Pesterzsébeti Ifjúsági Egyesület
Közgyűlési jegyzőkönyv.
Felvétetett Pesterzsébeten 1930. november hó 20.-án este a Pesterzsébeti Ifjúsági Egyesület
folytatólagosan megtartott alakuló közgyűlésén, mely a Pesterzsébeti Kereskedők
Egyesületének hivatalos helységében tartatott meg.
Jelen vannak az alakító tagok közül: Adler Jenő, Aszódi Jenő, Brünauer Sándor, Czitrom
Zoltán, Enten Jenő, Enten Sándor, Frommer Ferenc, Frommer Imre, Fischer Árpád, Gertler
Aladár, Grósz Sándor, dr. Haász Ernő, Krausz Béla, Krausz Miklós, dr. Krisháber Dénes,
Langer György, Mandel Ibolya, Munk László. Leichner Lajos, Rózsa Vilmos, Sommer
Dénes, Treitsch József, Ulmer György, Weisz Elemér, Weisz Károly, Weisz Miklós, Weisz
Rózsika, Weisz Sándor.
Dr. Haász Ernő elnök az ülést megnyitja, és a jegyzőkönyv vezetésére Ulmer Györgyöt kéri
fel, hitelesítőkül pedig Rózsa Vilmost és Weisz Sándort jelöli ki.
Elnök bejelenti, hogy az alakulás óta többen kérték az Egyesületbe való felvételt és felteszi a
kérdést, hogy azon személyeket, kik az Egyesületbe való felvételt kérték, hajlandó-e a
közgyűlés az alakítók sorába felvenni. Ezek a személyek a következők:
Bartos György, Deutsch Zoltán, Frommer Rózsi, Frommer Juliska, Gärtner Erzsi, Gärtner
Ilona, Grósz György, Grósz Kató, Hahn Ferenc, Kármán Béla, Kőnigsberg József, Langer
Dezső, Lampel László, Ehrenfeld Győző, Leichner Lajos, Mandel Jolán, Menczel Ilona,
Orbán Andor, Redlich Nándor, Róth Vilmos, dr. Vincze György, Werber Lili, Werber Magda,
Weisz Márta, Zahler Emil. A felsoroltak közül Ehrenfeld Győző és Lampel László kivételével
valamennyien jelen is vannak.
A közgyűlés egyhangúlag hozzájárul, hogy a fentiek az alakítók közé felvétessenek és ezzel a
taglétszámot 50-ről 75-re, emeli fel. Hozzájárul, hogy a megjelentek a közgyűlés további
folyamán részt vegyenek.
Korelnök ezután a mai közgyűlés előzményeit adja elő a következőkben:
A Pesterzsébeti Ifjúsági Egyesület már a múlt évben, az 1929. december hó 25-én tartott
közgyűlésen megalakult. 1930. június 2-án azonban 15611/930. k.ig.sz alatt Pesterzsébet
város polgármesterétől leirat érkezett, mely a 27768/930 sz. alispáni rendelet alapján azzal
küldte vissza az alapszabályokat, hogy azokat az egyesület a BM. 77000/922 rendelet
értelmében egészítse ki.
Minthogy azonban az alapszabályok módosítására hatásköre csak a rendes közgyűlésnek van,
másrészt az egyesület az alapszabályok láttamozása előtt rendes közgyűlést összehívni nem
jogosult, a vonatkozó jogszabályok, de különösen a 77000/922 BM. Rendelet helyes
értelmezése szerint az alakuló közgyűlés volt újból összehívandó.
Elnök felszólítja dr. Krisháber Dénest, hogy az általa elkészített alapszabály tervezetet olvassa
fel.
Elnök felteszi a kérdést, hogy a közgyűlés a felolvasott tervezetet elfogadja-e?

