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A Szentimrevárosi Egyesület Alapszabálya

I. Az Egyesület neve: Szentimrevárosi Egyesület
Rövidítése: SZIE
Az Egyesület székhelye: 1114 Budapest, Eszék u. 9-11.

II. Az Egyesület célja és tevékenysége
A világban élő keresztények az élet minden területén keresztény erkölcsi felfogásuk szerint kívánnak élni.  Összefogottan,  
szervezetten akarnak részt venni a társadalom életében. Cselekedeteik alapja a hit, a szeretet és a remény, amely nemcsak a 
liturgiában, hanem a mindennapokban is jelenvaló.
1. Az  Egyesület  a  jelen  kornak  megfelelő  formában akarja  kifejezni  és  működtetni  mindazon lelki  és  szellemi  erőket, 

amelyeket a krisztusi tanítás ad.
2. Az Egyesület segíteni kívánja tagjait, hogy egyénenként is megtalálják azt az életformát, amellyel krisztusi elvek szerinti  

teljes életet élhetnek, hogy gondolkodásukban és tetteikben felkészült, szolgáló, felelős keresztények legyenek.
3. Az  Egyesület  tagjai  a  katolikus  lelkiség  eredeti  jelentéséhez  hűen  támogatják  a  keresztény-keresztyén  felekezetek 

párbeszédét, közeledését. Segítséget és támaszt kívánnak adni felekezeten kívüli testvéreik istenkereséséhez is.
4. Az Egyesület,  mint  világi  szervezet  támogatja  a  helyi  egyház  munkáját  mind a lelki  élet,  mind a társadalmi  munka 

területén.
5. Az Egyesület céljait kortól függetlenül minden tagjával közösen akarja megvalósítani, de különösen a fiatalok aktivitására  

számít.
6. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében az igényeknek megfelelő szakosztályokat működtethet, mint például:

• hitéleti,
• karitász (pl. hátrányos helyzetűek támogatása),
• klub,
• zenei körök,
• kulturális körök,
• cserkészkör,
• sportkörök
• stb.

7. Az Egyesület programjairól, szolgáltatásairól a tagokat és érdeklődőket havi rendben megjelenő kiadványban tájékoztatja.  
Az Egyesület véleményt formál a tagjait érintő helyi és tágabb társadalmi kérdésekben és szükség esetén állásfoglalását 
nyilvánosságra hozza.

8. Az Egyesület pártoktól független, politikai pártnak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységet nem 
folytat, így országgyűlési, megyei, vagy fővárosi önkormányzati képviselőt nem állít és nem támogat.

9. Az Egyesület céljának, ill. feladatainak megvalósítására, tagsága és minden jó szándékú érdeklődő számára közhasznú 
tevékenységet folytat az alábbiakban megjelölt területeken (zárójelben a közfeladatot meghatározó jogszabály):
• A családok  védelme  és  a  családok  jólétének  erősítése,  a  munkavállalás  és  a  családi  élet  összeegyeztetésének 

elősegítése (2011. évi CCXI. tv a családok védelméről 1. § - 6. §);
• Szociális,  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  szolgáltatások  (2011.  évi  CLXXXIX.  tv.  Magyarország  helyi 

önkormányzatairól 13. § (1) 8.);
• Általános iskolai és gimnáziumi tanulók alapfokú művészetoktatása, fejlesztő nevelése (2011. évi CXC. tv. a nemzeti  

köznevelésről 4. § (1) a)-u));
• Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása (1991. évi XX. tv a helyi önkormányzatok és szerveik… feladat-  

és hatásköreiről 121. § a) – b));
• Kulturális  szolgáltatás,  nyilvános  könyvtári  ellátás  biztosítása,  helyi  közművelődési  tevékenység  (2011.  évi 

CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 7.);
• A kulturális örökség védelme (2001. évi LXIV. tv a kulturális örökség védelméről 5. § (1));
• A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása (1996. évi LIII. tv a  

természet védelméről 64. § (1));
• Fogyatékos személyek esélyegyenlőségének biztosítása  (1998.  évi  XXVI.  tv.  a  fogyatékos  személyek  jogairól  és 

esélyegyenlőségük biztosításáról 21. e));
• Szabadidősport (2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) 17.).

