
1 

 

Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesülete 

Magyarkanizsa 

Szám: 2/2011-1 

Kelt: 2011. március 24-én 

 
 

Az egyesületekről szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Lapjának 51/09 száma) 

78. és 12. szakaszok rendelkezéseivel és MAGYARKANIZSA KÖZSÉG PEDAGÓGUS 

EGYESÜLETE alapszabályának 12. szakaszával összhangban, az Egyesület 2011. március 24-én, 

Magyarkanizsán megtartott közgyűlésén elfogadta  

  

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG PEDAGÓGUS EGYESÜLETÉNEK  

ALAPSZABÁLYÁT 
  

A célok megvalósulási területe 

  

1. szakasz 

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG PEDAGÓGUS EGYESÜLETE (a továbbiakban: 

Egyesület) oktatási és nevelési célok megvalósítása céljából határozatlan időre alakuló civil és 

nonprofit egyesület.  

 

Az Egyesület céljai 

 

2. szakasz 

Az Egyesület céljai: 

1. Magyarkanizsa Község pedagógusainak érdekképviselete, az oktatás és nevelés, 

valamint a művelődés ápolása és fejlesztése; 

2. a pedagógusok szakmai továbbképzésének  és állandó, folyamatos képzésének 

figyelemmel kísérése és ezek feltételeinek megteremtése az alábbi tevékenységeken keresztül: 

a) a pedagógus-továbbképzés tervezése és kivitelezése; 

b) szemináriumok szervezése (szakmai és módszertani értekezletek, a tanügyi dolgozók 

és intézményeik kölcsönös látogatásainak és együttműködésének megszervezése); 

3. szakmai és egyéb kiadványok és cikkek megjelentetésének kezdeményezése, 

figyelemmel kísérése és anyagi támogatás nyújtása;   

4. az anyanyelvű oktatás anyagi hátterének erősítését célzó eszközforrások felkutatása 

(együttműködés alapítványokkal és más támogatókkal, a pedagógusok különböző gazdasági 

ágazatokban, szolgáltatásnyújtásban való munkalehetőségeinek áttekintése és megszervezése);  

 5. szakirodalom és taneszközök biztosítása;  

 6. értekezletek, találkozók, munkaakciók szervezése, valamint a tanulók és egyetemi 

hallgatók téli- és nyári szünidejének tartalmassá tétele; 

7. a pedagógus-utánpótlásról, a vonatkozó igényekről és szükségletekekről, valamint a 

rendelkezésre álló a taneszközökről nyilvántartás vezetése és mindezek figyelemmel kísérése, az 

oktatói-nevelői munka minőségének és hatékonyságának fenntartása és fejlesztése céljából az 

oktatási folyamat minden szintjén; 

8. díjak és elismerések kiosztása az oktatás területén kifejtett munkában megvalósított 

kimagasló eredményekért; 

9. hátrányos helyzetű tanulók és egyetemi hallgatók anyagi támogatása; 

10.  az anyanyelvápolás különböző formáinak fejlesztése; 

11. a tanulók és egyetemi hallgatók tanulmányi eredményeinek figyelemmel kísérése és a 

kivételes teljesítmények elismerésével kapcsolatos külön díjak kezdeményezése és kiosztása; 

12. a tanügyi dolgozók jogainak és kötelezettségeinek megvalósítása terén nyújtott 

jogvédelem;  
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13. az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében kifejtett együttműködés más 

intézményekkel, állami szervekkel és egyénekkel. 

 

Az Egyesület neve és székhelye 

 

3. szakasz 

Az Egyesület neve szerb nyelven: УДРУЖЕЊЕ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА ОПШТИНЕ 

КАЊИЖА  

Az Egyesület neve magyar nyelven: MAGYARKANIZSA KÖZSÉG PEDAGÓGUS 

EGYESÜLETE 

Az Egyesület székhelye: Magyarkanizsa, Damjanich utca 2. 

Az Egyesület tevékenységét a Szerb Köztársaság területén fejti ki.  

 

Az Egyesület pecsétje 

 

4. szakasz 

 Az Egyesületnek pecsétje és bélyegzője van.  

Az Egyesület pecsétje kör alakú, átmérője 32 mm. 

A pecsét szövegét szerb nyelven cirill betűkkel és magyar nyelven, koncentrikus 

körökben az alábbiak szerint kell kiírni: 

Удружење просветних радника општине Кањижа 

Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesülete 

A pecsét alján ki kell írni az Egyesület székhelyét: Кањижа 

                Magyarkanizsa 

Az Egyesület bélyegzője négyszög alakú, hossza 60 mm, szélessége 20 mm. 