A közgyűlés a tervezetet egyhangúlag elfogadja és utasítást ad, hogy a megválasztott ügyész a
tervezetet láttamozás céljából a nagyméltóságú m. kir. Belügyminiszter Úrhoz terjessze fel.
A közgyűlés következő pontját, az új tisztikar megválasztását jelenti be ezután az elnök.
Előadja, hogy az egyesület előkészítői listát készítettek, mely az eredeti tisztikarral,
választmánnyal nagyrészt egyező és abból csak azok maradtak ki, kik elfoglaltságuk miatt a
tisztségeket tovább viselni nem hajlandók. Előadja az elnök, hogy a tisztikar megválasztását
ezen kívül még az tette szükségessé, hogy az eredeti választás számvizsgáló bizottságot és
választmányi póttagokat sem választott, már pedig ezek megválasztása kötelező.
Elnök felteszi a kérdést, hogy a közgyűlés a választást nyílt szavazással, az elkészített lista
alapján, vagy titkos szavazással kívánja lebonyolítani.
A közgyűlés egyhangúlag a nyílt szavazás mellett határoz.
Ezután minden tisztségre külön nyílt szavazással megtörténik a választás, melynek eredménye
a következő:
Elnök:
dr. Haász Ernő
Alelnökök: Frommer Imre, dr. Brünauer Sándor
Titkár:
Weisz Sándor
Ügyész:
dr. Krisháber Dénes
Pénztáros:
Gertler Aladár
Jegyzők:
Weisz Elemér, Ulmer György
Ellenőrök:
Enten Sándor, Krausz Béla
Háznagy:
Rózsa Vilmos
Könyvtáros: Redlich Nándor
Választmányi rendes tagok:
Adler Jenő, Aszódi Jenő, Bartos György, Czitrom Zoltán, Deutsch Zoltán, Fischer Sándor,
Frommer Ferenc, Grósz György, Gyurik Sándor, Kármán Béla, Kemény Gyula, Krausz
Miklós, Kőnigsberg József, Orbán Andor, Sommer Dénes, Trietsch József, dr. Vincze György
és Weisz Károly.
Választmányi póttagok:
Ehrenfeld Győző, Langer Dezső, Munk László, Leichner Gyula, Lampel László, Lechner
Lajos.
A számvizsgáló bizottság tagjai:
Grósz Sándor, Fischer Árpád, Róth Vilmos
A jelenlévő megválasztottak a megválasztást tudomásul vegyik.
Az elnök utasítást ad a titkárnak, hogy a jelen nem levő megválasztottakat 3 napon belül
írásban értesítse! Megköszöni a megnyilvánult bizalmat, és az ülést bezárja.
Pesterzsébet, 1930. november 20-án.
Dr. Haász Ernő sk.
Ulmer György sk.
Elnök
Rózsa Vilmos sk.
Weisz Sándor sk
Jegyző
Hitelesítők

A PESTERZSÉBETI IFJÚSÁGI EGYESÜLET
Alapszabályai:
I.

Fejezet. Általános rendelkezések.
1. cím.

a./ Az egyesület címe: „Pesterzsébeti Ifjúsági Egyesület”
b./ Az egyesület székhelye: Pesterzsébet.
c./ Az egyesület működési területe: Pesterzsébet.
d./ Az egyesület hivatalos nyelve: magyar
e./ Az egyesület pecsétje: Körbélyegző, „Pesterzsébeti Ifjúsági Egyesület, 1929.” szöveggel f./ Az egyesület jelvénye: Körülbelül 1 ½ négyzetcentiméteres területű, pajzs alakú lemez, az
egyesület címének kezdőbetűit kifejező P. I. E. szöveggel –
2. cím.
Az egyesület célja: a pesterzsébeti 18 éven felüli mindkét nembeli ifjak részére a társadalmi
érintkezés előmozdítása és biztosítása annak, hogy mindez a tagok általános műveltségének
gyarapítására és a hazafias szellem ápolására szolgáljon. – Célja továbbá az egyesületnek az,
hogy nélkülözhető vagyonával hazafias és jótékony célokat szolgáljon és más mozgalmak
ilyen törekvéseit, támogassa. –
3. cím.
Az egyesület a 2. címben körvonalazott célját zártkörű és nyilvános, tudományos és
szórakoztató előadások, teadélutánok, táncesték rendezésével és könyvtár felállításával
kívánja elérni. Politikai mozgalmakban az egyesület nem vesz részt.
4. cím.
Az egyesület vagyona tagdíjakból, a 3. címben kiemelt jövedelmi források bevételéből és
önkéntes adományokból alakulhat. – Olyan adományt, melyhez az adományozó az
alapszabályokba ütköző kikötést fűz, az egyesület el nem fogadhat. – Az egyesületnek
alapvagyona nincs. Vagyonát a fent körvonalazott jövedelmi forrásokból és ezekből eszközölt
beruházások mindenkori értékéből előállott cselekvőtételek és az egyesület az alapszabályok
korlátai között terhelő szenvedőtételek mindenkori egyenlege fejezi ki.
Az egyesület alapokat csakis az alapszabályokba nem ütköző célokra és csakis a közgyűlés
hozzájárulásával szervezhet. Az egyesület vagyonát, s 3. címben felsorolt előadások stb.
bevételeit az alapszabályokban erre a célra illetékesnek kimondott szervek kezelik, az
ugyancsak alapszabályokban megjelölt jogok és kötelességek mellett. –
Az egyesület a vagyonát csakis takarékpénztári elhelyezéssel gyümölcsözheti. –

II.