III. Az Egyesület tagsága
1. Az Egyesület rendes, tiszteletbeli és pártoló tagokból áll. Az Egyesület közhasznú tevékenységében, szolgáltatásaiban tagi 

körön kívüliek is részesülhetnek.
2. Az Egyesület rendes tagja (továbbiakban tag) lehet minden 16. évét betöltött magyar, illetve külföldi állampolgár, aki  az 
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Egyesület céljait magáénak vallja, felekezeti hovatartozástól függetlenül.
3. A tiszteletbeli  tagságot  a  Választmány javaslata  alapján  a  Közgyűlés  adományozza  évente  legfeljebb  két  olyan  nem 

Egyesületi tag természetes, illetve jogi személynek, aki az Egyesület érdekét szolgáló, vagy az Egyesület céljaival egyező  
kiemelkedő tevékenységet folytatott. A tiszteletbeli tagságot a Közgyűlés törölheti.

4. Az Egyesület pártoló tagja lehet az, aki az Egyesület céljait magáénak vallja, azt támogatja.
5. Magánszemélyek mellett egyesületi pártoló tagságot nyerhet az a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, amely az Egyesület céljait támogatja.
6. Az Egyesület alapító tagja az a személy, aki az alakuló közgyűlésen lépett be az Egyesületbe.
7. A belépésre irányuló szándéknyilatkozatot írásban kell eljuttatni az Egyesület Választmányához. Új tagok felvételéhez két  

tag ajánlása szükséges. A felvételről a Választmány írásban értesíti a jelentkezőt. Ha a felvételt a Választmány megtagadja,  
ezt – annak indoklásával együtt – szintén írásban közli. Felülbírálatért a kérelmező a Közgyűléshez fordulhat.

8. A tagok jogai:
• választhat és választható,
• az Egyesület működésével, gazdálkodásával kapcsolatban javaslatot tehet,
• betekintést nyerhet az Egyesület működésével kapcsolatos minden okmányba,
• a Közgyűlésen szavazati joggal vehet részt,
• részt vehet az Egyesület bármely rendezvényén és tevékenységében.

9. A tagok kötelezettségei:
• az Egyesület céljának megfelelő feladatot vállalni,
• megtartani az Alapszabály rendelkezéseit, méltó módon képviselni az Egyesületet,
• tagdíjat fizetni.

10. A tiszteletbeli tagok jogai és kötelezettségei:
A tiszteletbeli tagok jogaira és kötelezettségeire a rendes tagok jogai és kötelezettségei vonatkoznak azzal az eltéréssel,  
hogy a Közgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt, tisztségre nem választanak és nem választhatók, valamint tagdíjat 
nem fizetnek.

11. A pártoló tag:
• fizeti a pártoló tagdíjat,
• bármilyen  egyéb  szolgálattal  vagy  juttatással  segíti  az  Egyesület  tevékenységét,  ez  számára  önként  vállalt  

kötelezettség,
• részt vehet az Egyesület bármely rendezvényén és tevékenységében,
• javaslatot tehet az Egyesület működését illetően, de nem szavazhat, nem választhat és nem választható.

12. Az egyesületi tagság, illetve pártoló tagság megszűnik
• kilépés,
• törlés,
• kizárás,
• elhalálozás esetén.
A kilépés írásos bejelentéssel történik. Egyévi tagdíjhátralék esetén, ha a tag vagy pártoló tag hátralékát írásbeli felszólítás  
ellenére, a kitűzött határidőre sem rendezi, a tagság törlődik.
Az Egyesület Alapszabályát megsértő tag ellen a Választmány kizárási eljárást kezdeményezhet. A kizárási eljárásról az 
érintettet értesíteni kell, és az eljárás során meg kell hallgatni. Kizárás ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni.

IV. Általános rendelkezések
1. Határozatok és nyilvánosság

• Az Egyesület működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámolóiról, jelentéseiről időszaki 
kiadványában és levelezési listáján, honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.

