékos károkozás,
- az Egyesület működésének veszélyeztetése esetén, illetve
- ha jogerősen szabadság vesztés büntetésre ítélik,
- ha jogerős bírói ítélettel a vezetői tisztség gyakorlásától eltiltják,
- ha jogerős bírói ítélettel a közügyektől eltiltják.
Az elnökségi tag visszahívását az egyesület elnöke, vagy a társelnökök kezdeményezhetik, melyről a Közgyűlés
dönt, a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, amely során köteles bizonyítási eljárást lefolytatni, ennek
keretében az érintett Elnökségi tagot meghallgatni azzal, hogy a visszahívásról szóló határozattal szemben a
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visszahívott Elnökségi tag 30 napon belül bírósághoz fordulhat jogorvoslat érdekében. A védekezés lehetőségére a meghívóban írásban fel kell hívni az érintett figyelmét.

Ellenőrző- és Számvizsgáló Bizottság
7. §

(1)
Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság 3 fős, tagjai olyan köztiszteletben álló szakemberek, s akiket a
Közgyűlés titkos szavazással választ.
(2)

Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság:
a.

ellenőrzi az Egyesület alapszabályszerű működését, az Egyesületi demokrácia érvényesülését;

b.

ellenőrzi az Egyesület gazdasági, pénzügyi és számviteli tevékenységét;

c.
az ellenőrző bizottság elnöke vezető tisztségviselő és mint vezető tisztségviselőt a Közgyűlés
választja meg;
d.

megállapítja ügyrendjét;

e.

tevékenységéért a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel;

f.

tapasztalatairól beszámol a Közgyűlésnek;

g.
Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság üléseit szükség szerint, de évi 1 alkalommal tartja, a tagok többségének jelenléte szükséges a határozatképességhez. A Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással hozza. A Bizottság összehívásáról az elnök köteles gondoskodni, az ülés
előtt legalább 8 nappal írásban köteles a Bizottság tagjait értesíteni az ülés helyének, valamint napirendjének közlésével, és a határozatképességre vonatkozó tájékoztatással.
h.
A vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
(3)
Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető- szervet tájékoztatni és
annak összehívását kezdeményezi, ha arról szerez tudomást, hogy
a.
a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
b.

a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

(4)
Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság indítványára az intézkedésre jogosult vezető szervet az indítvány megtételétől számított 30 napon belül össze kell hívni.
A határidő eredménytelen eltelte esetén a szerv összehívására az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság jogosult.
(5)
Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet
ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg.
Az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjának kizárására vonatkozó szabályokat az Ectv. 2.§ 29. pontjában foglaltakra figyelemmel az Ectv. 38 - 39. paragrafusaiban foglaltak határozzák meg.
(6) Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság Elnöke és tagjai a visszahívására az Elnökségi tagok visszahívására
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
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Az Egyesület tisztségviselői
8. §

(1)
A Közgyűlés választja meg az egyesület tisztségviselőjét, egy elnököt, két társelnököt, az elnökségi
tagokat, az ellenőrző és számvizsgáló bizottság elnökét és két tagját.
(2)

Az elnök:
a.

összehívja és vezeti a Közgyűlést,

b.

figyelemmel kíséri a Közgyűlési határozatok végrehajtását,

c.

összehívja és vezeti az Elnökség üléseit,

d.

-

e.
az Egyesületet hatóságok, más belföldi, illetve külföldi, valamint nemzetközi szervek előtt
képviseli
f.

az igazgató felett gyakorolja a munkáltatói jogokat a kinevezés és felmentés kivételével,

g.
az elnök önállóan, általános jogkörrel képviseli az egyesületet, akadályoztatása esetén bármelyik két társelnök önálló, általános képviseleti joggal rendelkezik.

Az Egyesület munkaszervezete
9. §

(1)

Az Egyesületi Iroda
a.
az Egyesület testületeinek döntés-előkészítő és végrehajtó munkaszervezete, a tagok tevékenységét segítő szervezet,
b.
biztosítja az Elnökség, az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság, valamint az eseti tanácsadó testület működését,
c.

információs és koordinációs szolgáltatást nyújt valamennyi tag részére,

(2)

Költségvetését és éves mérlegét a Közgyűlés hagyja jóvá.

