
A Mi n es-patah Menti Telep frlis eh Tdn igfej tes zt6 E gtes tilet
Alapszabdlya

Az alapit6 tagok az egyestildsi jogr6l sz6lo 1989. dvi II. tcirvenyben biztositott jogukkal 6lve
0nk6ntes elhatarozassal meg6llapodnak abban, hogy e,z ezen alapsza,biiyban meghatrirozott
c6lok elsr6s6re tarsadalmi szervezetethoznak l6tre kdzhaszrni egyesilet fonn6j6ban.

T. zfu Tu.,N os REND E LKEZ ES EK

L),Az egtesfrlet neve:
M6nes-patak Menti Telepiildsek Tdrsegfejleszt<j Egyesiilet

2.)Zz e gtes frlct szi k h ely e :
3 i 65 Endrefalv4 Besztercehiny a tt 2/ a.

3.) * egtesfrlet m{tV\ddsinek idfitartana:
Az egyesril et latirozatlan id6re alakul-

4 ez egtesfilet kipvisel^ete:
Az egyestilelk6pviselet6re az elnok jogosutt. Az elndk akadiiyodatiisa eset6n az egyestiletet a
kdt alelndk kdzal az elnok 6ltal kijeldlt alelndk k6pviseli.

il ez egteshlet dnilld jogi szemily.

II. AZ EGYESOLET CELTA, TEVEreAIYSEGE

L) .qz egtesiilet cilja:
A Kist6rseget alkot6 dnkorrninyzatok teriiletdn a t6rs6gfejlesa6s megval6sit6sa- C6lja
tov6bb6 p|lyazatok ntjan a megfelel6 anyagi hritter megteremtise a feladatok
megval6sitiis6,hoz.

Az egyestilet az el6z6ekben meghatiiromtt c6lt az alilbbi tevdkenysegek gyakorliisrival
val6sitja meg:

- az 6rintett tdrsdg helyi gazdasrigiinak, turizmusiinak, kultur:ijanak, oktatiisiinak, kriz<issdgi
6let6nek a fejlesztdse

- a ters6g felemelkedese 6rdek6ben hossz0t6vu fejlesztesi stratdgiiik, programok
kido lgozasa ds vdgrehajtrisa

- helyi v6llalkoz6k, civil szewezetek,dnkorrninyzatoksegit6se szaktan6ccsal 6s
forrisszerzo munkrival

- kdzremukdd6s a munkahelyteremtdsben, kdpzesben 6s szakkdpzesben, valamint a
k6zoss6gi 6let szervez6seben



- esdlyegyenl6sdg teremtdse a roma 6s nem roma kdzcissdgek kozdtt

- 61etmin6s6g, a szoci6lis helyzet jelent6s javitasa

- befektet6i t6ket6rsegbe t6rt6n6 vonziisa a helyi gazdaslgfellendft6se 6rdek6ben

- Mdnes-patak menti teleptildse n€pszenisitdse

- N6gradi t6j szdp#geinelq t6rgyr, szellemi 6s 6pit6szeti 0nikseg6nek meg6v6sa 6s

gyakorlat i hasznositrisa

- Hagyominyo s agrfugazil lkod6s, 6lelmiszertermelds, kdzrnfiipar fel6leszt6se, a

bio gazd6lkodrls elterje sa6se

- Helyi tarsadalom dnszervezod6senek segit6se

2.) Az egtesiilet gazdasdgi tevikenysdge

Az egyesiilet v61lalkoz{si tevdkenysdget csak kdzhasznri c6lj6nak megval6sfkisa 6rdek6ben,

azokat nem vesz6lyeztetve vfgezAet -

3.) Az egtesfilet kdzhasurt tuvdkenysige:

Az egyesiilet az 1997. 6vi CLW, tv.26.$ c) pontj6ban meghatrirozott k<izhasznri tev6kenyse-
gek kdziil a

2, szoci6lis tev6kenysdg, csaliidsegit6s, id6skorfak gondoz4sa
4. nevel6s 6s oktat6s, kdpessegfej leszt6s, ismeretterjesztds
5. kultunilis tev6kenys6g
6. kulfirdlis 6rdks6g meg6vfsa
7. miiemldkvddelem
8. termdszetv6delern, 6llatvddelem
9. kdrnyezetv6delem
I 1. hatranyos helyzetri csoportok tArsadalmi es€lyegyenl6s6g6nek el6segit6se
13. a rnagyarorszigi nemzeti es etnikai kisebbsdgekkel, valamint hatiiron tuli magyarsaggal
kapcso latos tevdkenysdg
18. munkaer6piacon hritranyos helyzeni rdtegek kdpzds€nek, foglalkoztat6s6nak eldsegftdse

6s a kapcsol6d6 szolgaltat6sok

Az egyesiilet nem zar.jak:" hogy tagjain kiviil mas is rdszesiilhessen k6zhasznir szolg6ltatrisai-
bol.
Az egyesiilet kdzvetlen politikai tev6kenys6get nem folytat, szewezete prirtokt6l fiiggetlen 6s

azoknak any€i t6mogatiist nem nyrijt.

