
A CISZTERCI DIÁKSZÖVETSÉG PÉCSI OSZTÁLYA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Utolsó módosítás (dőlt kiemeléssel):

2022. május 27.



I. Fejezet

1. Az egyesület neve: Ciszterci Diákszövetség Pécsi Osztálya Egyesület

2. Az egyesület nevének rövidítése: CDPO

3. Székhelye: Pécs

4. Címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 11.

5. Bélyegzője: A Ciszterci Rend címere, körülötte a felirat:

Ciszterci Diákszövetség Pécsi Osztálya, 1922. 2022.

6. Fejbélyegzője: Ciszterci Diákszövetség Pécsi Osztálya

7621 Pécs, Széchenyi tér 11.

7. Jellege:

A 2013. évi V: tv. és a 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó önálló jogi személyiséggel
rendelkező civil szervezet, mely az 1922-1948-ig működött „Ciszterci Diákszövetség Pécsi
Osztálya”, valamint az 1989-től működő „Magyar Ciszterci Diákok Szövetsége, Pécsi Osztály”
jogutódja.

8. Fővédnöke: A Zirci Ciszterci Apátság mindenkori apátja.

9. Egyesületi képviselő: A mindenkori elnök.

II. Fejezet

Az egyesület célja,

1. hogy tanúságtételével és munkájával is erősítse a ciszterci lelkiség jótékony társadalmi hatását, a
volt ciszterci diákoknak pedig lehetőséget adjon a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és
Kollégiuma és a Ciszterci Rend nevelői iránt érzett hálája kifejezésének;

2. hogy támogassa és szolgálja mindazon törekvéseket, amelyek a törvényes lehetőségeknek
megfelelően kívánják biztosítani a Ciszterci Rend küldetésének megfelelő nevelő-oktató
munkát;

3. hogy támogassa a Ciszterci Rend magyarországi, történelmi jelentőségű tevékenységének
folytatását különösen a Pécsi Ciszterci Rendházban és a Ciszterci Rend Nagy Lajos
Gimnáziumában és Kollégiumában;

4. hogy széles körben tudatosítsa a Ciszterci Rend és intézményei működésének társadalmi
jelentőségét;

5. hogy a 47. sz. Szent László király (P.C.F.) cserkészcsapat fenntartó-testületi feladatait ellássa, a
cserkészeket pedig önnevelő törekvéseikben jó példával, tanácsokkal, szellemi és anyagi
eszközökkel segítse;
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6. hogy a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában és Kollégiumában tanuló és az ott végzett
növendékeket támogassa szellemi és anyagi eszközeivel;

7. hogy baráti szellemben együttműködjék a Magyar Ciszterci Diákok Szövetségével.

III. Fejezet

Az egyesület tagsága

1. A CDPO tagja lehet minden olyan jogi és természetes személy, aki az alapszabályban
foglaltakat elfogadja és azt a „Belépési Kérelem” kitöltésével belépési szándékát kinyilvánítja,
és akinek belépési kérelmét a közgyűlés elfogadja.

2. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak, ezt az elnökség az adatvédelmi
tájékoztatóban szereplő módon kezeli.

3. Bár a CDPO a fentiek értelmében mindenki számára nyitott egyesület, elsősorban a
következők tagságára épül:

3.1. azokra a nagykorú személyekre, akik a Ciszterci Rend Pécsi Nagy Lajos Gimnáziuma és
Kollégiumának tanulói voltak,

3.2. a Ciszterci Rend bármely tagjára,
3.3. azokra a szülőkre, akiknek gyermeke a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumába és

Kollégiumába jár vagy járt.

4. A „tiszteletbeli tag” címet a CDPO kiváló érdemek alapján, az elnökség javaslatára, közgyűlési
határozattal adományozza.

5. A CDPO minden rendes tagja évi 5000 Ft tagdíjat fizet.

6. Az egyesületi tag jogállása:

6.1. Az egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni.
6.2. Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik, kivéve,

ha az alapszabály különleges jogállású tagságot határoz meg.
6.3. A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A tag tagsági jogait akkor gyakorolhatja

képviselőn keresztül, ha azt az alapszabály lehetővé teszi. A tagsági jogok
forgalomképtelenek és nem örökölhetők.

6.4. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem
felelnek.