A bélyegző felső részén az Egyesület teljes neve szerepel, az iktatási szám és keltezés 

helyével és fel van tüntetve az Egyesület székhelye.  

 

A tagosodás módja és feltételei, a tagság megszűnése 

 

5. szakasz 

Az Egyesület tagja lehet minden olyan felnőtt korú személy, aki elfogadja az Egyesület 

célkitűzéseit és alapszabályát és tagosodási kérelmével az Egyesület igazgató bizottságához 

folyamodik.  

 A tagság felosztása: 

1) Kanizsa község oktató-nevelő intézményiben foglalkoztatottak: 

a) Jovan Jovanovic Zmaj Általános Iskola, Magyarkanizsa 

b) Október 10. Általános Iskola, Horgos 

c) Kiss Ferenc Általános Iskola, Oromhegyes – Orom, Oromhegyes 

d) Beszédes József Mezőgazdasági Középiskolai Központ, Magyarkanizsa 

e) Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény, Magyarkanizsa 

f) Alapfokú Zeneiskola, Magyarkanizsa 

2) a többi tag, akik a Magyarkanizsai Regionális Pedagógus-továbbképző Központ (a 

továbbiakban: Központ) igazgatója által vesznek részt az Egyesület munkájában és a 

döntéshozatali folyamatban.  

  

6. szakasz 

A tagfelvételről a Közgyűlés dönt és arról a kérelmezőt haladéktalanul tájékoztatja.  

A tagság soraiból történő kilépés írásbeli kilépési nyilatkozat útján történik.  
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 Az Egyesület tagsága megszűnhet a tag hosszabb ideig tartó inaktív magatartása, a 

tagsági díj rendszertelen fizetése, jelen alapszabály rendelkezéseinek be nem tartása vagy az 

Egyesület tekintélyének megsértése miatt.  

 A tagság megszűnéséről a Közgyűlés határoz, az igazgató bizottság indokolással ellátott 

javaslata alapján.  

 A tag számára lehetővé kell tenni, hogy nyilatkozzon tagsági viszonya megszűnését 

kezdeményező határozati javaslat okaival kapcsolatban.  

 

A tag jogai, kötelezettségei és felelőssége 

 

7. szakasz 

A tag jogai: 

1) az Egyesület többi tagjával egyenrangúan részt vesz az Egyesület célkitűzéseinek 

megvalósításában, 

2) közvetlenül részt vesz az Egyesület közgyűlésének (elektorok útján) és más szervének 

döntéshozó munkájában, 

3) az egyesület testületeibe választhat és választható, 

4) az Egyesület munkájával és tevékenységével kapcsolatos időben történő és teljeskörű 

tájékoztatásra, 

A tag kötelezettségei: 

1) tevékenyen hozzájárul az Egyesület céljainak megvalósításához, 

2) érdeklődési körének megfelelően részt vesz az Egyesület tevékenységében, 

3) tagsági díjat fizet, 

4) egyéb, az igazgatóbizottság által rábízott, tevékenységet folytat. 

 

Belső szerveződés 

 

8. szakasz 

Az Egyesület szervei a közgyűlés, az igazgatóbizottság és a felügyelő bizottság.  

Az Egyesületet az igazgató bizottság elnöke képviseli, távollétében pedig az 

igazgatóbizottság elnökhelyettese. 

 

9. szakasz 

Az Egyesület közgyűlésének összetételét az Egyesület minden tagja képezi, akik 

elektorok útján szavaznak. A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A közgyűlés 

rendkívüli ülése az igazgató bizottság indokolással előterjesztett javaslatára is összehívható, 

valamint a tagok legalább egyharmadának kezdeményezésére. A javaslatot az 

igazgatóbizottságnak kell benyújtani, írásban, a megvitatásra javasolt kérdések feltüntetésével.  

A közgyűlést az igazgatóbizottság elnöke hívja össze írásban, a helyszín, az időpont és a 

tervezett napirend megjelölésével. Az ülésen a közgyűlés kezdetén nyilvános szavazással 

megválasztott személy elnököl.  

A közgyűlés hatásköre: 

1) meghozza a munkatervet és munkaprogramot; 

2) elfogadja az Egyesület alapszabályát, valamint az alapszabály  módosítását; 

3) elfogadja az Egyesület egyébáltalános rendelkezéseit; 

4) megválasztja és felmenti az igazgató bizottságot és a felügyelő bizottságot; 

5) évente legalább egyszer megvitatja és jóváhagyja az igazgatóbizottság jelentését; 

6) megvitatja és jóváhagyja a pénzügyi tervet és a pénzügyi beszámolót; 

7) dönt az Egyesület jogviszonybeli változásairól és megszűnéséről; 

8) dönt a hazai és külföldi szövetségekbe és más szervezetekbe történő társulásokról. 
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A tagság választott képviselői – elektorok 

 

10. szakasz 

 A tagok a közgyűlésen választott képviselőik - elektorok útján határoznak (szavaznak). 

