A Szegedi Írók Társasága Alapszabálya

A SZEGEDI ÍRÓK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYA

I. 1.§. (1) Az egyesület neve: Szegedi Írók Társasága
(a továbbiakban egyesület)
(2) Az egyesület székhelye: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4.
(3) Az egyesület bélyegzője: SZEGEDI ÍRÓK TÁRSASÁGA
6720 Szeged, Dóm tér 1-4
Adószám: 18462872-1-06
Bsz: 10401268-50526576-48491000
- kis téglalap alakban

II. Az egyesület célja, tevékenysége, kapcsolatai
2§ ( 1). Az egyesület fő tevékenysége:
— Szeged irodalmi életének serkentése,
— a szegedi és Szegedről elszármazott írók, költők, művészeti írók publikációs
lehetőségeinek bővítése,
— kiadványaik (köteteik) minél nagyobb számú és minél színvonalasabb megjelentetése,
— Szeged irodalmi, művészeti hagyományainak megőrzése,
— a szegedi értékeket, alkotói életműveket széles körben megismertető irodalmi nevelés
és közművelődés inspirálása, támogatása.
(2). Az egyesület működésének legfőbb mércéje a minőség, az esztétikum.
(3). Az egyesület jogi személyiséggel rendelkező, hangsúlyozottan politikamentes
társadalmi szervezet. Működését politikai pártoktól függetlenül fejti ki, országgyűlési
képviselőt nem állít, s a jövőben sem fog állítani: pártokat nem támogat, azoktól támogatást
nem fogad el.
(4). Vállalkozási tevékenységet az egyesület csak céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez.
Gazdálkodása során elért hasznát nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban meghatározott
tevékenységre fordítja. A szervezet szolgáltatásait bárki igénybe veheti.
(5). Az egyesület a jelen alapszabály 2.§ (2) bekezdését oly módon is érvényesíti, hogy a
csatlakozni kívánók között sem nemzeti hovatartozás, sem vagyoni helyzet, sem iskolai
végzettség, általában semmiféle előzetesen és mesterségesen kialakított kritérium szerint nem
alkalmaz különbségtételt.
(6). Az egyesület feladatának tekinti a szegedi irodalmi élet különféle objektumainak értő
szakmai gondozását:
— az irodalmi múlttal összefüggő szobrok,
— emléktáblák, irodalmi emlékhelyek állapotának szem előtt tartását,
— szobrok és emléktáblák létesítésének kezdeményezését arra érdemes elhunyt alkotóink
emlékezetére
— Szeged irodalomtörténetét bemutató állandó kiállítás fejlesztését
(7). Az egyesület kezdeményezi:
— szegedi irodalmi díjak alapítását és odaítélését
— irodalmi pályázatok meghirdetését és lebonyolítását
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(8) Az egyesület hivatalos ajánlataival segíti arra érdemes alkotóink helyi, megyei és
országos kitüntetésekre történő felterjesztését, illetve, törvényadta jogával élve, önmaga is
tesz felterjesztéseket.
(9.). Az egyesület tevékenyen — egyéni alkotói, szervezői és programrendezői szinten
egyaránt — kapcsolódik az országos és szegedi irodalmi történésekhez:
— az Ünnepi Könyvhéthez,
— A Költészet Napja és a Magyar Kultúra Napja, valamint
— a magyar irodalom és történelem jeles évfordulói megünnepléséhez
(10). Az egyesület nyitott minden tiszta érdekű és értékes partner felé.