7. A tagok kötelezettsége:

7.1. Az egyesület tagja köteles az éves tagdíjat a folyó év március 31-ig az egyesület bankszámlájára befizetni.
7.2. Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az

egyesület tevékenységét.

8. A tagsági jogviszony megszűnése:

8.1. A tagsági jogviszony megszűnik
a) a tag kilépésével;
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b) a tag kizárásával;
c) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

8.2. A tag tagsági jogviszonyát az egyesület elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor,
indokolás nélkül megszüntetheti.

8.3. Ha a tag nem tesz eleget a 7.1. pontban kifejtett kötelességeinek, az elnökség írásbeli felszólítást intéz
hozzá, hogy záros határidőn tegyen eleget kötelsségeinek. Ha a felszólításban megjelölt határidőig sem tesz
eleget ennek, a közgyűlés határoz a tagsági jogviszony megszűnéséről. Erről a tagot írásban értesíteni kell, a
tagsági jogviszony megszűnése az értesítő levél kézhezvételekor lép érvénybe.

9. A tag kizárása:

9.1. A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy
ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy egyesületi
szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le, ha az alapszabály a
tisztességes eljárást biztosító szabályokat meghatározta.

9.2. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat,
továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni
kell.

9.3. A kizárási eljárást bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezheti. Az
eljárást az elnökséghez címzett írásbeli nyilatkozattal lehet kezdeményezni. Az elnökség a
bejelentéstől számított 15 napon belül az érintett tagot meghallgatja, és beszerzi a döntéshez
szükséges adatokat, információkat, és jelentést készít a közgyűlés számára, melyben
indítványt tesz a tag kizárására, illetve az eljárás megszüntetésére. Az elnökség intézkedik
rendkívüli közgyűlés haladéktalan összehívásáról, és a jelentését benyújtja a közgyűlés
számára. A közgyűlés meghallgatja az elnökség jelentését, az érintett tagot, majd titkos
szavazáson, minősített többséggel (közgyűlésen jelenlévő tagok kétharmados többségével)
hozza meg határozatát. A közgyűlés kizáró határozatával szemben az érintett tag 30 napon
belül keresettel fordulhat a bírósághoz. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell
foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául
szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A
kizáró határozatot a taggal igazolható módon közölni kell.

IV. Fejezet

Az egyesület szervei: a közgyűlés

1. Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés.

2. A tag jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének
megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.

3. A közgyűlés ülésezése:

3.1. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. A létesítő okirat ennél ritkább
ülésezést előíró rendelkezése semmis.

3.2. A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés
összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata
alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.
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4. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

4.1. az alapszabály módosítása;
4.2. az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
4.3. a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
4.4. az éves költségvetés elfogadása;
4.5. az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről

szóló jelentésének - elfogadása;
4.6. a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az

egyesülettel munkaviszonyban áll;
4.7. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető

tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
4.8. a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági

tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való
döntés;

4.9. a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
4.10. a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
4.11. a végelszámoló kijelölése;
4.12. döntés tag kizárásáról;
4.13. küldöttek választása a Magyar Ciszterci Diákok Szövetségének Küldöttgyűléseire.

5. A Közgyűlés működése:

5.2.A Közgyűlést az Elnökség a napirendi pontokat tartalmazó, írásbeli meghívóval hívja
össze, az ülés előtt legalább 15 nappal korábban.

5.3. A közgyűlési meghívónak az alábbiakat kell tartalmaznia:
-közgyűlést összehívó szerv vagy személy neve, székhelye;
-közgyűlés időpontja;
-közgyűlés helye;
-napirendi pontok;
-figyelemfelhívás határozatképtelenség esetére.

5.4. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

5.5. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést, hogy amennyiben az
eredeti időpontra összehívott Közgyűlés határozatképtelen, úgy a határozatképtelenség
miatt elhalasztott Közgyűlést követő 30 perc múlva az eredeti meghívóban szereplő helyen és
időben ismételten összeül, és az eredeti napirendben felvett kérdésekben a megjelentek
számára való tekintet nélkül határozatképes.

5.6. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 munkanapon belül a
tagok és az Egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend
kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indoklásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a
közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti
kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a
közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a
napirend kiegészítésének tárgyában.

