
 

 

               A  L  A  P  I  T  ó   O  K  I  R  A  T 

 

 

mely  készült  Budapesten,  az  egyesülési  jogról szóló 1989. évi II. 

törvény  rendelkezései  alapján  a  határozatlan ideig tartó egyesület 

alapitásáról. 

 

 

                              I. 

 

           AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, IDÖTARTAMA, 

                      TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

 

 

 1./ Az egyesület neve: ToRony Mühely Képzömüvész Egyesület 

 

     Az egyesület röviditett cégneve: ToRony Mühely 

 

 2./ Az egyesület székhelye: 1089.Budapest VIII. Golgota u. 3.  

 

 

 3./ Az egyesület alapitói:  

 

     Buna Konstantin         1075.Budapest Wesselényi u. 2.  

     Dankházi János          1181.Budapest Parázs u. 3. 

     Hajdú Péterné           1185.Budapest Beregszász u. 39. 

     Kovács Imre             1112.Budapest Kérö u. 6. 

     Lizák Péterné           1184.Budapest Lakatos u. 1/B.IV.16. 

     Magyar Piroska          1042.Budapest Rózsa u. 42. 

     Mayer Irén              1182.Budapest Abonyfalva u. 7. 

     Pálfi Ćgnes             1089.Budapest Reguly Antal u. 48. 

     Reé Jánosné             1183.Budapest Gyöngyvirág u. 40/B. 

     Rosta Lajosné           1133.Budapest Pannónia u. 62/B.VIII.37. 

     Siklósi István          1188.Budapest Rákóczi út 131/B. 

     Szabó Ibolya            1188.Budapest Dózsa György u. 90. 

 

 

 

 4./ Az egyesület idötartama  

 

     A  3.  sz. pontban felsorolt alapitók az egyesületet határozatlan 

     idöre hozzák létre.  

 

 5./ Az  egyesület  tevékenységi  köre, célja:  

 

     Az   egyesület   tevékenységi  köre:  9112.  Szakmai  szervezetek 

     érdekképviseleti tevékenysége. 

 

     Az  egyesület alapvetö  célja,  hogy  közremüködjön  a környezeti 

     vizuális   kultúra  fejlesztésében,  a  helyi  képzömüvészeti  és 

     kultúrális  örökség feltárásában, közzétételében, megörzésében és 

     képzömüvészeti  eszközökkel  annak  megörökitésében,  mindazokkal 

     együtt, akik céljaival  egyetértenek  és  azt  támogatni képesek,  

     igy különösen a VIII.   és   XVIII.  kerületi  Önkormányzatokkal,  

     a  Vörösmarty  Müvelödési  Házzal, a Kondor Béla Közösségi Házzal 

     (1185.  Budapest  Kondor  Béla  sétány  8.) és a Rózsa Müvelödési 

     Házzal  (1186.Budapest  Városház  u.  1-3),  valamint  a  Vas  és 

     Fémipari Dolgozók Szakszervezetével. 
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     További  cél képzömüvészeti   alkotómühely müködtetése,  a  tagok  

     müvészeti  szakmai  ismereteinek  bövitése,  az egyéni képességek 

     kiteljesitésének     biztositása,     az    alkotói    irányzatok 

     megválasztásának   teljes   szabadsága   mellett.   Az  egyesület 

     segitséget   nyújt   tagjainak  a  közös  és  egyéni  kiállitások 

     megszervezéséhez. 

 

 

 

                                II. 

 

                    AZ EGYESÜLET VAGYONA 

 

 

 

 6./ Az  egyesületnek  alapitáskori   pénzbeli  vagyona nincs, a tagok 

     által használt eszközök a tagok tulajdonában vannak. 

 

     Kivételt képeznek a mellékelt jegyzéken szereplö tárgyi eszközök, 

     melyek a tagok közös tulajdonát képezik.  

 

     Az  egyesület  bevétele  föként  a tagok tagdij befizetéseiböl és 

     egyéb támogatásokból keletkezik. 

 

 

 

                            III. 

 

                   AZ EGYESÜLET CÉGJEGYZÉSE 

 

 

 7./ Az egyesület cégjegyzésére az egyesület elnöke és elnökhelyettese 

     önállóan jogosult. 

 

 8./ Az egyesület cégjegyzése akként történik, hogy a egyesület elöirt 

     elönyomott neve alá a cégjegyzésre jogosultak - az elözö  pontban  

     meghatározottak szerint - a nevüket aláirják. 

 

 9./ A   cégjegyzés,   a  képviselet  és  a  kötelezettség  vállalás 

     korlátozásáról a közgyülés határoz. 

 

 

 

                              IV.  

