TRIVENETÓI OLASZ-MAGYAR KULTURÁLIS TÁRSASÁG
ALAPSZABÁLY
MEGHATÁROZÁS ÉS CÉLOK
1.cikkely
A Trivenetói Olasz-Magyar Kulturális Társaság ("Társaság") egy tényleges, szabad, pártonkívüli
és politikamentes, időben nem korlátozott, nonprofit egyesület, melyet az Olasz Polgári Törvénykönyv I. Cím III.
fej. 36. és következő cikkelyei szabályoznak, valamint a jelen Alapszabály.
2. cikkely
A Társaság célja a magyar és olasz társadalmi, történelmi és kulturális valóság ismeretének
előmozdítása, alkalmasint más szervezetek és intézmények közreműködésével, kulturális, oktató, alkotó,
szabadidős és sportkezdeményezések révén, s különösen is:
- nyelvtanfolyamok szervezése;
- az olasz-magyar kapcsolatokat érintő könyvek és folyóiratok megjelentetése;
- filmművészeti és művészeti szemlék létrehozása a kölcsönös történelmi-kulturális valóság megismerése
céljából;
- tanulmány ösztöndíjak és díjak odaítélése, különösen is a minden rendű és rangú iskolák számára, a történelmi
és kulturális kutatások illetve az Olaszország és Magyarország közti kapcsolatok segítése céljából;
- kulturális csereutak, tanulmányutak előmozdítása;
- rászoruló magyarok, illetve a témák iránt érdeklődők olaszországi beilleszkedésének elősegítése;
- együttműködés a Római Magyar Akadémiával és az Olaszország területén, illetve külföldön működő más olaszmagyar egyesületekkel.
TERÜLET
3. cikkely
3.1
A Társaságnak nincsenek területi illetékességi korlátai, de Veneto, Friuli-Venezia Giulia és Trentino-Alto
Adige tartományokat választja elsődleges viszonyítási területének.
3.2
A Társaság elsődleges székhelye Velencében, a S. Croce 510 szám alatt található, a Tiszteletbeli
Magyar Konzulátuson. A fent említett tartományok minden egyes megyeszékhelyén az Igazgatótanács által
kinevezésre kerül egy "referens", akinek alkalmanként maga az Igazgatótanács delegál különleges feledatokat.
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
4. cikkely
A Társaság mindazok rendelkezésére
megvalósításában valamint osztják szellemiségét és ideáljait.\
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A tagok az alábbi kategóriákra oszlanak:
- rendes tagok: azok a személyek vagy szervezetek, akik/amelyek az Igazgatótanács által megállapított éves
tagdíj befizetését vállalják;
- tiszteletbeli tagok: azok a személyek, szervezetek vagy intézmények, akik/amelyek meghatározó módon járultak
hozzá, munkájukkal, illetve eszmei vagy anyagi támogatással a társaság kiépítéséhez. Örökös jelleggel bírnak és
felmentést élveznek az éves tagdíjak befizetése alól;
- támogató tagok.
A tagdíjak illetve az egyesületi hozzájárulás nem átruházhatók, kivéve az elhalálozás esetén történő átruházást,
és nem kerülnek átértékelésre.
5. cikkely
5.1
A Társaság tagja lehet minden állampolgár, nemre, fajra, politikai és ideológiai meggyőződésre, vallásra,
nemzetiségre való tekintet nélkül, a legteljesebb egyenlőségben.
A tag felvételekor megkapja tagsági igazolványát, befizeti a rendes beiratkozási díjat és elkötelezi magát
az Alapszabály betartására. Ezzel ellenkező, illetve a Társaság céljaira vagy vagyonára nézve káros magatartás
esetén az Igazgatótanácsnak közbe kell lépnie és az alábbi szankciókat kell alkalmaznia: figyelmeztetés, intés, a
Társaságból történő kizárás.
A kizárt tagok az intézkedés ellen 30 napon belül írásban fellebbezhetnek a Közgyűléshez.
5.2
A rendes tagok felvételéről, a folyamodó kérelmére az Igazgatótanács dönt első ülésén. A felvétel
kellően megindokolt megtagadása esetén a Közgyűléshez lehet fellebbezni, amely arról végső soron első
összehívása alkalmából nyilatkozik.
5.3

A tagoknak joguk van:

- látogatni a Társaság székhelyeit, részt venni a rendezvényeken, élni minden szolgáltatással;
- részt venni a tagok Közgyűlésén, tárgyalni és szavazni a napirenden szereplő témákról.
5.4
A Közgyűlésben szavazati joggal bírnak azok a tagok, akik a Közgyűlés ülésének időpontjában a tagsági
díj fizetésével nincsenek elmaradva.
Minden nagykorú tagnak szavazati joga van az Alapszabály jóváhagyásakor és módosításakor, illetve a
Társaság irányító szerveinek kinevezésekor. A szavazati jog nem zárható ki, kivéve a jelen pont első
bekezdésének rendelkezését, a Társaság életében történő időleges részvétel esetén sem.
A tizennyolc év alatti, de tizennégy év feletti kiskorúak szülői, illetve gondviselői előzetes engedéllyel
kaphatják meg a tagságot. Részt vehetnek a Közgyűléseken, mindenfajta aktív és passzív szavazati jog nélkül.
SZERVEK
6. cikkely
A Társaság szervei:
- Közgyűlés;
- Elnök;
- Igazgatótanács.
KÖZGYŰLÉS
7.cikkely
7.1
A Közgyűlés az egyeztetés alapvető alkalma, mely lehetőséget ad a Társaság helyes vezetésének
biztosítására, és az összes tag alkotja, akik közül mindenkinek egy szavazathoz van joga, tagdíjának értékére
való tekintet nélkül. A rendes Közgyűlést évente legalább egyszer kell összehívni, a rendkívülit pedig szükség
esetén, illetve az Igazgatótanács, vagy legalább a tagok egytizedének kérésére.
7.2
Első összehívás esetén a Közgyűlés érvényességéhez a tagok többségének jelenléte szükséges, a
döntésekhez pedig a jelenlevők többsége; második összehívás esetén (melynek az elsőtől számított 60 napon
belül kell történnie) az érvényesség független a megjelentek számától.
7.3
A rendkívüli Közgyűlés első összehíváskor a tagok háromnegyedének jelenlétében és kedvező
szavazatával dönt, második összehíváskor az érvényesség független a megjelentek számától.
7.4

Az összehívás a napirendet tartalmazó, postai úton vagy faxon eljuttatott írásos hiradással történik.

7.5
A Közgyűlés határozatait nyilvánosságra kell hozni a vonatkozó jegyzőkönyvnek a székhelyen történő
kifüggesztésével. A szavazások, mind rendes, mind rendkívüli Közgyűlés esetén kézfeltétellel történnek.
7.6
Egy tag írásban meghatalmazhat egy másik tagot, hogy őt a Közgyűlésben képviselje. A
meghatalmazást a Közgyűlés Elnökének kell bemutatni.
8. cikkely
8.1
A rendes Közgyűlés feladatai:
- az éves tevékenység tervezetének megvitatása és jóváhagyása;
- az egyesületi tisztségviselők megválasztása;
- az előzetes költségvetés és a zárómérleg jóváhagyása;
- a belső szabályzat jóváhagyása.
A rendkívüli Közgyűlés határoz az Alapszabály módosításáról és a Társaság esetleges feloszlatásáról.
Minden ülés megnyitásakor a Közgyűlés egy elnököt és egy titkárt választ, akik aláírják a végső jegyzőkönyvet.
ELNÖK
9. cikkely
Az Elnök a Társaság törvényes képviselője annak minden külkapcsolatában, és felelős minden
tevékenységért, aláírja a Társaság összes adminisztratív iratát; banki és postai folyószámlákat nyithat, illetve
zárhat, és pénzt vehet fel. Három évig marad hivatalban. Saját felelősségére megbízhat meghatározott
reprezentációs feladatokkal egy vagy több tanácsost, az Igazgatótanács előzetes jóváhagyásával. Az
Igazgatótanácsot összehívja és azon elnököl.
IGAZGATÓTANÁCS
10. cikkely
10.1
Az Igazgatótanács a Közgyűlés által saját soraiból megválasztott 7 tagból áll (az Elnökkel együtt). Az
Igazgatótanács tagjai tevékenységüket ingyenesen végzik, három évig maradnak hivatalban.
Az Igazgatótanács kooptálhat új tagokat, egészen a Közgyűlés által megválasztott tagok 1/3-ával
egyenlő számban. Ezen határ túllépése esetén az Igazgatótanács elveszíti érvényességét és új választásokat kell
tartani. Ezen kinevezetteket a Közgyűlésnek minden esetben ratifikálnia kell és a szerv természetes lejártáig
maradnak hivatalban.

10.2

Az Igazgatótanács első ülésén megválasztja tagjai közül a következőket:

10.2.1

Alelnök, aki segíti az Elnököt és távollétében felveszi annak jogkörét.