Fejezet. A tagokról.

5. cím. A tagok osztályozása.
Az egyesület tagjai alapító, rendes, tiszteletbeli és pártoló tagok. – A tagok csakis magyar
állampolgárok lehetnek. –
Alapító tagjai lehetnek az egyesületnek, kik a rendes tagokra szabott feltételeknek
megfelelnek és belépésük alkalmával 10 pengőt lefizetvén, kijelentik, hogy alapító tagok
kívánnak lenni. –
A rendes tag az lehet, aki 18. életévét betöltötte, erkölcsi kifogás alá nem esik, amennyiben
még iskolai fegyelem alatt áll, az iskolaigazgató a belépéshez írásbeli belegyezését adta. –
Tiszteletbeli tagok azok lehetnek, kiket érdemeikre tekintettel az egyesület választmánya
szótöbbséggel ilyenekké megválaszt. – Az egyesületi kötelezettségek rájuk ki nem terjednek,
azonban ők is csak magyar állampolgárok lehetnek. –
Pártoló tag az lehet, aki az egyesület működésében részt venni nem kíván, azonban az
egyesületet a rendes tagokra megállapított tagdíj fizetésével támogatja és a rendes tagokra
egyébként megállapított feltételeknek, megfelel. –
6. cím. A tagok felvételéről.
Rendes tag felvételéhez a belépni szándékozó írásbeli nyilatkozata szükséges. A nyilatkozat
záradékába beírandó azon két tag neve, kik a belépni szándékozót ajánlják és kik a belépési
nyilatkozatot aláírni kötelesek. – A belépési nyilatkozat az egyesület hirdető táblájára 15
napig kifüggesztendő és mellette megjegyzendő, hogy a felvételről a választmány mikor fog
tárgyalni. –
A felvételhez a választmány egyhangú határozata szükséges. – A felvétel kérdésében hozott
határozat 8 napon belül közöltetik a felvételt kérelmezővel. Az igenlő határozatban az új tag a
legközelebbi választmányi ülésre meghívandó bemutatkozás céljából. –
7. cím. A tagok jogai és kötelességei.
A rendes tagok havi 50 fillér tagdíjat kötelesek fizetni. – A tagdíj felemelése, vagy leszállítása
csak alapszabály módosítás keretében történhet. – Pénzbírságot az egyesület szervei nem
szabhatnak ki. –
A tagdíj minden hónap 1-én válik esedékessé, - Az újonnan belépett tagok a belépés
hónapjára is kötelesek a teljes havi tagdíjat fizetni. –
Minden tagnak jogában áll az egyesület közgyűlésein, előadásain és nyilvános összejövetelein
külön meghívó nélkül is megjelenni. – Idegenek, kivéve a tagok legközelebbi hozzátartozóit,
csakis írásbeli meghívó alapján jelenhetnek meg az egyesület összejövetelein .Minden tag szavazati és felszólamlási jogot gyakorolhat az egyesület közgyűlésein. –

8. cím. A tagság megszűnéséről. –
A tagság megszűnik a tag halálával, kilépés, törlés, kizárás által. –
a./ A tag halála esetén a tagdíjhátralék legyezendő.
b./ Kilépés a tag írásbeli nyilatkozatával történik, mit a legközelebbi választmány vesz
tudomásul. – A kilépés azonnali hatályú, azonban a tagdíj a kilépés után 6 hónapig még
fizetendő. –
c./ Törölhető az a tag, ki a tagdíjhátralékát a választmány felszólítása ellenére nem fizeti meg.
– Törlésnek csak kéthavi tagdíjnál nagyobb hátralék esetén lehet helye. Különösen méltányolt
esetben, a tagdíjhátralékban lévő tag írásbeli kérelmére a választmány fizetési haladékot
adhat. –
d./ Kizárható az a tag, akinek magatartása erkölcsi kifogás alá esik, vagy akinek az
egyesületben való maradása nem kívánatos. – Bármely tag jogosult kizárási indítványt tenni,
amelyet indokolnia kell. – A kizárási indítványok az egyesület ügyészéhez nyújtandók be
írásban. – Az ügyész a kizárási indítványt az egyesület képviseletében magáévá teheti, a
kizárási indítvány felett a fegyelmi bizottság /26. cím./ határoz. –
III.

