Holló László Képzőművész Kör működési szabályzata
Tagság:
A Kör rendes tagja lehet minden olyan természetes személy, aki egyetért a Kör
célkitűzéseivel, működési szabályzatát magára nézve kötelezőnek tartja, az abban foglalt
kötelezettségeknek eleget tesz, a vezetőség tagfelvételi kérelmét, jóváhagyja 6 hónap
próbaidő után (rendes havi tagdíjat fizet a próbaidő alatt).
A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkoznia kell arra vonatkozólag, hogy a Kör működési
szabályzatát ismeri és azt, valamit, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait
magára nézve kötelezőnek fogadja el.
A vezetőség egyszerű többségi döntéssel hozott határozattal tiszteletbeli tagnak kérhet fel
olyan természetes személyeket, akiket arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagság annak a
jelölt által írásbeli elfogadásával jön létre. A tiszteletbeli tag is jogosult a tagi gyűlésen részt
venni, felszólalni, véleményt az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot
tenni, valamint egyben köteles a működési szabályzatot betartani és a Kör érdekeivel,
összhangba tevékenykedni. Szavazati joggal nem rendelkezik.
A jelen működési szabályzatban, a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a „tag”
kifejezés szerepel, csupán a Kör rendes tagjait kell érteni, a tiszteletbeli tagokra vonatkozó
eltérő rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a „tiszteletbeli tag” kifejezést.
A Körbe való belépés és kilépés is önkéntes. A tagfelvétel mindkét tagformában a vezetőség
hatáskörébe tartozik, és annak határozata ellen a tagi gyűléshez fordulva lehet jogorvoslattal
élni a közléstől számított 30 napon belül.
A Kör vezetősége a tagokról nyilvántartást vezet. A tagnyilvántartás tartalmazza a
természetes személy tagok személyei adatait - a tag nevét, lakcímét, telefonszámát, email
címét.
A tag jogai:
• részt vehet a Kör munkájában, illetve rendezvényein
• minden tag azonos szavazati joggal rendelkezik
• szavazati jogát minden tag csak személyesen gyakorolhatja, illetve a nem természetes
személy tag törvényes képviselője útján
• észrevételeket, javaslatokat tehet a Kör működésével kapcsolatban
• jogosult közreműködni a tagi gyűlés határozataiban
• igénybe veheti a Kör szolgáltatásait és részesülhet a kedvezményekben
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A tag kötelezettségei:
•
•
•
•
•

valamennyi tag köteles a működési szabályt és a Kör határozatait maradéktalanul betartani
a tagok kötelesek a tagi gyűlés által határozatban megállapított tagdíj befizetésére a
vezetőség által, ugyancsak határozatban megadott időpontig
köteles tevékenyen közreműködni a Kör céljainak elérését szolgáló tevékenységben
a tagok kötelesek továbbá megóvni a Köri vagyont és a Kör eszközkészletét
az adott program levezetését, szervezését vállaló tag (tagok) felelőssége a program
megvalósítása

A tiszteletbeli tagok jogaira és kötelezettségeire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, azzal az
eltéréssel, hogy tagdíjat nem kötelesek fizetni illetve a tagi gyűlésen tanácskozási joggal
vesznek részt, nem választhatnak és tisztségre nem választhatók.
A támogatói tagok jogaira és kötelezettségeire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, azzal az
eltéréssel, hogy tagdíjat fizetnek, illetve a tagi gyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt,
nem választhatnak és tisztségre nem választhatók.

A Kör vezetősége:
A vezetőség a Kör ügyintéző és képviseleti szerve, amely két részből áll (3 tagú ügyintéző
vezetőség és 1 vagy többtagú művészeti vezetőség), tagjait a tagi gyűlés egyszerű
szótöbbséggel, titkos szavazással 1 évre választja meg. A vezetőségi tag válaszható mind a
kettő tisztségre. A vezetőség szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik. A vezetők
újraválaszthatók.
Az ügyintéző vezetőség feladata és hatásköre:
•
•
•
•
•
•

előkészíti és összehívja a rendes és rendkívüli tagi gyűlést,
összeállítja az éves költségvetést, a tevékenységről szóló beszámolót, a pénzügyi jelentést,
a következő évi
végrehajtja és ellenőrzi a tagi gyűlés határozatait, gondoskodik a határozatok érintettekkel
való közléséről, illetve közzétételéről (hírlevél), irányítja a Kör tevékenységét, e közben
ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket a folyamatos működés megkíván,
javaslatot tesz a tagi gyűlésnek a tagdíj mértékére,
biztosítja a Kör eredményes működéséhez szükséges feltételeket
dönt a Kört terhelő kötelezettségek /szerződések/ és a Kört illető jogok vállalásáról