 

                           KÖZGYÜLÉS 

 

10./  A   közgyülés   a   egyesület  legföbb  szerve,  mely  a  tagok 

     összességéböl   áll.   A   közgyülés  az  egyesület  irányitására 

     vezetöséget  válalszt.  A vezetöség megválasztása akkor jogszerü, 

     ha a jelenlevö tagok 2/3-a egyetért a jelölt személyekkel. 

 

     Mindazokat a jogokat, melyek öket az egyesület ügyei vonatkozában 

     megilletik, a tagok a közgyülésen gyakorolják. 

 

     Az  egyesület  évente legalább két alkalommal köteles közgyülést 

     tartani. 
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11./ Az  egyesület  vezetösége rendkivüli közgyülést hivhat össze, ha 

     azt az egyesület müködése szempontjából szükségesnek tartja. 

 

12./ A közgyülés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 

     a./  az alapitó okirat megállapitása és módositása 

     b./  az   egyesület   más  egyesülettel  való  egyesülésének  és 

          megszünésének, valamint más egyesületi formába átalakulásának  

          elhatározása 

     c./  az éves beszámoló elfogadása 

     d./  döntés azokban a kérdésekben, amelyek eldöntésére rendkivüli 

          közgyülést összehivták 

     e./  döntés  minden  olyan  kérdésben,  amit  a  törvény vagy az 

          alapitó okirat a közgyülés kizárólagos hatáskörébe utal. 

 

13./  A közgyülést az egyesület vezetösége hivja össze.  

 

14./  A  közgyülés  határozatképes, ha azon a tagok 50%-a + 1 fö jelen 

      van.  

 

15./  A  közgyülés  határozatait  a  leadott  szavazatok  kétharmados 

     többségével  hozza.  Szavazategyenlöség esetén az elnök szavazata 

     dönt.  

 

16./ A  szavazáson  való részvétel feltétele, hogy a tagnak ne legyen 

     tagdij hátraléka.  

 

17./ A  közgyülésen  a  szavazás  általában  nyiltan  történik.  Ha a 

     közgyüléslés titkos szavazást tart, ennek szabályaira, valamint a 

     szavazatszedö   és   szavazatszámláló   bizottság   választására, 

     összetételére,  müködésére  a  közgyülés  elnöke tesz javaslatot, 

     amiröl a közgyülés  egyszerü többséggel határoz. 

 

18./ A közgyülés elnöke az egyesület elnöke. Az elnök akadályoztatása 

     esetén az elnökhelyettes.  

 

19./ A közgyülés elnöke: 

 

     - a napirendnek megfelelöen vezeti a közgyülést 

     - elrendeli a szavazást és annak megfelelöen ismerteti a köz- 

       gyülés határozatait 

     - a jegyzökönyvvezetövel és a hitelesitökkel együtt aláirja 

       a közgyülés jegyzökönyvét 

     - ellátja  mindazon  feladatokat, melyeket a törvény a közgyülés 

       elnökének hatáskörébe utal. 

 

20./ A közgyülés határozatait a határozatok könyvébe kell bevezetni. 

     A határozatok könyvét az elnökhelyettes  vezeti.  

 

 

                                V. 

 

                           A VEZETÖSÉG  

 

21./ A vezetöség az egyesület ügyvezetö testületi szerve. Hatáskörére 

     és   feladatkörére  jelen  alapitó  okiratban  és  a  hivatkozott 

     törvényben foglaltak az irányadók.  
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     A vezetöség legalább 3 és legfeljebb 5 tagból áll.  

 

     A  közgyülés  az  egyesület  müködésének  elsö három évére tagjai 

     közül az alábbi vezetöket választotta meg:  

 

        az egyesület elnöke:             Pálfi Ćgnes  

        az egyesület elnökhelyettese:    Rosta Lajosné  

        az egyesület gazdasági felelöse: Hajdú Péterné 

 

     A  közgyülés  az  egyesület  müködésének  elsö  három évére belsö 

     ellenörnek Szabó Ibolyát választotta meg. 

 

22./ A vezetöség tagjai megbizatásuk lejárta esetén legfeljebb öt évi  

     idötartamra  ismételten  újraválaszthatók. Ha a vezetöség bármely 

     tagjának   megbizatása  az  elöirt  idön  belül  bármilyen  okból 

     megszünik, vagy új vezetöségi tagot kell jelölni, azt a közgyülés  

     pótválasztással   bizza   meg,   mely   megbizatás  az  vezetöség 

     megbizatásának lejártáig tart. 

 

23./ A  vezetöség  képviseli  a  egyesületet  harmadik  személyekkel 

     szemben, biróságok és más hatóságok elött. 