5.7. A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha a bíróság elrendeli, illetőleg a tagok egyharmada
írásban, az ok és a cél megjelölésével igényli.
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5.8. A rendes Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a rendes tagok legalább 50 %-a + 1 fő
jelen van. Erre a tagokat a meghívóban figyelmeztetni kell.

5.9. A Közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz segítségével is megtartható, amennyiben ez a meghívóban fel
volt tüntetve.

5.10. A Közgyűlés lefolytatásához levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és kettő hitelesítőt
kell választani.

5.11. A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza. Szavazati egyenlőség
esetén a kérdést ismét szavazásra kell bocsátani, majd ha ismét szavazategyenlőség áll elő, a
javaslat elvetettnek tekintendő. Az Egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő
tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

5.12. Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.

5.13. A Közgyűlés választja meg többségi szavazattal, titkos szavazással ötéves időtartamra az
elnökségi tagokat, és a Felügyelő Bizottság tagjait. A közgyűlés kétharmada dönthet úgy is,
hogy a tisztségviselőket külön-külön nyílt szavazással választja meg, amennyiben azonos
számú tisztségre azonos számú jelölt van.

5.14. A Közgyűlés titkos szavazás útján dönt továbbá bármely más kérdésben, ha azt a
szavazásra jogosultak 1/3-a indítványozza. A titkos szavazás indítványozását szóban
egyszerű kézfeltartással kell jelezni a Közgyűlést levezető elnöknek. A levezető elnök
határozata után a Közgyűlés az indítványozott kérdés tekintetében megtartja a titkos
szavazást.

5.15. Titkos szavazás esetén a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással 3 tagú
szavazatszámláló bizottságot választ. A bizottság a tagok közül elnököt választ, aki a
szavazás lebonyolításáért és az eredmény megállapításáért és kihirdetésért felel.

5.16. Amennyiben a Közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz segítségével ülésezik, a meghívóban az
Elnöknek meg kell neveznie az elektronikus felületet, illetve mellette szerepelnie kell a csatlakozáshoz
szükséges elektronikus címet.

5.16.1. Az ülés elején a jelenlévők arcképes igazolvánnyal igazolják magukat, melyet Elnök ellenőriz, a
jelenléti ívet ezek alapján tölti ki.
5.16.2. Nyílt szavazás esetén Levezető Elnök egyesével névsor szerint kéri a résztvevőket, hogy adják le
a szavazatukat kézfeltétellel.
5.16.3. Titkos szavazásra elektronikus hírközlő eszköz segítségével tartott közgyűlés esetén nincs
lehetőség. Azokat a határozatokat, amikhez titkos szavazás lenne szükséges az Alapszabály IV.
fejezetének 5.13. pontja szerint, vagy személyesen megtartott közgyűlésen kell meghozni, vagy a
közgyűlés döntése alapján nyílt szavazással kell meghozni.
5.16.4. A közgyűlésről videófelvétel készül, amelyet az Elnökség a hitelesített jegyzőkönyv elkészültét
követő 30 napig megőriz.
5.16.5. A webkamera használata mindenkinek kötelező.

5.17. A jegyzőkönyvben rögzített határozatokat az elnökség a Ciszterci Rend Pécsi Nagy Lajos
Gimnázium és Kollégiuma honlapján a jegyzőkönyv elkészültét követő napon közzéteszi,
valamint azokról bármely tag kérelmére írásos kivonatot rendelkezésre bocsát.

5.18. A jegyzőkönyvvezető a Közgyűlést követő 3 munkanapon belül köteles a jegyzőkönyvet
elkészíteni és a hitelesítőkkel együtt aláírva az elnöknek eljuttatni.

5.19. A jegyzőkönyv tartalmazza a Közgyűlés lényeges mozzanatait, az egyes napirendi
pontokat, valamint a hozzászólások lényegét, továbbá szó szerint az indítványokat és a
határozatokat. A jegyzőkönyvet az Elnökség legalább öt évig köteles megőrizni. A
Közgyűlésen hozott határozatokról, döntésekről az érintetteket írásban, igazolható módon
értesíteni kell. 
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V. Fejezet

Az egyesület szervei: az ügyvezetés ellátása

1. Az egyesület ügyvezetését az elnökség látja el. Az egyesület vezető tisztségviselői az elnökség
tagjai.

2. Az Elnökség

2.1. Az elnökség öt tagból áll. Az elnökség az elnökét maga választja tagjai közül 5 évre.
2.2. Az elnökség tagjai a közgyűlésen részt vesznek, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos

kérdésekre válaszolnak, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolnak.
2.3. Az elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Az alapszabály

ennél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis.