III. Az egyesület szervezete:
1. Közgyűlés
2. Elnökség

Közgyűlés
3.§. (1.) Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés.
a.) A közgyűlés a tagok összességéből (legalább 10 főből) áll.
b.) A közgyűlést évente legalább egyszer az elnökség hívja össze.
c.) Az egyesület tagjai több mint felének az ok és cél megjelölésével előterjesztett írásbeli
javaslatára 30 napon belül köteles rendkívüli közgyűlést összehívni az elnökség. A
kőzgyűlés előtt 15 nappal előbb a tagokat írásban értesíti. Az értesítés tartalmazza a főbb
napirendi pontok előterjesztéseit, valamint felhívást arra, hogy ha a megjelentek száma nem
éri el a tagság 50%-át +1 főt, akkor 1 órán belül a meghívóban mejelölt napirenddel,
helyen, a megjelentek számától függetlenül, de legalább 10 fő jelenlétével sor kerül a
közgyűlésre.
(2) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
— Az egyesület alapszabályának, elfogadása, módosítása.
— A 7 tagú elnökség, megválasztása 4 évre.
— Az elnök, az alelnök és a titkár megválasztása 4 évre.
— Az éves költségvetés megállapítása
— Az egyesület más szervezettel való egyesülése, feloszlatása, országos szervezethez
való csatlakozás kimondása.
— Az ügyintéző és képviseleti szerv (elnökség) éves beszámolójának elfogadása.
— Döntés minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály a közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe utal.
(3) a) A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Az elnökségnek, avagy a jelenlévő tagok 1/3-ának javaslatára titkos szavazást kell tartani.
b) A közgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyben rögzíteni kell a gyűlés
időpontját, napirendjét, a jelenlévők és hozzászólók számát, mondandóinak rövid lényegét,
a hozott határozatokat, megjelölve a támogatók, tartózkodók és ellenzők számát, személyét
A jegyzőkönyv az egyesületi elnök (vagy megbízottja), a jegyzőkönyvvezető, valamint
legalább két jelenlévő tanú aláírása után válik hitelessé. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell
az adott ülés alkalmával felvett jelenléti ívet is.
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(4) A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.
Határozatképtelenség esetén egy órán belüli kezdettel, ugyanazon a helyen és napirenddel
az elnökség a közgyűlést újra összehívhatja, ekkor a közgyűlés a megjelentek számára
tekintet nélkül határozatképes, erre a tagok figyelmét a meghívón fel kell hívni.
(5) A közgyűlés határozatait, a Szegedi Írók Társasága székhelyén szokásos módon, vagy az
Interneten, a Szegedi Írók Társasága honlapján.