Fejezet. Az egyesület intéző szervei.
9. cím. A közgyűlés általában.

A közgyűlés a cselekvőképes egyesületi tagok összességének képviselete és az egyesület
egyetemes legfőbb szerve. A közgyűlés lehet rendes és rendkívüli.
a./ A rendes közgyűlés minden év október havában feltétlenül megtartandó. A közgyűlés
napját a választmány határozza meg.
b./ A közgyűlést, a tárgysorozatot is feltüntető meghívó útján az elnök, vagy akadályoztatása
esetén a helyettese hívja össze. – A meghívókat a közgyűlés előtt legalább 8 nappal szét kell
küldeni. – Ugyancsak 8 nappal a közgyűlés előtt a meghívó a „Pesterzsébeti-Újságban"
közzéteendő. A közgyűlésre az egyesület minden tagját meg kell hívni.
c./ A közgyűlésen tanácskozási és szavazati joggal csak a rendes tagok bírnak és ezek is csak
akkor, ha tagdíjhátralékban nincsenek. – Tisztségben szintén csak tagdíjhátralékban nem lévő,
rendes tagok választhatók.
d./ A közgyűlést az egyesület mindenkori elnöke vezeti. Helyettesei akadályoztatása esetén:
az alelnökök kor szerint és ezek akadályoztatása esetén a tisztikar tagjai az alapszabályokban
meghatározott sorrendben. –
e./ A közgyűlésről jegyzőkönyv veendő fel, melynek tartalmaznia kell a közgyűlés helyét,
idejét, a megjelentek neveit, a határozatképesség megállapítását, a hozott határozatok
meghozatalának ismertetését, az elnök a jegyző és a /2/ hitelesítő aláírását, kiket a gyűlés
megnyitása után az elnök jelöl ki. –
f./ Amennyiben a közgyűlés a tárgysorozatot egy ülésben letárgyalni bármely okból nem
tudná, úgy az egyébként határozatképes közgyűlés önmagát 8 /nyolc/ napnál nem hosszabb
időre elnapolja az ülés folytatása végett. – A folytatólagos közgyűlés idejét az elnök állapítja
meg, és azonnal kihirdeti. – A folytatólagosan összehívott közgyűlés a megjelent tagok
számára való tekintet nélkül határozatképes. g./ A közgyűlés határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza meg. –
Szavazategyenlőség esetében az elnök szavazata dönt. – Legalább 3 /három/ tag, vagy
egyedül az ügyész indítványára az elnök ügyenként titkos szavazást köteles elrendelni. – Az
elnök egyébként indítvány nélkül is elrendelheti a titkos szavazást. –
h./ Titkos szavazás esetén az elnök a szavazatok összeszedésére 3 /három/ tagot, és a
szavazatoknak az elnök közbejöttével történő összeszámlálására két másik tagot jelöl ki. –