 

24./ A vezetöség üléseit a vezetöség elnöke hivja össze és vezeti és 

     megállapitja a vezetöség határozatait. 

 

25./ A vezetöség üléseiröl emlékeztetöt  kell vezetni.  

 

26./ A vezetöség szervezeti és müködési rendjének részletes szabályait  

     maga állapitja meg. 

 

27./ A  egyesület müködésének kialakitására, operatív irányitására az 

     elnök és helyettese jogosult. 

 

28./ Az  elnök  legalább  félévenként  köteles az egyesület munkájáról 

    irásos beszámolót késziteni.  

 

 

 

                              VI. 

 

                    A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI  

 

 

29./ Az egyesületi tag jogai különösen: 

 

     a./ az egyesület rendezvényein és kiállitásain való részvétel,  

     b./ az egyesület eszközeinek használata,  

     c./ a szakmai tanácsadás, segitségnyújtás igénybevétele,  

     d./ a közgyülésen szavazati joggal való részvétel,  

     e./ a vezetöség tajának választható.  

 

30. Az egyesületi tag kötelezettségei:  

 

     a./ az alapitó okiratban foglalt elöirások betartása  

     b./ a tagdij és a közgyülés által meghatározott hozzájárulások 

         pontos befizetése  
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     c./ a közgyüléseken való megjelenés  

     d./ a közgyülési határozatok végrehajtása  

     e./ a közös munkában, kiállitások szervezésében, kivitelezésében 

         való személyes közremüködés  

     f./ az  egyesület  tulajdonát  képezö, örzésre, vagy használatra 

         átvett dolgokért anyagi felelösség vállalása. 

 

 

 

                       BELSÖ ELLENÖRZÉS 

 

 

31./ A belsö ellenör az egyesület ügyvezetésének ellenöre. Hatáskörére  

    és feladatkörére jelen alapitó okiratban foglalt rendelkezések az 

    irányadók.  

 

32./ Az egyesületnél egy belsö ellenör müködik. Az ellenör személyét a  

     müködés  elsö  három  üzletévére  a  tagok  az  alapitó okiratban 

     jelölték ki. 

     A  belsö  ellenör megbizatása lejártát követöen legfeljebb öt évi 

     évi idötartamra ismételten meghosszabbitható, újraválasztható. 

 

33./ A belsö ellenör joga és kötelessége vizsgálni, hogy az egyesület 

     tevékenysége,   gazdálkodása   összhangban   áll-e   a   hatályos 

     jogszabályokkal,  az  egyesület alapitó okiratával és a közgyülés 

     határozataival.  

 

34./ A  belsö  ellenör  köteles  felhivni  a  vezetöség  figyelmét  a 

     szabálytalanságra,  indokolt  esetben  kezdeményezi  a  közgyülés 

     összehivását,   összehivja   a   közgyülést   ha   az   elnök   a 

     kezdeményezésnek nem tesz eleget. 

 

                               VII. 

 

 

                     AZ EGYESÜLET GAZDĆLKODĆSA 

 

 

35./ Az egyesület elsö müködési éve 1996. május 15. napján kezdödik és 

     tárgyév december 31-ig tart. 

     A  második  üzletvétöl  kezdödöen  az  üzletév  a  naptári  évvel 

     megegyezik.  

 

36./ Az  év  végével  -  az idevonatkozó jogszabályi rendelkezésekben 

     foglaltaknak megfelelöen  -  az egyesület könyveit le kell zárni, 

     müködéséröl  és  vagyonáról beszámolót kell késziteni a közgyülés 

     részére. 

 

                            VIII. 

 

                    ZĆRóRENDELKEZÉSEK 

 

 

 

37./  Az  egyesület nonpofit szervezet. Bevételeit teljes egészében az 

      egyesület céljainak megvalósitására forditja.  
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38./  Az  egyesület az alapitó okirat elfogadásával és aláirásával jön 

      létre. Az alapitó okirat csak a tagok többségének egyetértésével  

      módositható  

 

39./  Ezt  az  alapitó  okiratot  az alapitó tagok átolvasás és egyezö 

      értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezöt jóváhagyólag  

      aláirták.  

 

 

Budapest, 1996. május 15. 

 

 

 

 

       Buna Konstantin                      Dankházi János  

 

 

 

 

       Hajdú Péterné                        Kovács Imre  

 

 

 

 

       Lizák Péterné                        Magyar Piroska  

 

 

 

 

       Mayer Irén                           Pálfi Ćgnes  

 

 

 

 

       Reé Jánosné                          Rosta Lajosné  

 

 

 

 

       Szabó Ibolya                         Siklósi István  

 

 

 

 

 

  Az alapitó okiratot ellenjegyezte: 

  