Az egyesiilet dvente k6telez6 kozhasznris6gri jelent6st k6szit, amelyet akdzgyiles egyszerii

sz6t0bbseggel hagy jova

Az 6vente k6teLez6 k6zhas21655*i jelent6st (dves beszrimol6t) nem kell semmiiyen
ellen6rzest vagy fet0gyeletet gyakorl6 szervnek meglcilden\ vagy ott letdtbe helyem!
ugyani*kor biaositani kell annak hirki 6ltali hozziferhet6segdt (betekint6set 6s saj6t
kdhs6g6re nriisolat k6szit6sdt).



A kci zha sznfsegi j elentdsnek tartalmaznia ke ll :

a) a sz6mviteli beszarnol6t;

b) a kci hsegvetesi tiimo gatiis fe lhaszn6l6s6t ;

c) a vagyon felhaszniiitsaval kapcsolatos kimutatast;

d) a c6i szerinti juttatiisok kimutat6sat;

e) a k6zponti k6ltsegvetdsi szervtSf az elkiilOnitett rillami p6nzalapt6l, a helyi
<inkorrninyzztt6\ a kisebbs6gi teleptil6si 6nkormdnyzatt6l, a teleptil6si <inkornr6nyzatok
tarsulasAt6\ az egeszsdgbizositrlsi dnkorm,inyzatt6l ds mindezek szerveitSl kapott tarnogatas
mdrt6k6t;

f) a kdzlnsznf szervezetvezetl tiszts6gvisel6inek nyujtott juttat6sok 6rt6k6t, illetve 6sszeg6t;

g) a kdzhasznri tev6kenys6gr6l szol6 rdvid tartalmi beszimol6t.

6 lszhasznis6gi jelent6sbe brlrki betekinthet, abb6l saj6t kOlts6gdre rnrisolatot k6szithet.

III. EGYESOTTTT TAGSAG

L) Az egtesiilet tagjai:

Az egyestilet tagja lehet minden term6szetes 6s jogi szem6ly, aki egyet6rt az egyesiilet c6ljai-
val, az egyesiilet alapszabillyft 6s a krizgyiil6s hatirozatait magaran€nre k<itelez6nek fogacija
el, tov:lbbd kdtelezetts6get v6llal az egyesiileti c6lok megval6sitdsa 6rdek6ben tort6n6 kozre-
mrikod6sre 6s a tagdij megfizet6s6re. A tagdij 10.000,-Ft/6v

Az egyestilet prirtol6 tagja lehet az a magyar es ktilftildi magan vagy jogi szemdly, aki
adornrinyaival segiti az egyesiilet munk6j6t, de abban tagk6nt nem kivAn rdszt vermi.

2.) A tagsdgi jogtiszony keletkezise :

A tagsagi jogviszony ir6sbeli belep6si nyilatkozattal, a kozgytiles dont6se alapj6n jon l6tre.

3.) A tagsdgi jogviszony megsz{inise:

A tags6gi jogviszony megsziinik:
a) az egyesiiletb6l va16 kil6pds frasban tort6n6 bejelent6s6vel, b) atagl<tzitr{siwal,
c) a tag l:,e.'lilIiwal.

4.) A tag kizdrdsa:

Az egyesrilet tagj6t aklzgy&les a r6szfvev6k legal6bb 75%-6nak igenld szavazatiwal megho-
zott hatir o zattal zfuIntja ki az e gye siiletb6 I, ha :

a) a tag az egyesiilet cdlj6val ellentdtes, illet6leg annak drdekeit srilyosan s6rt6 magatartas
tanrisit, 6s tagsrlgi jogviszonyrlnak tov6bbi fenntartilsa az egyesrilet c6ljainak el6r6s6t
nagymdrt6kben veszelyeztetnd,

b) a tag - jogerds bft6sagi ftdlet megiillapitdsa szerint - btincselekm6nyt kcivetett el.