Amennyiben a kijelöltek közül akárcsak egyik tagot is a közgyűlésen cselekvőképes tag,
kifogásol, úgy az elnök a kijelölés kérdésében szavazást köteles elrendelni. – Amennyiben a
kifogásolt tagot a közgyűlés elejti, úgy az elnök a kifogásolt tag helyett más tagot köteles
kijelölni. –
i./ A közgyűlés határozatait az elnök azonnal kihirdeti.
10. cím. A közgyűlés határozatképességéről.
a./ A közgyűlés általában határozatképes, ha azon a megjelenésre jogosult összes tagok 1/3
része jelen van. – A határozatképességet az elnök állapítja meg. –
Alapszabály módosítás, más egyesületbe való olvadás /fúzió/, valamint az egyesület
feloszlása és ez esetben az egyesületi vagyonnak hovafordítása kérdésében egybehívott
közgyűlés határozatképességéhez a tagok 2/3 részének jelenléte és az ily tárgyakban hozott
határozatok érvényességéhez a megjelentek legalább 2/3 részének hozzájárulása szükséges. –
Minden rendes közgyűlés előtt kimondandó és a meghívóban közzéteendő, hogy mennyiben a
tagok nem jelennének meg határozatképes számban, 8 – 30 napon belül ugyanazon
tárgysorozattal egybehívott közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül
határozatképes. –
11. cím. A közgyűlés tárgya.
1./ A tisztikar, választmány, számvizsgáló bizottság tagjainak és póttagjainak meghatározott
időtartamra való megválasztása. –
2./ A költségvetés és zárszámadás letárgyalása, felelős számadók részére a felmentvények
megadása és minden vagyoni kérdés végső fokon való elintézése. –
3./ A választmány hatáskörét meghaladó szerződések és az egyesületi vagyon állagát érintő
egyéb jogügyletek elhatározása és jóváhagyása. –
4./ A választmány megfellebbezett határozatainak felülbírálása. –
5./ A tagok indítványának letárgyalása. – E célból a meghívóban közzéteendő, hogy legalább
3 nappal a közgyűlés előtt a közgyűlésen egyébként cselekvőképes tagok indítványokat
terjeszthetnek elő, melyek az elnökhöz nyújtandók be. – Az indítványok az elnök által kijelölt
sorrendben tárgyalandók. –
6./ Az alapszabályok módosítása. –
7./ Feloszlás kimondása és ez esetben az egyesületi vagyon hovafordításának meghatározása.
–
8./ Más egyesülettel való egyesülés kérdésében határozathozatal. –
9./ Mindazon intézkedések, melyeket az alapszabályok a közgyűlés hatáskörébe utalnak. –
Az 1, 2, 5. pontban felsoroltak minden közgyűlés tárgysorozatába belefoglalandók. –
12. cím. A rendkívüli közgyűlés.
A rendkívüli közgyűlést a rendes közgyűlésre irányadó szabályok szerint az elnök, illetve a
helyettese hívja össze. –
Az elnök az ügyész belegyezésére is hívhat össze rendkívüli közgyűlést. –
A választmány szótöbbséggel hozott határozatára vagy legalább 20 egyesületi tag együttes
indítványára az elnök rendkívüli közgyűlést köteles összehívni. –

Rendkívüli közgyűlés az ügyész belegyezésétől, illetve a választmány határozat hozatalától,
illetve a 20 tag írásbeli indítványának vételétől számított 15 napon belüli időtartamban
hívandó össze. – A rendkívüli közgyűlés tárgysorozatát az indítványtevők állapítják meg. –
Határozatképtelenség esetén, 8 napon belüli időtartamra újabb rendkívüli közgyűlés hívandó
össze, mely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. –
Egyebekben a rendkívüli közgyűlésre a rendes közgyűlés szabálya az irányadó, azonban a
rendkívüli közgyűlés rendes közgyűlés hatáskörébe kizárólagosan utasított kérdésekben nem
bír hatáskörrel. –
13. cím. A választmány.
a./ A választmány a tisztikarból és a közgyűlés által választott 20 választmányi rendes és 6
választmányi póttagból áll. –
b./ A választmányi tagok megbízása az őket megválasztó közgyűlésen kezdődik és kb. 1 évig,
vagyis a következő közgyűlésig tart. c./ A választmány, amennyiben bármely tagja lemond, az egyesületből kilép, meghal, vagy
töröltetik, a póttagok sorából önmagát kiegészíteni köteles. –
Ugyanez a szabály áll akkor is, ha valamelyik választmányi tag elfogadható indokolás nélkül,
vagy huzamosabb ideig elhanyagolja a választmányi tagsággal járó kötelezettségeit. –
A választmány kiegészítése körül felmerülő kérdésekben egyszerű szótöbbséggel határoz, és
határozata fellebbvitelre való tekintet nélkül végrehajtható. –
A póttagok névsora egyben azt a sorrendet is jelenti, mely szerint a választmány
kiegészítésénél számításba jönnek. –
d./ A választmányt az elnök hívja össze, 5 tag írásbeli indítványára pedig összehívni köteles. –
A választmányi ülés havonként legalább egyszer feltétlenül összehívandó.
e./ A választmányi ülés az egyesület hirdetőtáblájára legalább az időpontot 3 /három/ nappal
megelőzően kifüggesztett hirdetmény által hívandó össze. –
f./ A választmányi ülés határozatképességéhez az összes /hivatalbeli és választott rendes/
tagok együttes összegének 1/3 része szükséges. – Határozatképtelenség esetén, 3 napon belüli
időpontra újabb választmányi ülés hívandó össze, mely feltétlenül határozatképes. –
g./ A választmányi ülés elnöke az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén kor szerint az
egyik alelnök, ezek akadályoztatása esetén, az alapszabályokban lévő sorrendben, a tisztikar
tagjai. –
h./ A választmány az egyesület központi szerve. – Hatáskörébe tartozik minden egyesületi
ügy intézése, kivéve azokat, melyeket az alapszabályok a közgyűlés hatáskörébe utalnak, és
azokat, melyeket az egyesület tisztjei és külön szervei intézhetnek. – A választmánynak
felügyeleti és ellenőrzési joga van az egyes tisztek felett. –
A választmány határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. –
Három tag együttes kérelmére az elnök titkos szavazást köteles elrendelni. –
A választmány határozatát bármely választmányi tag 15 napon belül írásban a közgyűléshez
megfellebbezheti. – A határozatok fellebbvitelre tekintet nélkül végrehajthatók. –
f./ A választmánynak 300 pengőig egyszerű szótöbbséggel teljes utalványozási joga van. –