(3)

Munkáját a megyei igazgató irányítja.

(4)

Az Egyesület igazgatója:

a.
folyamatosan végzi – az Iroda közreműködésével – az Egyesület ügyeit a vezető testületek határozatainak megfelelően,
b.
előkészíti a vezető testületek döntéseit, biztosítja működésüket és gondoskodik a határozatok
végrehajtásáról,
c.
tevékenységéről és a hozott határozatok végrehajtásáról rendszeresen beszámol a vezető testületeknek,
d.
az Egyesület hivatali szervezetének vezetője, gyakorolja a munkáltatói jogokat; feladatainak
ellátásáért felelősséggel tartozik az Egyesület elnökének és a Közgyűlésnek,
e.

elkészítteti a Egyesület munkaprogramját, költségvetését és éves mérlegét,
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f.
önállóan, általános jogkörben képviseli az Egyesületet. (A Ptk. 3:30. § alapján a Társulat önálló képviselője, mely képviseleti jogosultság alapján az Iroda igazgatója az egyesület nevében aláírási
jogosultsággal, bankszámlák feletti rendelkezési joggal is rendelkezik.)

10. §

(1)
Az Egyesület céljainak és feladatainak megvalósítására intézményeket és vállalkozásokat működtethet,
illetve hozhat létre.

(2)
A létrehozott intézmények és vállalkozások tevékenységüket a Közgyűlés által meghatározott elvek
alapján és keretek között önállóan végzik. Vezetőik felett a munkáltatói jogokat a megyei igazgató gyakorolja.
(3) Munkatervük, költségvetésük és éves mérlegük a közhasznú beszámoló része.
Az Egyesületi Iroda olyan nyilvántartást vezet, amelybe a döntésre jogosult szervek döntésének tartalma időpontja és hatálya, illetve a döntés támogatók és ellenzők számarány megállapítható az Ectv. 37.§ (3) bekezdés
a) pontja szerint.
A Közgyűlési és elnökségi határozatokat az Iroda alkalmazottai lefűzik évenként, emelkedő számsorrendben és
ezt az irodában tartják nyilván (Határozatok könyve), amelybe – kérésére - bármely tag betekinthet.
A társulat irodájában lehet az iratokba betekinteni, az irat keletkezését követő hónap első munkanapján, és
amikor az Egyesületi Iroda igazgatója (távollétben az általa megbízott személy) köteles az iratokba való betekintést biztosítani. (Ectv. 37.§ (3) bekezdés c) pontja).
Az Egyesület működését illetően közérdekű, valamint a beszámolóira vonatkozó határozatok nyilvánosságára az
Ectv. 30.§ (1) bekezdése az irányadó.
A döntéseket az érintettekkel írásban kell közölni, postai úton, a nyilvánosságra hozatal módját pedig honlapon
kerül kihirdetésre. (Ectv. 37.§ (3) bekezdés b) pontja.)

Az Egyesület gazdálkodása
11. §
(1)

Az Egyesület cél szerinti közhasznú és gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytat.

(2)

Gazdálkodásában költségvetési támogatásban részesül a 2011. évi CLXXV. tv. szerint:
a.

pályázat vagy egyedi döntés alapján a Magyarország költségvetéséből

b.

az Európai Unió Strukturális Alapjaiból és a Kohéziós Alapjaiból

c.

az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől

d.
személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint felajánlott öszszegével

(3)

Az Egyesület bevételei:
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a.

közhasznú tevékenység folytatása során keletkezett bevétel

b.

költségvetési támogatás (2) pont szerint

c.

Európai Uniós pályázati támogatás

d.

egyéb pályázati vagy szerződéses támogatás

e.
jogi személyektől, jogi személyiség nélküli társaságoktól, illetve magánszemélyektől származó
támogatások, adományok

(4)

f.

költségvetés alrendszereiből, önkormányzatoktól származó támogatások

g.

gazdasági-vállalkozási tevékenység bevételei

h.

tagdíjbevétel

Az Egyesület kiadásai:
a.
alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
b.
gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó
költségek;
c.
a civil szervezet szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció
költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt
immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása;
d.
az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség.