• Az  Egyesület  működésével  kapcsolatban  keletkezett  iratokba  a  választmányi  ülések  helyén,  előre  egyeztetett  
időpontban bárki betekinthet.

• Az Egyesület szerveinek döntéseit a Választmány az egyesületi határozatok tárában tartja nyilván. Ebben feltünteti a  
döntések  tartalmát,  időpontját,  hatályát,  a  támogatók  és  ellenzők  számarányát,  ill.  nyílt  szavazás  esetén  azok 
személyét is.

• Az Egyesület Ügyvezetője gondoskodik a döntéseknek az érintettekkel írásban, igazolható módon való közléséről.
• Az Egyesület szerveinek döntéseit a tagoknak megküldött időszaki kiadványban, valamint az Egyesület honlapján 

hozza nyilvánosságra. A nyilvánosságra-hozatali kötelezettséget csak a személyes adatok vagy a személyiségi jogok 
védelme érdekében lehet a szükséges mértékig, esetileg korlátozni.

2. Összeférhetetlenségi szabályok
Az  Egyesület  tisztségviselői  kijelölésénél  figyelembe  veszi  a  2011.  évi  CLXXV.  tv.  szerinti  összeférhetetlenségi  
szabályokat.  Az  Egyesület  szerveinek  határozat-hozatalában  nem  vehet  részt  az  a  személy,  aki,  vagy  akinek  közeli  
hozzátartozója (Ptk. 685§ b./ pont), élettársa a határozat alapján
• kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
• bármilyen  más  előnyben részesül,  ill.  a  megkötendő jogügyletben  egyébként  érdekelt.  Nem minősül  előnynek a 

közhasznú szervezet  cél  szerinti  juttatásai  keretében  a  bárki  által  megkötés  nélkül  igénybe vehető nem pénzbeli 
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szolgáltatás, ill.  az egyesületi tagoknak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, jelen Alapszabálynak megfelelő, cél  
szerinti juttatás.

V. A Közgyűlés
1. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amelyet az Egyesület Választmánya hív össze.
2. Kizárólag a Közgyűlés dönthet a következőkben:

• az Alapszabály megállapítása és módosítása,
• a Közgyűlés levezető elnökének és jegyzőjének, valamint a szavazatszámláló bizottságnak a megválasztása,
• a Választmány évi beszámolójának elfogadása,
• az Ellenőrző Bizottság jelentésének elfogadása,
• az éves pénzügyi beszámoló és elszámolás elfogadása,
• a közhasznúsági jelentés megvitatása és elfogadása,
• az Egyesület éves tervének és költségvetésének jóváhagyása,
• a Választmány és az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása, illetve – az Egyesület Alapszabályában rögzített  

célokkal ellentétes, azokat súlyosan sértő tevékenység esetén – felmentése,
• tiszteletbeli tagság adományozása, illetve törlése,
• más szervezettel való összeolvadás,
• az Egyesület feloszlása, és ez esetben a vagyoni helyzet tisztázása, átruházása, lezárása,
• a tagdíj megállapítása.

3. A közgyűlésen az Egyesület tagja csak személyesen szavazhat.
4. Közgyűlést évente legalább egyszer, az év első negyedében kell tartani. Amennyiben a tagság legalább ötöde, vagy a  

Választmány három, illetőleg az Ellenőrző Bizottság két tagja kéri, rendkívüli Közgyűlést kell összehívni.
5. Az Egyesület tagjait a Közgyűlés összehívásáról a kitűzött időpont előtt legalább 14 nappal értesíteni kell. A meghívóhoz  

írásos  anyagot  kell  mellékelni,  amely  a  napirendet  és  a  szavazásra  előre  elkészített  anyago(ka)t  is  tartalmazza.  A 
Közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok 50 %-a plusz 1 fő jelen van. Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, 
megismételt  Közgyűlést  kell  összehívni.  Ekkor  a  megismételt  Közgyűlés  az  eredeti  napirendi  pontok  tekintetében  – 
létszámtól függetlenül – határozatképes. Erre a körülményre a megismételt közgyűlés meghívójában fel kell hívni a tagok  
figyelmét.