300 pengőn felüli utalványozáshoz az összes /hivatalbeli és választott rendes/ választmányi
tagok 2/3 részének jelenléte és a jelenlevőknek névszerinti szavazással történő egyhangú
utalványozó határozata szükséges. –
1000 pengőn felüli ügyekben csak a közgyűlés utalványozhat. –
k./ A választmányi ülésekről az ülés lényeges mozzanatait feltüntető jegyzőkönyv vezetendő.
– A jegyzőkönyv hitelesítésére az elnök két tagot kér fel, kik a következő választmányi ülésen
felolvasandó jegyzőkönyvet aláírásukkal hitelesítik. –
14. cím. Számvizsgáló bizottság.
a./ Hatáskörébe tartozik az egyesületi vagyon kezelésének felülvizsgálata. – A számvizsgáló
bizottság 3 teljes cselekvőképességű tagból áll. Tagjai: sem a választmánynak, sem a
tisztikarnak tagjai nem lehetnek. – Megbízatásuk időtartama kb. egy évig, az őket
megválasztó közgyűléstől a következő közgyűlésig tart.
Amennyiben a számvizsgáló bizottság bármely tagja évközben valamely komoly okból
tartósan munkaképtelenné válna, úgy az ideiglenes kiegészítés céljából az elnök és az ügyész
által rendkívüli közgyűlés hívandó össze. –
A számvizsgáló bizottság tagjai az egyesületi pénzkezelést bármikor megvizsgálhatják.
A számadási év lejártával az évi zárszámadást és a pénzkezelésre vonatkozó összes
okmányokat, naplókat és iratokat megvizsgálni és vizsgálatuk eredményéről a közgyűlésnek
írásban jelentést tenni tartoznak. – Amennyiben pedig az év közben észlelnek
szabálytalanságokat, ezt az elnökségnek, vagy fontosabb esetekben a külön összehívandó
rendkívüli közgyűlésnek szintén bejelenteni kötelesek. –
b./ Amennyiben a számvizsgáló bizottság tagjai az észlelt nagyobb szabálytalanságokat
évközben bejelentik, úgy az elnök és az ügyész együttesen kötelesek rendkívüli közgyűlést
összehívni. –
15. cím. A tisztikarról általában.
A tisztikar tagjai:
1./
2-3./
4./
5./
6-7./
8.
9-10./
11./
12.

Elnök
Két alelnök.
Egy ügyész.
Egy titkár.
Két jegyző.
Egy pénztáros.
Két ellenőr.
Egy könyvtáros.
Egy háznagy.

Ez a sorrend egyben azt a sorrendet is jelöli, amelyben, az alapszabályokban megjelölt
esetekben a tisztikar tagjai egymást helyettesíthetik. – Amely tisztséget két tag tölt be, ott a
sorrendben, a korban idősebb egyesületi tiszt a korban fiatalabbat megelőzi. –