(5)
Az Egyesület gazdálkodása során a közhasznú és vállalkozási tevékenység bevételének és ráfordításának arányai a 2011. évi CLXXV. törvényben a közhasznúság feltételeinek megfelelő arányú.

(6)

Az Egyesület könyvvezetésének módja: kettős könyvvitel.

Az Egyesület célszerinti és vállalkozási tevékenységei a TEÁOR’ 08 szerinti besorolásban
12.§
Az Egyesület célja szerinti tevékenységei:
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Információ-technológiai tanácsadás
Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
Fordítás, tolmácsolás
Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Konferencia, bemutató szervezése
Szakmai középfokú oktatás
Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
Sport, szabadidős képzés
Kulturális képzés
Mns egyéb oktatás
Oktatást kiegészítő tevékenység

TEÁOR 58.14
TEÁOR 62.02
TEÁOR 72.11
TEÁOR 72.19
TEÁOR 72.20
TEÁOR 74.30
TEÁOR 74.90
TEÁOR 82.30
TEÁOR 85.32
TEÁOR 85.41
TEÁOR 85.51
TEÁOR 85.52
TEÁOR 85.59
TEÁOR 85.60
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Könyvtári, levéltári tevékenység
Múzeumi tevékenység
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetés
Szakmai érdekképviselet
Más egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

TEÁOR 91.01
TEÁOR 91.02
TEÁOR 91.03
TEÁOR 94.12
TEÁOR 94.09

Az egyesület célja szerinti tevékenységét kiegészítő vállalkozói tevékenysége:
Egyéb szoftverkiadás
Film, video-, televízióműsor-gyártás
Film-, video- és televízió program terjesztése
Filmvetítés
Hangfelvétel készítése, kiadása
Számítógépes programozás
Számítógép-üzemeltetés
Egyéb információ-technológiai tanácsadás
Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás
Mns egyéb információs szolgáltatás
Saját tulajdonú, bérlelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Üzletvezetés
PR, kommunikáció
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Reklámügynöki tevékenység
Médiareklám
Piac- és közvélemény-kutatás
Fényképészet
Videokazetta, lemez kölcsönzése
Összetett adminisztratív szolgáltatás
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Telefoninformáció
Művészeti létesítmények működtetése
Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
Más egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet

TEÁOR 58.29
TEÁOR 59.11
TEÁOR 59.13
TEÁOR 59.14
TEÁOR 59.20
TEÁOR 62.01
TEÁOR 62.03
TEÁOR 62.09
TEÁOR 63.11
TEÁOR 63.99
TEÁOR 68.20
TEÁOR 70.10
TEÁOR 70.21
TEÁOR 70.22
TEÁOR 73.11
TEÁOR 73.12
TEÁOR 73.20
TEÁOR 74.20
TEÁOR 77.22
TEÁOR 82.11
TEÁOR 82.19
TEÁOR 82.20
TEÁOR 90.04
TEÁOR 91.04
TEÁOR 93.29
TEÁOR 94.11

Záró rendelkezések
13.§
Az egyesület megszűnik,
a) jogutóddal , ha az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad) vagy szétválik
egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre
válhat szét.,
b) jogutód nélkül, ha
ba) a Közgyűlés kimondja megszűnését,
bb) az arra jogosult szerv megszünteti bíróság feloszlatja,
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bc) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
bd) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő
eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.
Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó
vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni.

A TIT Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Közgyűlése, Ügyvezetőségi Ülése döntéseit, határozatait, közhasznúsági
beszámolóját, hatályos alapszabályát honlapján nyilvánosságra hozza.
Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok az irányadók.
Jelen szabályzat módosítását a Bács-Kiskun Megyei TIT Egyesület 2012. május 30-i ülésén fogadta el, majd módosította 2013. május 23-i, illetve 2013. július 18-i, valamint 2014. május 12. ülésén.
Az szabályzat fentiek szerinti egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.
Kecskemét, 2014. május 12.

elnök
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