6. A  Közgyűlés  döntéseit  általában  nyílt  szavazással,  egyszerű  szótöbbséggel  hozza.  Kivétel  ez  alól:  az  Egyesület  
feloszlásának kimondása és az Alapszabály módosítása, amelyekhez kétharmados, illetve az Egyesület költségvetésének 
elfogadása, amelyhez abszolút többség szükséges. Szavazategyenlőség esetén a Közgyűlést levezető elnök szavazata dönt. 
Indokolt esetben a Közgyűlés dönthet  titkos szavazás elrendeléséről. A Választmány és az Ellenőrző Bizottság tagjait 
titkos  szavazással  kell  megválasztani.  Titkos  szavazás  esetén  előálló  szavazategyenlőséget  ismételt  szavazással  kell  
döntésre vinni.

7. A  Közgyűlés  határozathozatalában  a  IV.  2.  összeférhetetlenségi  szabályok  irányadóak.  A határozatok  –  ellenkező 
rendelkezés hiányában – az ülést követő napon lépnek hatályba.

8. A Közgyűlés nyilvános.

VI. A Választmány
1. A Választmány az Egyesület operatív vezető szerve. A Választmány hét tagból áll, akiket a Közgyűlés 1 évre választ meg  

minimum  egy  póttaggal  egyetemben.  E  hét  választmányi  tagból  legfeljebb  hat  lehet  a  megelőző  Választmányból  
újraválasztott. Választmányi tagság megszakítás nélkül legfeljebb 8 évig tölthető be.
A  póttagok  a  Választmány  rendes  tagjának  írásbeli  lemondását  követően  nyernek  mandátumot  megválasztásuk 
sorrendjében. Megbízatásuk legfeljebb a Választmány eredeti megbízatásának időtartamára szól.
A választmányi  tagok  az  Egyesület  tagjai  közül  a  papság  egy  képviselőjét  a  Választmány  mandátumával  azonos 
időtartamra, tanácskozási joggal meghívják a Választmányba. A meghívás a Választmány első ülésén – legalább négy tag 
támogatásával – történik.

2. A Választmány tesz javaslatot az Egyesület éves tervét és gazdálkodását illetően, és dönt az Egyesületet érintő minden 
olyan  kérdésben,  amely  nem  tartozik  a  Közgyűlés  kizárólagos  hatáskörébe.  A Választmány  feladata  a  Közgyűlés 
előkészítése. A Választmány beszámol a Közgyűlésnek.

3. A Választmány legalább negyedévenként, legalább egy hónappal előbb az egyesületi kiadványban közzétett időpontban 
ülésezik. A Választmány üléseit az Ügyvezető hívja össze írásos meghívóval, amelyben az ülés napirendje is szerepel. A 
Választmány ülései nyilvánosak. Az üléseken a személyiségi jogok védelmét biztosítani kell.

4. A Választmányi ülés határozatképességéhez legalább négy választmányi tag jelenléte szükséges. A Választmány üléseit az 
Ügyvezető,  akadályoztatása  esetén  az  általa  megbízott  választmányi  tag vezeti.  A Választmány határozatai  ellenkező 
rendelkezés híján az ülést követő napon lépnek hatályba.

5. A Választmány döntéseit  általában nyílt  szavazással  és  egyszerű szótöbbséggel  hozza,  de minimum három támogató  
szavazat szükséges bármely határozat érvényességéhez. Szavazategyenlőség esetén a levezető választmányi tag szavazata  
dönt. Személyi kérdésekben titkos szavazást kell tartani. Ez esetben előálló szavazategyenlőséget ismételt szavazással kell  
eldönteni.

6. A Választmányt össze kell hívni, ha ezt a Választmány három tagja vagy az Ellenőrző Bizottság két tagja kéri.
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7. A Választmány javaslatot tesz a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, valamint a szavazatszámláló 
bizottság elnökének személyére.

8. A Választmány tagjai kétharmadának (5 választmányi tag) egyetértésével állásfoglalást hozhat nyilvánosságra helyi vagy 
tágabb társadalmi kérdésekben.