A jogsdrtd magatartiis tamrsftris6t6l szimftott 30 napos jogveszt6 hat6rid6n belfil keil a
fegyekni elj ar6st a taggal szemben meginditani.
Aklzinisrolhatarczo kdzgytildsen lehet6sdget kell adni a kizarassal 6rintett taglak arra, hogy
v6lem6ny6t, 6szrev6teleit sz6ban ismertesse. A kizar6sr6l a ddnt6shozatalt kovet6 15 napon
beltil a kizariisr6l sz6l6, iriisbeli, indokolt batirozatot akizirt tagnak meg kell hildeni. A ki-
zArt tag - amennyiben a hatarozatot trirv6nys6rt6nek tartja - annak kdzhenretel6tSl szimftott
30 napon beltil bir6s.ighoz fordulhat.

5.) A tagok jogai ds kiltelezettsigei:

Az egyestilet tagja jogosult:
- rcszt venni az egyesiilet tev6kenysdg6ben 6s rendezv6nyein, - viiasnhat 6s v6laszthato a
vezet6sigbe,
- r6srtvesz a dont6shozatalban az egyes0let kdzgyfil6sein.
Az egyestilet tagia kciteles:
- akdzgyiilds 6ltal meghatrirozott m6rt6lai tagdijat megfizetni,
- az egyesiilet tev6kenys6g6ben lehet6sdg6hez 6s k6pessegeihez m6rten aktivan r6szt venni.

IV. AZ EGYESOLET SZERYEZETE

,q xdzewfuEs

Az egyesiilet legfrbb szerve akdzryii16,s, mely 6vente iegal6bb egy alkaiommal til6sezik.
A k6zgyiil6st dssze kell hivni akkor is, ha azt abr6sdg elrendeli vagy a tagok egyharmada az
ok 6s a c6l megjelcil6s6vel irilsban k6ri. A kozgyfil6st az elnok hivja cissze ir6sban, a napirend
kdzl6sdvel. A meghiv6t legalibb 15 nappal a kdzgyiil6s eldtt kdzbesiteni kell a meghivottak-
nak.
A meghiv6nak tartalmaznia kell azon rendelkez6st, mely szerint hatinozatkdptelers6g esetdn
M egy 6risaI k6s6bbi id6ponta d,sszehivott k<izgyiil6s is hatrirozatk6pes az eredetileg
meghirdetett napirendi pontokbarl ha azon a tagok legal6bb 20 Yo-a jelen van.
A kdzgyul6s akkor tntarozatkipes, ha azon a tagoknak tdbb, mint a fele jelen van. Ha akoz-
gyilds nem hatiirozatkepes, a meghiv6barklzz5teft fenti rendelkez6seknek megfeleloen kell
eljarni.

L) A kfzgiilis hatdskdribe tartozik:

a) az alapszabrily meg6llapit6sa 6s m6dosit6sa"

b) az elndksdg tagjainak megviilaszt6sa, visszahiv6sa,
c) az 6vi kdltsdgvet6s meghatrirozlsa"
d) az elndksdg 6ves beszrimolojrinak etFogadilA
e) az egyesiilet tagj6nak felvdtele, k:r,arisa"
f) az egyesiilet cdlja ds feladatai kdr6be tartom tevdkenysdg elhatirozits4
g) az egyestilet c6ljrinak eldr6se drdekdben gazder;ilgi tevdkenysdg follatas6nak elhatirozis4
h) ruis tarsadalmi szewezettel val6 egyesril6s elhatinozits4
i) felo szl6s kimondSsa.
j) az 1997 . Evi CLVI. Tv. I 9. $ ( 1)-(5) szerint eves kdzhasznirs6gi jelent6s elfogadiisa,
k) drintds minden olyan kdrd6sben" melyet jogszabrily az egyestilet legfobb szerv6nek kiziLr6-
lagos hatriskrirdbe utal.



2.) Kiztrds a hotdrozothozstalbdl:

A hatrirozatho zatalbalnem vehet r€srt aza szem6ly, aki vagy akinek k0zeli hozAtattoznja
(Prk. 685.$) ahatirozat alapjrin kotelezeusdg, illet6leg feleldss6g al61 mentestif vagy barmi-

iyen el6nyben r6szesiil, tovibb6 M vcm, aki a megk6tend6 jogrigyletb€n egy6bkent drdekelt-

Nem min6stil e pont alkalmazasdnil el6nynek az egyestilet cdl szerinti juttat6sai keret6ben a

brlrki 6ltal megkdtds ndlkiil ig6nybe vehet6 nem pdnzbeli szolg6ltat6s, illetve az.egyes0'let
6hal a t"gsdgi jogviszony ai"plan nyrijtott, jelen alapszab6lynak megfelel6 cel szerinti
juttatris.
A k6zgyul6s a dd,nt6seit nllt sz:rver6<srrl, egyszerf szottibbs6ggelhozza, azonban a d), h) ds
i) pont eset6n min6sitett tobbseggel dont.

