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Magyarajkú Gyermekekért Egyesület (MAGYE)

I. Az Egyesület neve és székhelye
A Magyarajkú Gyermekekért Egyesület (MAGYE) egy, a PTK 60-79. cikkelyében foglaltaknak
megfelelően működő egyesület, melynek székhelye: 8833 Samstagern Bärenweidstrasse 46

II, Az Egyesület célja
Az Egyesület a magyar anyanyelvű kisgyermekek, gyermekek szociokulturális, mozgáskulturális
fejlődését és integrációját segíti.

III, Eszközök
1, Az Egyesület feladatai

● Játszócsoport(ok), baba-mama csoport(ok), iskola(k) fenntartása, és valamennyi, ezzel
kapcsolatos feladat teljesítése (pl. munkavállalók alkalmazása, infrastruktúra kiépítése)
● további támogatások, pl. hagyományápolás, szülői tevékenységek, kirándulások, táboroztatások
területén
● hasonló jellegű intézmények támogatása
Az Egyesület nyereségszerző tevékenységet nem folytat, céljai közhasznűak. Az Egyesület valamennyi
szervének tagjai önkéntes tevékenységet folytatnak, tevékenységükért javadalmazást nem kapnak.

2, Anyagi eszközök
● A tagok éves hozzájárulása (tagdíjak)
● Játszócsoport(ok), baba-mama csoport, iskola bevételei
● Kamatok
● Egyéb ráfordítások és bevételek

IV, Szervezeti felépítés
Az Egyesület felépítése:

1. közgyűlés
2. elnökség

1. Közgyűlés
A Közgyűlést az Elnökség hívja össze legalább évente egyszer, legkevesebb 14 nappal az aktuális dátum
előtt. A közgyűlést írásban, elektronikus formában kell összehívni a megtárgyalásra váró pontok
megadásával. A közgyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni. A Pénzügyes az éves közgyűlésre beszámolót
készít, melyre ellenőrzött adatokat hoz. A Pénzügyes belső tag, kivéve, ha nincs ilyen képesítésű személy
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a tagok között. Az ellenőrzésről a Pénzügyes gondoskodik. A pedagógusok tájékoztatják a tagokat az
iskolai és óvodai tevékenységekről.

A Közgyűlés az Egyesület legfelsőbb szerve, amely az alábbi kérdések eldöntésére jogosult:
● Az Elnökség megválasztására
● Az Elnökség tevékenységének meghatározására
● Az ügymenet, éves elszámolás,  az Egyesület szerveinek felmentésére.
● Az alapszabály megváltoztatásáról szóló döntéshozatalra
● Az egyesületi tagdíjak és díjak (játszócsoport, baba-mama csoport, iskola stb.)

megállapítására
● A közgyűlés elé terjesztett javaslatokról való határozathozatalra (amelyek legalább 5 nappal előbb

az elnök részére előterjesztendők)
● Kétharmados többséggel dönteni a tagok kizárásáról

A szabályszerűen összehívott Közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.
A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök
szavazata dönt.

2. Az Elnökség
Az Elnökség 5 tagból áll. Az Elnök személyét a közgyűlés választja. Az elnökség tagja az elnök, a
pénzügyes, egy tanító, egy kisgyermeknevelő és egy adminisztratív tanácsadó.  Hivatali idejük 1 évig tart
és többször megújítható. Az Elnökség dönt az év közben felmerülő ügyekben, melyek törvény, vagy ezen
alapszabály rendelkezése alapján nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, illetve az
Egyesület nevében jogosult (munkáltatói, megbízói és egyéb) szerződések megkötésére. Szakmai
döntésekkor az Elnökség kikéri a Zürichi HSK (Heimatliche Sprache und Kultur) Iskola mindenkori
koordinátorának véleményét. Az Elnökség felelős az Egyesület jogszabályoknak és ezen Alapszabálynak
megfelelő működéséért és az Egyesület céljainak megvalósításáért, dönt a felhalmozott bevétel
Egyesület céljainak megfelelő felhasználásáról vagy további megtartásáról. Végrehajtja a Közgyűlés
döntéseit, az Egyesület tevékenységét tervezi és szervezi, valamint adott esetben delegálja és kontrollálja
a feladatok végrehajtását. Az Elnökség döntéseit írásban rögzíti. Az Elnök külsőleg képviseli az
Egyesület, a tagsággal közösen dönt az alapszabályban meghatározott kérdésekben és gondoskodik a
törvényi előírások betartásáról. Az Elnökség javadalmazás nélkül tevékenykedik, kizárólag költségeik,
kiadásaik elszámolására jogosultak, költségelszámolás alapján.

V, Tagság
Tagok lehetnek azok a személyek, akik az Egyesület céljait támogatják. A tagdíj tanévre
(Augusztustól-következő év Augusztusig) szól, összege 30 CHF, mely két részletben fizetendő. Tanév
közbeni belépés esetén az első óvodai/iskolai díjjal fizetendő meg a fél éves tagdíj, 15 CHF.
Az adományok mértéke maximum 200 svájci frank. (évente, fejenként)

A tagok felvételéről az Elnökség határoz. Az Egyesületből való kilépés mindenkor lehetséges, az
Elnökség felé történő írásbeli nyilatkozattal.
Tagok kizárása az Elnökség javaslatára, a közgyűlés határozatára indoklás nélkül történhet.

A tagok az Egyesület munkájában aktívan részt vesznek. A Tagok csak az Egyesület vagyonával felelnek.

VI, Zárszámadás
Az egyleti év naptári év, kezdőnapja adott év január 01., utolsó napja adott év december 31.
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VII, Feloszlatás
Az Egyesület feloszlatásáról az e célra egybehívott, rendkívüli közgyűlésen a jelenlévő tagok
kétharmados többséggel dönthetnek. Ehhez az Egyesület tagjai több mint felének jelenlétére van
szükség. Az Egyesület vagyona közhasznú célra adandó át.

VIII, Közhasznúság
Az Egyesület tevékenysége közhasznú.

IX, Záró rendelkezések
Az alapszabályt az alapító közgyűlés 2006 november 4-én engedélyezte. Az Egyesület ennek
megfelelően jogszerűen jött létre.
Az alapszabályt a 2015 Március 4-én összeült közgyűlés módosította. Az Egyesület ennek megfelelően
működik tovább.
Az alapszabályt a 2017. Március 24-én összeült közgyűlés módosította.
Az alapszabályt a 2021. Június 6-án szervezett online közgyűlés módosította.

Kelt: Adliswil, 2021.06.06.

Melléklet:  Pénzügyi szabályzat, Óvodai házirend, Iskolai házirend
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