9. A Választmány határozathozatalában is a IV. 2. szerinti összeférhetetlenségi szabályok irányadóak.

VII. Tisztségviselők
1. Az Egyesület vezető tisztségviselőit, az Ügyvezetőt és két helyettes ügyvezetőt a Választmány teljes létszámú ülésén tagjai 

közül  titkos  szavazással  választja.  Az  Egyesületet  az  Ügyvezető  önállóan  képviseli  harmadik  személyekkel  és 
hatóságokkal szemben, a Választmány felhatalmazásával elvi megállapodásokat köt, aláírási joga van. Akadályoztatása 
esetén képviseleti jogát átruházhatja bármelyik helyettes ügyvezetőre. Banki utalványozási joga a három tisztségviselő  
közül bármelyik kettőnek együttesen van. Tisztségviselő kiesése esetében új választást kell tartani.

2. Sürgős esetekben a Választmány e három tagja egyöntetű döntést hozhat úgy, hogy e döntést a teljes Választmány utólag 
véleményezi. E döntésekre különösen igaz a IV. 2. szerinti összeférhetetlenségi szabályok érvényessége.

3. Az Egyesület  vezető tisztségviselői  kötelesek  valamennyi  érintett  közhasznú szervezetet  előzetesen  tájékoztatni  arról, 
hogy egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betöltenek vezető tisztséget.

4. Az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben, legalább egy évig –  
vezető tisztséget,  amely az  adózás rendjéről  szóló törvény szerinti  köztartozását  nem egyenlítette  ki,  a  szóban forgó 
szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Egyesület ügyvezetője, vagy helyettese.

VIII. Ellenőrző Bizottság
1. Az  Egyesület  felügyelő  szerve  az  Ellenőrző  Bizottság,  amely  háromtagú  testület.  Az  Ellenőrző  Bizottság  tagjait  a 

Közgyűlés egy éves időtartamra választja. Az Ellenőrző Bizottság közvetlenül a Közgyűlésnek van alávetve. Tagjai nem 
lehetnek a Választmány tagjai, illetőleg azoknak a Ptk.  685.§ (b.) pontjában meghatározott  közeli  hozzátartozói;  nem 
állhatnak az Egyesülettel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban. Az Ellenőrző Bizottság 
tagjaira fokozottan érvényesek a IV. 2. szerinti összeférhetetlenségi szabályok.
Az Ellenőrző Bizottság a tagjai közül ellenőrző bizottsági elnököt választ, aki felelős az Ellenőrző Bizottság működésére  
vonatkozó szabályok megtartásáért.

2. Az Ellenőrző Bizottság figyelemmel kíséri az Egyesület alapszabály szerinti működését, legalább évente egyszer ülésezik, 
legalább évente megvizsgálja az Egyesület gazdálkodását, és ellenőrzi a működés jogi kereteit.

3. A fentiekről az Ellenőrző Bizottság beszámol a Közgyűlés előtt.
4. Az  Ellenőrző  Bizottság  tagjai  tanácskozási  joggal  részt  vehetnek  a  Választmány ülésein,  a  vezető  tisztségviselőktől  

jelentést kérhetnek, az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthetnek, azokat megvizsgálhatják.
5. Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, lényeges kérdésekben szakértők véleményét kérheti. Az Ellenőrző 

Bizottság működésének módját a Választmány működésének szabályaihoz igazodva kell kialakítani.
Az Ellenőrző Bizottság ülését az elnök hívja össze, bármelyik tag kezdeményezésére. Az összehívást legalább 8 nappal  
korábban kell – szóban vagy írásban – megtenni. Az Ellenőrző Bizottság határozatképességéhez legalább 2 tag szükséges. 
Az Ellenőrző Bizottság a döntéseit legalább 2 egyező szavazattal hozza. Az Ellenőrző Bizottság a határozatait írásban  
rögzíti, és a Választmány tudomására hozza.