Szem6lyi k6rd6sekben a sz^vez6q, titkos. Titkos szavazAs eset6n csak sz6td'bbsdggel hozhat6
hztirozrt. Titkos szavazAsnirl szavaategyenl6seg esetdn aszavazir*. meg kell ism6telni.
A kdzgyfildshatfuozatair6l az egyestlet nyilvrlntartilst vezet,mely tartalmazza a dont6s hoza-
tal id6pontj6t, a hatilrozattilryat, tartalrrrit, a ddntds hatrily6t, illet6leg a diintdst trimogat6k
6s ellenz6k ulnnarunyft. A nyilvAntartiis vezet6*r6l az egyestlet titkrira gondoskodik.

Abatixoz"atoktartalm6t - azakmeghozatal6t kovet6 15 napon beltil - az egyesrilet eln6ke fnis-
ban kdzli az drintettekkef a batarczatnak az egyesiilet szekhely6n t<irt6n6 egyidejii kifiiggesz-
t6se mellett. A kifiiggesztds id6tartam6nak legal6bb 15 napig kell tartani.

3.) Nyilvdnossdg:

Az egyestilet k6zgy6l6sei nyilvrlnosak.

AZ ELNOKSEG

l.) Az Elniiks6g az egyesi.ilet iigyintdzd 6s kdpviseleti szerve, rigyrendjdt naga bntfuozza
meg. A kiizgytilds a tagok k6znl elnokMl, kdt aleln<ikb6l, titk6rb6l, gazdangi felel6sb6l 6s
tovrlbbi eW tagbol all6 elnOkseget v6laszt. Az eln<ikseg tagiai megbizisukat a
megviilasztasukt6l szimitott 6t 6ves id6tartamra kapjak.

2.) ,ez ehdkig tagjai:

A kozgyfills az elnoksdg tag1iLt a jelenldv6 szavazatok 3/4-es t6bbseg6vel biirmikor,
indokolas n€lkil visszahivhatja, amennyiben tevdkenysegdvel vagy annak elmulaszt6siival az
egyestlet cfljat v eszely ezteti.
Az elndksdg tagjaira vonatkoz6 Osszeftrhetetlensdgi szabrilyok:
Az elnitksdg tagjai nem lehetnek egym^Asnak a Ptk 635.$ b) pont szerint meghat6rozattklzelt
hoziltartomi.
Az eln0ks6gilntfurozat meghozatalitban nem vehet rdszt az az elnoksegi tag, aki vagy akinek
kdzeli hozzdtartoz6ja (P&. 685.$) ahatdrozat alapjan kdtelezettseg, illet6leg felel6ss6g al6l
mentes[f vagy barmilyen el6nyben r6szes[| tov6bbil az wm, aki a megkdtend6 jogiigyletben
egy6bkdnt drdekelt. Nem min6siil e pont alkahnaz6qrlnril elonynek az egyenilet c6l szerinti
jutta&isai keretdben a brirki rittal megkdt6s ndllail igdnybe vetret<i nem pdnzbeli szolgiltatis,
illetve az egyestilet altala tagsigi jogviszony alapjan nyrijtott, jelen alapszab6lynak megfelelo
c6l szerinti juttatris.



3.) Az elnAlrsig feladatai:

a) sznwezy ininyitja az egyesiilet munk5j6t,
b) el6k6sziti, dsszehivja a kdzgyfilds iildseit,

c) dvente egy alkalommal beszamol tevdkenys6g6r6l a kdzgy6l6snelq
d) megvrtatja, majd a k6zgyul6s el6 terjeszti az egyesiilet pfinztrgyi, gazdaslgi helyzeterSl

sz6l6 dves beszlmol6t,
e) elkdsziti €s a krizgyiil6s el6 terjesrtiaz 6ves k6ztrasznfsagi jelentdst,

fl tajekoztatja aklzgyiil6st €s a tagokat az egyesiilet gaztasilgi helyzet6r6[
g) megfelel6 reklim-propaganda tev6kenysdggel teszl ismerttd, ismertebbe az egyesfiletet,

ndpszertisft i annak c6ljait,
h) szervezi a ktilfoldi 6s hazai kapcsolattartast.