3. A vezető tisztségviselői megbízatás

3.1. A vezető tisztségviselő tisztségviselő megbízatása öt évre szól.
3.2. A vezető tisztségviselőket az egyesület tagjai közül kell választani.
3.3. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
3.4. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen

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

3.5. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit az
egyesület tevékenységének megfelelő valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel
eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az egyesület vezető tisztségviselője nem lehet.

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

4. Titoktartási és felvilágosítási kötelezettség

4.2. A vezető tisztségviselő a jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi
személy alapítói részére köteles a jogi személyre vonatkozóan felvilágosítást adni, és
számukra a jogi személyre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A
felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli
titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.

4.3. A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez
a jogi személy üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen
gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást
kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a
jogi személy kötelezését a felvilágosítás megadására.

5. A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben.

6. A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése:

6.1. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás
6.1.1. határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
6.1.2. megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
6.1.3. visszahívással;
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6.1.4. lemondással;
6.1.5. a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
6.1.6. a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges

körben történő korlátozásával;
6.1.7. a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok

bekövetkeztével.
6.2. A Közgyűlés általi visszahívással. A Közgyűlés a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás

nélkül visszahívhatja.
6.3. A vezető tisztségviselő megbízatásáról a Közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor

lemondhat.
6.4. Ha az egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő

kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított
hatvanadik napon válik hatályossá.

7. Az ügyvezetés feladatkörébe tartozik:
7.1. az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések

meghozatala;
7.2. a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
7.3. az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
7.4. az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a

közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
7.5. az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a

tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
7.6. a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
7.7. az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
7.8. részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
7.9. a tagság nyilvántartása;
7.10. az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
7.11. az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
7.12. az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
7.13. A közgyűlés összehívása:

7.13.1.. Az elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele
céljából, ha
7.13.1.1. az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
7.13.1.2. az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor

teljesíteni; vagy
7.13.1.3. az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

7.13.2. A 7.13.1. bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az
összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az
egyesület megszüntetéséről dönteni.

8. Az Egyesület elnöke

8.1. Az elnökség az elnökét maga választja tagjai közül.
8.2. Az Elnök feladatai és hatásköre:

8.2.1. a Közgyűlés, valamint az Elnökség üléseinek előkészítése és összehívása,

8



8.2.2. az Egyesület képviselete,
8.2.3. az Alapszabály, a Közgyűlés és Elnökség határozatai végrehajtásának felügyelete,
8.2.4. irányítja az Egyesület tevékenységét és gazdálkodását,
8.2.5. gondoskodik a jegyzőkönyvek vezetéséről,
8.2.6. mindazon feladatokat ellátja, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a

Közgyűlés vagy az Elnökség a hatáskörébe utal.

9. Felügyelő Bizottság

9.1. Az Egyesület felügyelő szerve az Felügyelő Bizottság, amely a Közgyűlés által 5 évre
választott elnökből és két tagból áll, a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel, általa
visszahívható. A Felügyelő Bizottság testületként működik.

9.2. A Felügyelő Bizottság feladata az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzése.
Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, az Egyesület munkavállalóitól pedig
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba
betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

9.3. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagja az Egyesület vezető testületeinek (Közgyűlés,
elnökségi ülés) ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

9.4. Az Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult testületet tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
9.4.1. a szervezet működése során olyan jogszabály sértés vagy a szervezet érdekeit

egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult testületi vezető
szerv döntését teszi szükségessé;

9.4.2. a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merül fel.
9.5. Az intézkedésre jogosult testületet (vezető szervet) a Felügyelő Bizottság indítványára −

annak megtételétől számított 30 napon belül − össze kell hívni. E határidő eredménytelen
eltelte esetén a testület (vezető szerv) összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.

9.6. Ha az arra jogosult testületi szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, az Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi ellenőrzést ellátó ügyészséget.