10.2.2 Titkár, aki a Társaság minden adminisztratív jellegű teendőjét gondozza, vezeti az Igazgatótanács
üléseinek jegyzőkönyvét és azt az Elnökkel együtt aláírja; elnököl az Igazgatótanácsban az Elnök és az Alelnök
távollétében. Összehívja az Igazgatótanácsot a rendes ülésekre az Elnökség nevében, illetve rendkívüli esetben
akár csak egy igazgatótanácsi tag kérésére is. Felelős ezenfelül a jegyzőkönyvek vezetéséért, a levelezésért és
naprakészen tartja a Tagok listáját.
10.2.3

Kincstárnok, aki összeállítja a költségvetést és felel a számviteli könyvért.

10.3
Az Igazgatótanács egyhangú döntéssel helyettesítheti a hivatalukról lemondott vagy megszűnt
tanácsosokat. Az igazgatótanácsi tagságról történő lemondást az Igazgatótanács előtt írásban kell bejelenteni.
10.4
Az Igazgatótanács tagjainak legalább 51%-a megjelenése esetén érvényes. A Közgyűlés visszahívhatja
az Igazgatótanácsot a tagok 2/3-nak szavazatával, súlyos tétlenség, vagy nem megfelelő
kezdeményezőképesség indokával. Ha az Igazgatótanács egy tagja egy évben háromszor indoklás nélkül
távolmarad, megszűnik igazgatótanácsi megbízatása. Az Igazgatótanács megszűnik tagjai 2/3-nak döntésével is.
10.5
Az Igazgatótanács legalább hathavonta egyszer összeül, illetve mindahányszor akár csak egy tagja is
kéri. A határozatokat az Igazgatótanács a jelenlevő tanácsosok szavazatának egyszerű többségével hozza meg.
Minden összejövetelről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a Társaság hirdetőtáblájára ki kell függeszteni.
10.6
Az Igazgatótanácsé minden folyó és rendkívüli ügyviteli hatalom. A folyó ügyintézés során feladatai a
következők:
- a Közgyűlés elé terjesztendő iratok előkészítése;
- a Társaság vezetésével kapcsolatos javaslatok formalizálása;
- a zárómérleg elkészítése, melynek tartalmaznia kell az egy évre vonatkozó egyes kiadási és bevételi
fejezeteket;
- az előzetes költségvetés elkészítése, melynek fejezetekre lebontva kell tartalmaznia a következő év kiadásaira
és bevételeire vonatkozó előrejelzéseket;
- az éves tagdíjak összegének megállapítása a különböző tagsági kategóriáknak megfelelően;
- az egyesületi tevékenységgel kapcsolatos mindenfajta szerződés és ügylet megkötése;
- a Társaság belső működési szabályzatának elkészítése.
10.7
Az Igazgatótanács megbízhat meghatározott feladatokkal vagy tevékenységekkel egy vagy több
egyesületi tagot, illetve külső tanácsadókat is.
KÖLTSÉGVETÉS
11. cikkely
11.1
A pénzügyi év minden év január 1-én kezdődik és december 31-én ér véget. Az első pénzügyi év a
Társaság Alapító Okirata aláírásának dátumakor kezdődik és ugyanazon év december 31-én ér véget. Az
Igazgatótanács feladata az előzetes költségvetés és a zárómérleg összeállítása, melyeket a Közgyűlésnek április
hónapig el kell fogadnia. A költségvetéseket a Társaság székhelyén legalább 15 nappal az ülés előtt el kell
helyezni, hogy minden egyesületi tag tanulmányozhassa.
11.2
Teljes mértékben tilos, akár csak közvetett úton is, nyereséget vagy üzemeltetési maradékokat, valamint
tartalékalapokat és tőkét szétosztani az egyesület működése során, kivéve, ha azok rendeltetését vagy
szétosztását törvény állapítja meg.
FELOSZLATÁS
12. cikkely
A Társaság feloszlatását a rendkívüli Közgyűlés mondja ki. A szervezet maradék vagyonát
hasonló célú egyesület számára, vagy közhasznú célra kell átadni, a 23.12.1996/662-es számú törvény 3.
cikkelyének 190. bekezdése által megállapított felügyeleti szerv meghallgatása után.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
13. cikkely

Minden választott tisztség ingyenes.

14. cikkely
Mindazzal kapcsolatban, amivel a jelen alapszabály nem foglalkozik, a tárgyban érvényben lévő
törvényekre való tekintettel kell eljárni.