 Jelen alapszabály 5. szak. 2. bek. szerinti oktatási intézményben foglalkoztatott tagok 

saját intézményeiken belül választanak elektort. 

 Jelen alapszabály 5. szak. 2. bek. szerinti többi tag elektora a Központ igazgatója.  

 

11. szakasz 

 Az elektorok számának megállapítása az oktatási intézményekben dolgozó tagok teljes 

létszámának 10-es számmal történő elosztásával történik, de legalább egy elektornak lennie kell.  

 A teljes létszám tizedeseit nem kell figyelembe venni. 

 Az elektorok megválasztásával kapcsolatos eljárás megszervezésért felelős személyek az 

igazgató bizottság tagjai, távollétük vagy akadályozottságuk esetén az igazgató bizottság elnöke 

vagy annak helyettese.  

 Az elektorok megválasztásával kapcsolatos eljárás megszervezéséért felelős személyek 

önállóan határozzák meg az elektorok intézményen belüli megválasztásának módját, az igazgató 

bizottság erre a kérdésre vonatkozó irányelvei mentén. 

 Az elektorok megválasztásakor meg kell állapítani az elektori névjegyzékre név szerint 

feltüntetett személyek sorrendjét.  

 A taglétszám csökkenése vagy növekedése esetén az elektorok száma is arányosan 

csökken vagy növekedik.  

 Az elektorok számának növekedése esetén, az újonnan megválasztott elektort az 

utolsónak bejegyzett elektor neve után kell feltüntetni, az elektorok számának csökkenése esetén 

pedig az elektorlistáról törölni kell az utolsóként feltüntetett elektort.    

 Az intézmény megállapított elektori névjegyzékét el kell juttatni az Egyesületnek.  

 Az elektorok számának megállapítása a közgyűlésen az Egyesület által vezetett 

névjegyzék alapján történik. 

 

Az elektorok mandátuma 

 

12. szakasz 

 Az elektorok megbízási ideje négy évre szól és újraválaszthatók. 

 Az elektor megbízási ideje megszűnik a mandátum lejárta előtt, ha: 

 megszűnik tagsága az Egyesületben, 

 írásosban nyilatkozik arról, hogy nem óhajt a továbbiakban elektor lenni, 

 az általa képviselt oktatási intézmény dolgozóinak erre vonatkozó határozata által.  

Az új elektor megbízási ideje az előzőleg kinevezett elektor megbízási idejének leteltéig 

tart.  

 

A közgyűlés határozatképessége és a szavazás módja 

 

13. szakasz 

A közgyűlésen minden tag jelen lehet, a közgyűlés pedig határozatképes, ha az elektorok 

legalább fele jelen van. 

A közgyűlés a jelen lévő elektorok szótöbbségével határoz.  

Az alapszabály módosításához, valamint az Egyesület státusváltozásáról és a tevékenység 

megszűnéséről szóló döntésekhez a jelenlévő elektorok kétharmados szavazattöbbsége 

szükséges.  
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Az igazgatóbizottság 

 

14. szakasz 

Az Egyesület végrehajtó szerve az igazgatóbizottság, amely gondoskodik az Egyesület 

alapszabálya által meghatározott célok megvalósításáról.  

Az igazgató bizottságnak hét tagja van, akiket a közgyűlés választ meg és ment fel. 

Tagjai az oktatási intézmények képviselői és a Központ igazgatója.  

 Az igazgató bizottság saját soraiból választ elnököt és alelnököt.  

Elektor is tagja lehet az igazgató bizottságnak. 

Az igazgató bizottság tagjainak megbizatási ideje négy évre szól és újraválaszthatók 

ugyanarra a tisztségre. 

 

15. szakasz 

Az igazgatóbizottság elnöke képviseli az Egyesületet a jogforgalomban és pénzügyi 

utalványozásra jogosult és köteles.  

Az igazgató bizottság alelnöke az elnök távolléte esetén képviseli az Egyesületet, és az 

Egyesület nevében ő rendelkezik felhatalmazással a pénzügyi és banki dokumentumok 

aláírására.   