6. Az  Ellenőrző  Bizottság  köteles  a  Választmányt  tájékoztatni  és  annak  összehívását  kezdeményezni,  ha  arról  szerez 
tudomást, hogy
• az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény 

(mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre 
jogosult vezetőszerv döntését teszi szükségessé;

• a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.
7. A Választmányt, illetőleg a Közgyűlést az Ellenőrző Bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon 

belül – a tisztségviselőknek össze kell hívni.
8. Ha az  arra jogosult  szerv a törvényes  működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket  nem teszi  meg,  az 

Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

IX. Szakosztályok
1. Az Egyesület tagjai szakosztályokat hozhatnak létre.
2. A szakosztályok vezetőit és működési szabályait a résztvevő egyesületi tagok választják, illetve határozzák meg.
3. A szakosztályok 14 napon belül  bejelentik megalakulásukat a Választmánynak. Amennyiben az Egyesület  működését  

alapvetően  befolyásoló  döntést  hoznak,  ezt  a  Választmánnyal  egyeztetniük  kell  (pl.  külső  pályázatok  benyújtása,  
publikáció stb.). Anyagi hozzájárulást a Választmánytól igényelhetnek.

4. A szakosztályok munkájukról a Közgyűlésnek tartoznak beszámolni, azonban az Egyesület céljaival ellentétes működés, 
vagy más alapos okok miatt a Választmány a szakosztály működését Közgyűlésen kívül is felfüggesztheti.
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X. Gazdálkodás
1. Az Egyesület a hatályos jogszabályokat figyelembe véve végzi tevékenységét saját éves költségvetése szerint.
2. A Választmánynak a lényeges gazdasági kérdésekben szakember véleményét kell kérnie.
3. Az Egyesület tulajdonában lehet ingó és ingatlan vagyon. Az Egyesület vagyoni-pénzügyi forrásai:

• a tagdíjak,
• a pártoló tagok juttatásai,
• közérdekű  kötelezettség-vállalásból  és  egyéb  forrásokból  származó bevételek  (pl.  pályázatok  elnyeréséből,  banki 

kamatból, vagyoni érték átruházásából és egyéb juttatásokból),
• az Egyesület által folytatott tevékenység nyereségéből származó hozzájárulás.

4. A Választmány a pénz kezelésével felelős személyt bíz meg, aki nem feltétlenül az Egyesület tagja.
5. Az  Egyesület  vállalkozási  tevékenységet  csak  a  II.  bekezdés  szerinti  célok  megvalósítása  érdekében,  azokat  nem 

veszélyeztetve végezhet.
6. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem cél szerinti tevékenységeire fordítja.
7. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat.
8. A Választmány és az Ellenőrző Bizottság tagjai, valamint a szakosztályok vezetői feladataikat díjazás nélkül látják el.

XI. A megbízatásokról
1. A megbízatások 12 hónapra szólnak. A megbízottak a VI.1. szakasz korlátozásait figyelembe véve újraválaszthatók, illetve 

a megbízatást adó testület által visszahívhatók. Akadályoztatásuk esetén írásban le is mondhatnak tisztségükről.
2. A Közgyűlés a megbízatást a megválasztó testület megkérdezése nélkül is visszavonhatja.
3. A  Választmány  és  az  Ellenőrző  Bizottság  tagjait  a  Közgyűlés  a  VI.1.  szakasz  rendelkezéseit  szem  előtt  tartva 

szavazattöbbséggel választja.

XII. A Szentimrevárosi Egyesület nevesített emlékérme
A SZIE  azon  tagjainak,  vagy  támogatóinak,  akik  az  Egyesület  célkitűzéseinek  megvalósulását  döntően  elősegítették,  a 
Választmány az Egyesület nevesített emlékérmét adományozhatja.
Évente legfeljebb két emlékérem adományozható, amelyeket a Közgyűlésen kell átadni.
Az  érem előlapja  dombormű,  hátlapján  szerepelnie  kell  az  adományozott  nevének,  az  adományozás  évének,  valamint  a  
„Szentimrevárosi Egyesület” feliratnak.

XIII. Záradék
Az Egyesület alapszabályában nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok az irányadók.
A módosított Alapszabályt az Egyesület Budapesten, a 2013. április 7-én tartott Közgyűlésén fogadta el.
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