IV. Elnökség és a tisztségviselők
4.§.(1). Az elnökség az egyesület képviseleti végrehajtó és ügyintéző vezető szerve, amely
7 tagból áll.
Az egyesület elnöksége a következő tisztségviselőkből és egyesületi tagokból áll:
–elnök
–alelnök
–titkár
–4 elnökségi tag.
(2) Elnök:
a) Az egyesület művészeti és szervezeti vezetője.
b) Képviseleti joga önálló. Az elnökség képviseletére az elnök jogosult. Jogosult
képviselni az egyesületet különféle állami és önkormányzati képviseleti és
hivatali szervekkel, civil szervezetekkel, intézményekkel és vállalkozásokkal
szemben.
c) Elnököl a közgyűlésen és az elnökségi üléseken. Az alelnökkel, a titkárrral együtt
előkészíti és összehívja a közgyűlést és az elnökségi ülést.
d) Gondoskodik a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtásáról.
e) Irányítja a tisztségviselők munkáját.
f) Intézkedik a közgyűlés, illetve az elnökség hatáskörébe nem tartozó ügyekben.
g) Aláírási és utalványozási joga van, amelyet az alelnökkel vagy a titkárral együtt
gyakorolhat.
(3) Alelnök:
a) Az elnök közvetlen helyettese, az egyesület művészeti és szervezeti vezetését
az elnökkel munkamegosztásban végzi.
b) Képviseleti joggal rendelkezik, melyet az elnök, vagy az elnökség megbízása
alapján gyakorolhat.
c) Az elnök, vagy az elnökség megbízása alapján jogosult képviselni az
egyesületet különféle állami és önkormányzati képviseleti és hivatali
szervekkel, civil szervezetekkel, intézményekkel és vállalkozásokkal szemben.
d)Az elnököt távollétében helyettesítheti a közgyűlésen és az elnökségi üléseken,
de ehhez az adott ülésen jelenlévő elnökségi tagok egyhangú határozata
szükséges.
e)Az elnökkel együtt előkészíti és összehívja a közgyűlést és az elnökségi ülést.
f) Gondoskodik a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtásáról,
g) Aláírási és utalványozási joga van, amelyet az elnökkel vagy a titkárral együtt
gyakorolhat.
(4) Titkár:
a) Az egyesület operatív irányítója; az egyesület szervezési teendőit végzi.
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b) Képviseleti joggal rendelkezik, melyet az elnök, vagy az elnökség megbízása
alapján gyakorolhat különféle állami és önkormányzati képviseleti és hivatali
szervekkel, civil szervezetekkel, intézményekkel és vállalkozásokkal szemben.
c) Felelős a közgyűlés, illetve az elnökségi ülés összehívásáért és előkészítéséért,
a szükséges technikai és adminisztrációs rendjéért.
d) Igyekszik biztosítani az egyesület működésének elemi feltételeit.
e) Részt vesz az egyesület rendezvényeinek szervezésében, összeállításában.
f) Aláírási és utalványozási joga van, melyet az elnökkel, vagy az alelnökkel
együtt gyakorolhat.
g) Megkötheti a megbízásokat az egyesület rendezvényein közreműködőkkel és
gondoskodhat a kifizetésekről.
(5) Elnökségi tagok:
Az egyesület céljainak, feladatainak minél tökéletesebb és színvonalasabb
megvalósítása érdekében alapszabályában rögzíti 4 személy külön tisztség nélküli
elnökségi tagságát.
Feladataik a 2. §. (1)–(11) bek., illetve a 4.§ (6) bek. a ) pontja szerint adódnak.
Javaslattevő, tanácskozási és szavazati joggal rendelkeznek.
(6) Elnökség:
a) Az egyesület elnökségének fő feladatai:
––az egyesület éves munkatervének elkészítése és végrehajtása;
––a jelen Alapszabály által felsoroltakból adódó feladatok napi megszervezése,
lebonyolítása;
––az elnökség dönt a tagság kérdéséről, tagfelvételről, kizárásról.
––a közgyűlések közti időszakokban az egyesület tevékenységének irányítása;
––végrehajtja a közgyűlés határozatait, működéséről évente egyszer beszámol.
––döntés mindazon ügyekben, amelyekre a közgyűlés kizárólag hatásköre nem
terjed ki.
––A tagdíj összegéről, elkülönítve a még aktív dolgozó és a már nyugdíjas állapotú
tagjaira figyelemmel.
b) Az elnökség szükség szerint ülésezik.
c) Határozatképességéhez a megválasztott elnökségi tagok többsége, de legalább
4 fő jelenléte szükséges.
d) Az elnökség döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza; egyenlő számú
szavazatok esetén újra kell szavazni, vagy a kérdést elvetettnek kell tekinteni.
e) Üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. Az elnökség a határozatait a jelen nem lévő elnökségi
tagokkal közli.
f) Az elnökség ülései nyilvánosak, amelyet az elnök, távollétében az alelnök, ennek
távollétében a titkár vezet.
g) Az elnökség tagjai munkájukért díjazásban nem részesülnek, az egyesület érdekében
indokolt költségeik elszámolását és megtérítését azonban kérhetik.
h) Az elnökség tagjai, az egyesület tisztségviselői, nem lehetnek egymásnak a Ptk. 685. §. b)
pontjában meghatározott hozzátartozói. A határozathozatalban nem vehet részt az a
személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. §. b) pont] vagy élettársa a
határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, bármilyen más előnyben
részesül, a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az
egyesület által biztosított nem pénzbeli szolgáltatás, ill. a tagsági viszonylatban nyújtott az
alapszabályban rögzített cél szerinti juttatás.
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V. A tagsági viszony keletkezése, megszűnése, a tagok jogai és kötelezettségei
5. §. (1) Az egyesület tagja lehet, –figyelembe véve a 2. §. (1) bek.-ét–, bármely
természetes személy, magyar és nem magyar állampolgár korhatár nélkül, aki
az egyesületi alapszabályban foglaltakat támogatja, az egyesületi tagságból