 

16. szakasz 

Az igazgató bizottság: 

1) irányítja az Egyesület tevékenységét a két közgyűlés közötti időszakban és döntéseket 

hoz az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében; 

2.) gondoskodik az Egyesület rendszeres tevékenységének megszervezéséről; 

3) külön feladatokkal bíz meg egyes tagokat;  

4) pénzügyi döntéseket hoz; 

5) dönt az alapszabály módosítására vonatkozó eljárás megindításáról, saját 

kezdeményezésére, vagy az egyesületi tagság legalább felének kezdeményezésére, előkészíti a 

módosítási javaslatokat, amelyeket a közgyűlés elé terjeszt elfogadásra; 

6) dönt az Egyesületekről szóló törvény 25. szak. 2. bek-ben tartalmazott esetekkel 

kapcsolatos kártérítési eljárás megindításáról, megnevezi az Egyesületet képviselő eseti 

különmegbízottat; 

7) kinevezi az Egyesület titkárát és pénztárosát négy éves megbizatási időszakra; 

8) az Egyesület igényeivel összhangban dönt azoknak a szakembereknek az 

alkalmazásáról, akik nem tagjai az Egyesületnek;    

9) döntéseket hoz olyan esetekben, melyekkel kapcsolatban az Egyesület szervei a 

törvény vagy jelen alapszabály által nem rendelkeznek felhatalmazással,   

Az igazgatóbizottság határozatképes, ha azon a tagok legalább fele jelen van, döntéseihez 

az összes tag szavazattöbbsége szükséges.   

Az igazgatóbizottság meghozza a tevékenységére vonatkozó Ügyrendet.   

 

17. szakasz 

A felügyelő bizottság ellenőrzi az Egyesület pénzügyi tevékenységét és az észlelt 

szabálytalanságokról haladéktalanul tájékoztatja az igazgatóbizottságot. 

A felügyelő bizottságnak három tagja van, akiket a Közgyűlés választ meg négyéves 

megbizatási időszakra és újraválaszthatók.  

A felügyelő bizottság minden értekezleten jelentést tesz a közgyűlésnek. 

A felügyelő bizottság meghozza a tevékenységére vonatkozó Ügyrendet.   
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A tevékenység nyilvánosságának megvalósítása 

 

18. szakasz 

Az Egyesület tevékenysége nyilvános.  

Az igazgatóbizottság gondoskodik a tagok és a nyilvánosság tájékoztatásáról az 

Egyesület tevékenységével kapcsolatban, közvetlenül, vagy publikációk útján, illetve 

közlemények vagy más arra alkalmas módon.  

A tagok tájékoztatása az éves elszámolások, valamint az Egyesület tevékenységéről szóló 

jelentésekről az Egyesület közgyűlésének értekezletén történik.  

 

19. szakasz 

Az Egyesület, céljai megvalósítása érdekében, kapcsolatokat és együttműködést alakít ki 

hazai és külföldi szervezetekkel, egyesületekkel. 

Az Egyesület csatlakozhat oktatói-nevelői tevékenységet folytató nemzetközi 

szervezetekhez, amiről a közgyűlés határoz.   

 

A célok megvalósításához szükséges eszközök beszerzésének módja és az azokkal való 

rendelkezés 

 

20. szakasz 

Az Egyesület tagsági díjak, önkéntes adományok, támogatások, ajándék, pénzsegély és 

más törvényes módon valósít meg bevételt. 

 Az Egyesület a szakmai értekezletek (szemináriumok) nevezési díjai és az oktatás terén 

nyújtott egyéb szolgáltatások által is bevételt valósíthat meg. 

 

Az Egyesület tevékenységének megszűnése 

 

21. szakasz 

Az Egyesület tevékenysége megszűnik a közgyűlés határozata alapján, amennyiben 

megszűnnek az Egyesület céljai megvalósításának feltételei, valamint a törvény által 

megállapított egyéb körülmények esetén.  

 

Az Egyesület vagyonának kezelése az Egyesület megszűnésekor  

 

22. szakasz 

Az Egyesület tevékenységének megszűnése esetén, az Egyesület vagyona a helyi 

önkormányzati egységhez kerül.  

 

23. szakasz 

Jelen alapszabállyal nem rendezett kérdésekkel kapcsolatban közvetlenül az 

Egyesületekről szóló törvény rendelkezései alkalmazandóak.  

 

24. szakasz 

Jelen alapszabály az Egyesület közgyűlésén történő elfogadását követően lép hatályba.   

Jelen alapszabály hatálybalépése napján hatályát veszti az Egyesület 2001. április 03-án 

meghozott alapszabálya.  

 

  Varjú Potrebić Tatjana 

 

P.H.                ________________________________ 

   Az Egyesület közgyűlésének elnöklője  