16. cím. Az elnök.
Az elnök hatáskörébe tartozik a közgyűlésen, a választmányi ülésen, fegyelmi bizottság
ülésein való elnöklés, rendfenntartás, a határozatok kihirdetése, az elnapolás és az ülés
berekesztése, továbbá mindazon teendők, melyeket az alapszabályok külön az elnök
hatáskörébe utalnak. – Az egyesületet külső vonatkozásokban ő képviseli. –
Az elnök a választmány elé tartozó ügyekben, midőn a késedelem veszéllyel járna, intézkedni
jogos. –
A költségvetés keretein belül 20 P. erejéig önálló utalványozási joga van. –
Jogában áll az elnöknek előzetes bejelentés nélkül az egyesületi pénzkezelésbe betekinteni és
amennyiben szabálytalanságot észlel, az egyesületi ügyésszel és a számvizsgáló bizottsággal
együtt a 14. cím értelmében intézkedni. –
17. cím. Alelnökök.
Az alelnökök az elnököt akadályoztatása esetén, vagy az elnök esetenkénti indokolt
kívánságár, vagy az elnöki szék megüresedése esetén a 15. címben meghatározott sorrendben
helyettesíthetik.
18. cím. Az ügyész.
Az ügyész hatáskörébe tartozik az egyesületi jogügyek intézése, a közgyűlés, a választmány
és az elnök utasításai szerint. – Hatáskörébe tartoznak még mindazon teendők is, melyeket az
alapszabályok külön a hatáskörébe utasítanak. –
Hatóságok előtt csak külön meghatalmazás alapján képviselheti az egyesületet. – Az
egyesület, mint köz, képviseletében a vádat az ügyész képviseli.
Ha az egyesület valamely tagja ellen állam, vagy vallásellenes cselekmény miatt hozott
jogerős ítélet az ügyész tudomására jut, úgy ő hivatalból köteles kizárási indítványt tenni. –
19. cím. A titkár.
A titkár intézi az egyesület összes irodai és adminisztratív ügyeit, az elnök utasítása szerint. –
20. cím. A jegyzők.
A jegyzők az elnök által kijelölt sorrendben vezetik az egyesület összes jegyzőkönyveit, és
írásbeli munkát végeznek az elnök, a titkár, és az ügyész utasításai szerint. 21. cím. A pénztárnok.
A pénztárnok az egyesület vagyonának kezelője. Vezeti a tagnyilvántartást, gondoskodik a
tagdíjak beszedéséről, eszközli a kifizetéseket. –
A bevételekről és a kiadásokról a pénztárnok lapszámozott könyvet tartozik vezetni, melynek
mellékleteit képezik a kifizetésekről szóló nyugták eredeti példánya, továbbá az egyesület
pénztárába történt befizetésekről kiállított nyugták másolatai. –

A pénztáros az egyesület kézipénztárában 200 /Kettőszáz/ pengőnél nagyobb összeget
egyszerre nem tarthat. – Az ezt meghaladó pénzösszeget a Pesterzsébeten lévő Ipari és
Kereskedelmi Bankba köteles elhelyezni. –
A pénztárnok a rábízott egyesületi pénzért és vagyontárgyakért anyagilag felelős.
22. cím. Az ellenőrök.
Az ellenőrök a pénztáros ügyvitelét állandóan és közvetlenül ellenőrzik. – Csak az ellenőrök
által megvizsgált és ellenjegyzett tételek kerülhetnek be az egyesület pénztárkönyvébe.
Az ellenőrök a pénztárnokkal együtt vagyonilag és egyetemleg felelősök.
23. cím. A háznagy.
Hatáskörébe tartozik az egyesület helységében, valamint minden olyan helyen, hol az
egyesület nyilvános, vagy zárt összejöveteleket tart, a rend fenntartása. –
Az egyesület berendezési tárgyainak és javainak kezelése és megóvása, továbbá általában a
házigazdai tiszt gyakorlása szintén a háznagy hatáskörébe tartozik. –
A háznagynak 5 pengőnél nem nagyobb összeg erejéig a költségvetés keretein belül
utalványozási joga van. –
24. cím. A könyvtáros.
Az egyesület könyvtárát kezeli. – A könyvek kikölcsönzését és új könyvek beszerzését a
választmány által szabott korlátok között eszközli. – Új könyveknek vétel útján való
beszerzésében a választmány hozzájárulását kikérni köteles. – A könyvtár állagáról és a
kölcsönzésekről pontos feljegyzést köteles vezetni. –
A könyvtáros a kölcsön adott könyvért a kölcsönvevő taggal egyetemben felelős. –
25. cím. Egyéb egyesületi szervekről.
Az egyesületnek a fentieken kívül állandó szervei nem lehetnek. –
Az al- és szakbizottsági teendőket a választmány tagjai intézik az erre jelentkezők közül az
elnök által kijelölt számban és sorrendben.
IV.
Fejezet.
Vegyes és záró intézkedések.
26. cím. Fegyelmi ügyek.
Az egyesületnek állandó fegyelmi bizottsága nincs. – A felmerült fegyelmi ügyekben
esetenként megválasztott fegyelmi bizottság határoz, mely csakis konkrét indítvány, vagy vád
alapján járhat el. –
A fegyelmi bizottság elnöke az egyesület mindenkori elnöke, illetve annak helyettesei. – A
fegyelmi bizottság jegyzője az egyesület jegyzője, vagy annak helyettese. –
A fegyelmi bizottság további négy tagját és négy póttagját a választmány saját kebeléből
választja. –