adódó kötelezettségeket vállalja.
(2) Az egyesületben az alábbi tagsági viszonyok alakíthatók ki:
a) tiszteletbeli
b) rendes
c) pártoló
(3) A tagságra irányuló kérelemet írásban, az egyesület elnökségéhez kell
benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell:
a) részletes szakmai önéletrajzot,
b) az egyesület bármely tagja / tagjai általi ajánlást,
c) továbbá a már megjelent kötetből / kötetekből egy példányt.
(4) A tagsági viszony iránti kérelmet a legközelebbi esedékes elnökségi ülés
tárgyalja meg. Az elnökség, miután a benyújtott kérelmet és a hozzá
csatolt mellékleteket megvizsgálta, a tagság kérdéséről szavazattöbbséggel
határoz.
(5) A tagsági viszony az elnökségi határozat napjától jön létre.
(6) Az egyesület közgyűlése továbbá tis zteletbeli taggá fogadhatja
mindazokat a természetes személyeket, akik kiemelkedő tevékenységet fejtenek ki
a jelen Alapszabály 2.§–ában rögzített célkitűzések elérése érdekében;
— jeles személyiségei a magyar és nemzetközi irodalmi és
művészetelméleti életnek;
— a bölcsészettudományok kiváló szakemberei;
(7) Az egyesület rendes tagjai mindazok a természetes személyek, akik a
jelen Alapszabály 2.§. szellemében az egyesület életében állandóan és aktívan
részt vesznek, s a 7. §. (1) és (18) bek.-ben foglaltaknak maradéktalanul eleget
tudnak tenni.
(8) Az egyesület pártoló tagjai mindazon természetes személyek, akik,
illetve amelyek az egyesület törekvéseit támogatják, ám annak folyamatos
működésében nem tudnak részt venni, viszont anyagi és elvi támogatásukkal
rendszeresen segíteni kívánják az egyesület működését és fennmaradását.
(9) Az egyesület tagjait tagnyilvántartó könyvben a név, lakcím, a
telefonszámok feltüntetésével regisztrálni kell. Valamennyi tag névsorát, a
személyiségi adatvédelemi jogok tiszteletben tartásával, a társaság az
Interneten, bárki számára hozzáférhetően, a honlapján közzéteszi.
(10) Az egyesületi tagság megszűnhet:
— kilépéssel;
— törléssel;
— kizárással;
— elhalálozással.
(11) A kilépést írásban kell bejelenteni.
(12) A tisztségviselők és az elnökségi tagok lemondásukat írásban és indoklással
kötelesek bejelenteni.
(13) Az a tag, aki, vagy amely tagdíjhátralékát, tagdíjhátralékait írásbeli felszólítás ellenére
sem fizetni be, az egyesület tagságából, –figyelembe véve a 4. §. (6) bek.-ének a) pontját–,
törölhető.
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(14) Azt a tagot, aki az egyesület célkitűzéseivel ellentétes magatartást tanúsít, vagy súlyos
bűncselekményt követ el, a tagok sorából, –figyelembe véve a 4. §. (6) bek.-ének a) pontját–,
ki kell zárni.
(15) Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg.
(16) A tiszteletbeli, rendes és pártoló tagok jogosultak
a.) az egyesület működésével kapcsolatos valamennyi információ
megismerésére;
b.) az egyesület valamennyi rendezvényén való díjmentes részvételre;
c.) indítványok és javaslatok benyújtására az egyesület működésével
kapcsolatosan;
d.) egyéni szervezőmunkára a 2.§-ban leírtak előbbre vitele érdekében.
(17) A pártoló tagok részvételi és javaslattevő joggal igen, szavazati joggal nem
rendelkeznek.
(18). A tagok kötelezettségei:
a.) hogy az egyesület rendes tagjai az egyesület célkitűzéseit elősegítő akciókban
tevőlegesen közreműködjenek;
b) Az egyesület tagjai lehetőség szerint személyesen megjelennek az egyesület
közgyűlésein, annak munkájában aktívan részt vesznek.
c) Azon rendes egyesületi tagok, akik a közgyűlés döntése alapján az elnökségbe
meghatározott funkcióba választattak, kötelesek feladataikat a jelen Alapszabály 2.
§–a szerint ellátni.
d) Az egyesület rendes és pártoló tagjai kötelesek megfizetni az elnökség által
megállapított tagdíjat.
VI. Az egyesület gazdálkodása és vagyona
6.§ (1) Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen
Alapszabályban megjelölt célra fordítja.
(2) Az egyesület bevételei
a.) A rendes és pártoló tagsági díjak
b.) Rendezvények bevételei
(3) Az egyesület a tulajdonában lévő ingó és ingatlan vagyonnal a vonatkozó pénzügyi
előírások, alapszabályok és a költségvetés keretein belül gazdálkodik.
(4) Az egyesület a tartozásaiért a saját vagyonával felel. A tagok saját vagyonukkal
— a tagdíjfizetés kötelezettségén túlmenően — az egyesület tartozásaiért nem
felelnek.

VII. Az egyesület megszűnése
7.§ (1) Megszűnik az egyesület, ha:
— a feloszlást a közgyűlés kimondja
— más szervezettel egyesül
— a bíróság a feloszlatást, megszűnését megállapítja
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— (2) Az egyesület megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon
sorsáról — annak figyelembe vételével, hogy a gazdálkodása során elért eredményét
az egyesület nem oszthatja fel — a közgyűlés rendelkezik. Ennek hiányában a
megmaradt vagyon a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti meg.

VIII. Az egyesület felügyelete
8.§ A törvényességi felügyeletet, a rá vonatkozó szabályok szerint, az egyesület felett az
ügyészség gyakorolja.

IX. Záró rendelkezések
9.§ Mindazon kérdésekben, amelyekről a jelen Alapszabály nem rendelkezik, a Ptk. (1959.
évi IV. tv.), a 2011. évi CLXXV. tv. vonatkozó rendelkezései, illetve azok módosításai
érvényesek.
A 2011. CLXXXI. tv. 38. §-a, (2.) bekezdésének értelmében igazolom, hogy e létesítő okirat
egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos
tartalmának.

Szeged, 2013. február 27.
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