9.7. A Felügyelő Bizottság működése
9.7.1. A Felügyelő Bizottság (FB) köteles az Egyesület tevékenységét évente legalább egy

alkalommal megvizsgálni és arról az Elnökséget és a Közgyűlést tájékoztatni.
9.7.2. Az FB vizsgálatáról jegyzőkönyv készül, amelyben a vizsgálat eredményét, a javasolt

intézkedéseket is fel kell tüntetni. A jegyzőkönyv az Egyesület Elnökének bemutatandó.
Az Elnök a jegyzőkönyvben foglaltakra észrevételt tehet, amelyet vagy záradékként kell a
jegyzőkönyvre vezetni, vagy ahhoz mellékelni.

9.7.3. A Felügyelő Bizottság évente legalább két alkalommal, egyébként szükség szerint tart
ülést, amelyet a Bizottság elnöke hív össze, a napirendet is tartalmazó meghívó
közlésével, írásban. A Testület határozatképes, ha azon valamennyi tag megjelent. Az FB,
mint Testület határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az FB ülésről
jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és jegyzőkönyvvezető ír alá. A jegyzőkönyvbe
belefoglalandók a Testület által hozott döntések.
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9.7.4. A Felügyelő Bizottság működésének részletes szabályait (ügyrendjét) maga állapítja
meg.

9.8. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, aki
9.8.1. az elnökség elnöke vagy tagja (ide nem értve az Egyesület döntéshozó szervének
azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),

9.8.2. az Egyesülettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,

9.8.3. az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a tagsági
jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti
juttatást -, illetve

9.8.4. a 9.8.1-9.8.3. pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

10. Cserkész Bizottság

10.1. Az egyesületben öt évre választott öttagú Cserkész Bizottság működik.
10.2. A bizottság tagjai közül elnököt választ illetve megalkotja ügyrendjét.

VI. Fejezet

Az egyesület anyagi forrásai

1. A közgyűlés által meghatározott rendben és összegben a tagok által befizetendő tagsági díj. A
nehéz anyagi helyzetben lévő tagok számára írásbeli kérvény benyújtása esetén az elnökség a tagdíjat részben vagy
egészen elengedheti.

2. A CDPO számára felajánlott pénzbeli és egyéb adományok.

3. A CDPO Elnöksége költségvetés tervezetet terjeszt az évi közgyűlés elé, amely azt jóváhagyja.
Az előző évi költségvetés felhasználásáról a Felügyelő Bizottság vizsgálata és jelentése után
ugyancsak a Közgyűlés határoz. A CDPO tisztségviselői és tagjai egyesületi munkájukért
díjazásban nem részesülnek.

VII. Fejezet

Az egyesület gazdálkodása

1. A CDPO a működéséhez szükséges anyagi források feltárásában, az anyagi eszközökkel való
gazdálkodásban a Ciszterci Rend példamutató hagyományai szerint kíván eljárni.

2. A CDPO pénzét bankban Ft és deviza folyószámlán kell kezelni, amelyre minden bevételt be
kell vezetni.

3. Kiadások csak szabályszerűen kiállított pénztári bizonylatokkal és számlákkal számolhatók el.

4. A CDPO számlájáról pénzt utalni és felvenni csak az elnök és egy másik elnökségi tag együttes
aláírásával lehet.

VIII. Fejezet
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Az egyesület megszűnése esetén

1. Ha CDPO bármely okból megszűnik, anyagi vagyonának jogutódja a Zirci Ciszterci Apátság.

IX. Fejezet

Az egyesület tájékoztatója

1. A CDPO időszakos újságot ad ki FEHÉR/FEKETE címen, melyet mindazok a tagok
megkapnak díjtalanul, akik tagdíjfizetési kötelezettségüknek eleget tesznek, vagy az alól a
vezetőség nehéz anyagi helyzetükre való tekintettel felmentette. Tiszteletpéldányként a lapot
megkapják mindazok, akiket az elnökség megjelöl.

Záradék:

Jelen egységes szerkezetű Alapszabályt az Egyesület 2022. május 27-i közgyűlése fogadta el és az
Alapszabály változott szövegét dőlt betűkkel írva tartalmazza.
Ezt az Alapszabályt a Ciszterci Diákszövetség Pécsi Osztálya Egyesület 2022. május 27-én tartott
Közgyűlésen egyhangúlag elfogadta.

Budapest, 2022. május 27.

…………………………..
elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. május 30.

dr. Gresz Orsolya ügyvéd (KASZ: 36060828)

székhely: 1024 Budapest, Petrezselyem utca. 10. A. ép. C. lph. 4. em. 15.
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