A vezetőség működése:
A vezetőség akkor határozatképes, ha azon mind a három tag jelen van. A
határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést meg kell ismételni. Az ismételten összehívott
vezetőségi ülés az eredeti napirendre tervezett kérdésekben is csak akkor határozatképes, ha
azon minden tag jelen van. A vezetőség határozatai nyilvánosak. A vezetőség üléseiről
jegyzőkönyv készül, amelyet minden vezetőségi tag aláír. A vezetőség határozatának
meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a
határozat alapján

2

a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt.
Rendkívüli vezetőségi ülést kell összehívni, ha azt bármelyik vezetőségi tag az ok és a cél
megjelölésével indítványozza. Vezetőségi tag a többi vezetőségi tag beleegyezése nélkül nem
dönthet és nem adhat utasítást a kör működését érintő ügyekben. Ellenkező esetben a
vezetőségi tag leválható, helyette másik vezetőségi tagot választ a tagság.
A Kör művészeti vezetőségének működése:
A művészeti vezetést (1 vagy maximum 3 fő) a tagság választja egy évre.
Döntenek tagfelvételi ügyekben, illetve lefolytatja a tag kizárására irányuló eljárást.
Levezetik a köri foglalkozásokat. A kör kiállításait rendezik, az alkotásokat válogatják. A
tagok művészeti fejlődését szakmai véleményezéssel segítik. Az árusításra kerülő alkotásokat
lektorálja (ART-TUKA). A meghívandó vendég kiállítókat véleményezi és eldönti a
meghívást. Az egyéni tagi kiállításokat (helytől függetlenül) előzőleg véleményezi.
Tagi gyűlés:
A Kör munkájában a tagok szavazati joggal rendelkeznek a tagi gyűlésen, amin minden tag
részt vehet. A tagi gyűlés akkor határozatképes, ha a mindenkori tagság 50%-a +1 fő jelen
van. Abban az esetben, ha ez nem valósul meg, akkor 30 perc után a jelenlevő tagság dönt
szavazás útján.

A kör helységeiben folyó alkotó munka rendje:
Heti rendszerességgel, a művészeti vezető (vezetők) által biztosított konzultáción és
foglalkozáson minden tag részt vehet, használhatja a kör alkotótereit, eszközeit. A
foglalkozásokon vendég, érdeklődő részt vehet, amennyiben jelenléte az alkotókat és a munka
folyamatát nem zavarja. A tagok kérésre egyéb napokon is használhatják a kör alkotótereit,
eszközeit alkotómunkára.

Általános műtermi rend:
•
•
•
•

A műtermet és helységeit kulturáltan, a többi tag munkájának megzavarása nélkül
lehet használni.
A köri foglalkozásokon csak a köri tagok (vendég), az előre megbeszélt modell és a
köri tagság iránt érdeklődők, vehetnek részt.
A tag által használt köri felszerelésében kárt okozni tilos, a tag az okozott kárt köteles
megtéríteni
A Holló László Képzőművész Kör helyiségeiben tilos a dohányzás

3

Egyéb használat rendje:
A kör helységeit, eszközeit a vezetőség engedélyével bérbe adhatóak meghatározott
adományért, meghatározott tevékenységre, programra.

A kör helységeiben történő árusítás rendje (ART-TURKA):
Az ART-TURKA nyilvántartási rendjét a vezetőség szabályozza. Az alkalmilag szervezett
nyitva tartás rendjét a tagság dönti el. Minden tag árusíthatja alkotásait a Kör ezen célt
szolgáló helységeiben. Értékesítésre, csak a mindenkori művészeti vezetés által jóváhagyott
alkotások kerülhetnek. Kereskedelemből származó, alkotások árusítása, kiállítása szigorúan
tilos! Csak a tagok által készített képző-és iparművészeti alkotások értékesíthetőek és
kiállíthatóak. Értékesítésre, csak nyilatkozatban jegyzékbevett, sorszámmal ellátott alkotások
kerülhetnek. A nyilatkozat kitöltése és az alkotások sorszámozása a tag kötelessége. A
hiányossággal rendelkező munkák értékesítése szigorúan tilos!
Kiskunfélegyháza 2013.01.31.
II. Változat 2015.02.12. (pirossal jelölt)
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