Amennyiben a fegyelmi bizottság egy, vagy több tagja ellen akár indítvánnyal, vagy váddal
terhelt tag, akár pedig az indítvány, vagy vád képviselője alapos elfogultsági kifogást tesz, a
kifogásolt tag mellőzendő és a bizottság a póttagok sorából egészítendő ki, sorshúzás útján. –
Az elfogultság kérdésében az elnök dönt. –
A fegyelmi bizottság ítéleteiben négyféle büntetést alkalmazhat: megintést, megrovást, a
tagok sorából való törlést, kizárást. –
A bizottságnak a kizárást, vagy törlést kimondó határozatáról, amennyiben az elnök, vagy az
ügyész teszi az egyesület képviseletében, egyszerű szótöbbség elegendő, más esetekben a
kizárást, vagy törlést kimondó határozathoz egyhangú döntés szükséges. –
A fegyelmi bizottság határozatai 15 nap alatt a választmányhoz fellebbezhetők. – A
választmány fegyelmi határozatai a közgyűléshez fellebbezhetők, azonban, amennyiben a
választmány fegyelmi határozata a fegyelmi bizottság határozatával egybehangzó, úgy a
fellebbvitelre tekintet nélkül végrehajtható, Az egyesületi tisztek felett a fegyelmi bíráskodást a választmány gyakorolja, a választmány
ily határozatai ellen az általános szabályok szerint a közgyűléshez van helye fellebbezésnek. –
Amennyiben a választmánynak egyesületi tisztek elleni fegyelmi határozatát az összes
választmányi tagok legalább kétharmad részének egyhangú határozata eredményezte, úgy az
fellebbvitelre tekintet nélkül végrehajtható. –
27. cím. A költségvetés tervezet.
A költségvetés tervezetet az elnök által kijelölt három tag készíti el és terjeszti a választmány
elé.
28. cím. Fiókegyesületek.
Fiókegyesületet az egyesület nem létesíthet.
29. cím. Alapszabály módosítás,
fúzió, feloszlás és a vagyon hovafordítására vonatkozó
határozatok:
Mindazon határozatok, melyek a jelen alapszabályok módosítására, más egyesületekkel való
egyesülésre /fúzió/, valamint az egyesület feloszlatására és ebben az esetben az egyesületi
vagyon hovafordítására vonatkoznak, foganatosításuk előtt jóváhagyás végett a
nagyméltóságú m. kir. Belügyminiszter Úrhoz felterjesztendők.
30. cím. Hivatalos záradék.
Mindazokban az esetekben, ha az egyesület az alapszabályokban előírt célját és eljárását be
nem tartja, hatáskörét túllépi, államellenes működést fejt ki, a közbiztonság és közrend ellen
súlyos vétséget követ el, vagy a tagok vagyoni érdekeit veszélyezteti, a Nagyméltóságú m.
kir. Belügyminiszter Úr állami vizsgálatot rendelhet el, működését felfüggesztheti, de végleg
fel nem oszlathatja. –
Ezen alapszabályok felolvastattak és elfogadtattak a Pesterzsébeti Ifjúsági Egyesület 1930.
november hó 20.-án megtartott alakuló közgyűlésén. –
Pesterzsébet, 1930. november hó 20. –
Dr. Haász Ernő
Elnök sk.

Magyar királyi belügyminiszter.
Szám: 128.521
VII. 1931.
Látta a m. kir. Belügyminiszter az alábbi módosító illetve kiegészítő megjegyzésekkel:
1. A 7. szakasz utolsó bekezdésében lévő törlés hivatalos tollal történt.
2. A rendkívüli közgyűlés határozatképtelensége esetén a 10. szakasz utolsó
bekezdésében foglalt rendelkezések érvényesek.
Budapest, 1931. évi március hó 10.-én.
A miniszter rendeletéből
Dr. Páskándy sk.
Miniszteri titkár