4 ezehdleseg iilisei:

Az elndksdg sztiks6g szerint, de legal6bb 6vente kitszer rildsezik. Az elndksdg iildseinek <isz-
szehivas6ra, a napirend kdzldsere, a nyilvii.nossagra illetdleg a jegyz(5konyv felv6teldre jelen

alapszabilly IV. fejezet 1) pontjrlban megbatrirozottak az irrinyad6k.
Az elndks6gi til6sek hztinozatk6pess6g6hez valamennyi elndks€gi tag jelenldte szdks6ges.
Az elnriksdg d<int6seit nyift szavazttssal, egyszer(i szotcibbs6ggelhoz,a. Szavazategyenl6s6g
eset6n az elnrik szavazata ddnt-
Az elndk k0teles az elndks6gihatarozatokr6l naprak6sz nyilviintartiist vezetni, mely nyilvdn-
tartAs tartdmana a d0ntds tartalm6t, id6pontjrlt, batily{fi, valamint a dcint€st trlmogat6k 6s
ellenzd,k szAmafinydt-
Az eln6ks6ghztixozatainak tartalmat - azokmeghozataldt kdvet6 15 napon b€liil - az egyesii-
let elncike fnisban kdzh az drintettekke\ abatirozatnak az egyestrlet sz6khelydn tdrtdn6 egy-
idejf kifrggesztdse mellett. A kifrggesztds id6tartanulnak legalibb 15 napig kell tartani.
Az elnoksdg fll6sei nyilviinosak.

AZ EGYESATET TISZTSEGWSELdI

Az egyesiilet tisztsegviseldit titkos szzvazAssal a kdzgyfilds vrilasztja meg, megbizatAsuk dt
6ves id6tartarnra sz6l. Az egyestilet tisasdgvisel6i e tisztsegiiket tiirsadalmi megbizataskdnt,
ellenszolg6ltatris n6lkfil l6tj6k el, azonban ig6nyt tarthatnak a feladataik elv6gz6se 6rdek6ben
felneriih, indokolt 6s igazolt kiad6saik megtdrftdsere.

L) Az egtesiilet elndke:

Az egyesilet eln<ike 2003. augusztus 2I. napjit6l szimftott dt 6ves id6tartarnra:
Tdzsdr Andrds Piliny, Losonci ilt 6. szdm alatti lakos.

azEnot feladatai:
a) k6pviseli az egyesiiletet,
b) az alapszabiiyban meghatriro mtt idSkozilnkdnt dsszehivja a kdzgyiil€st,

c) u alapszabrilyban meghatrirozott id6kdzdnkdnt dsszehivja az eln<ikseg tildseit,
' d) az elnoksdgi fllisek kdzttti id6szakban trdnyitja az egyestilet tevdkenysegdt,

e) beszi.mol az elnoksegnekaz iildsek kdzritt tett ntezkeddseir6l,



f) felvilagositdst, taj€koztatil* ad az egyesfi"let tevdkenys6g6rSf c6ljair6l az 6rdeklSd6kne( g)

gondoskodik a kdzgy&16si 6s eln6ks 6gi hatinozatok vdgrehajt6s6r6l,

h) menedzseli az egyestilet gazAAkodrisat,
i) kapcsolatot tart mris tarsadalrni szervezetek, gazd6lkod6 szervezetek, stb. k6pvisel6ivel.

D ez egtesfilet alelndhei:

Az egyestilet alelncikei 2003. auguszfus 2I. napjat6l szimitott ot 6ves id6tartamra :

- T6th Andras 1221 Budapest, Gerinc trt 52. szam alatti lakos 6s

- Cs6ri P6ter 3165 Endrefalva Pet6fi u. 3. szlrn alatti nakos.

Az alelnOkdk feladatai:

a) az eln6k akadiiyoztat6sa eset6n 6t az iltala kijel<i{t alelndk helyettesiti, 3 h6napot megha-
1ad6 akadrilyoztatAs eset6n a helyettesft6shez akdzgyttl€5 hqz%{j6nrlasa szflk#ges,

b) vdgzik az elnok 6ltal rrijuk bizott feladatokat,

c) kdzremrikodnek a nriis trirsadalmi szervekkel, gazd6lkod,6 sznwezettekkel val6 kapcsolat-
6pit6sben.

il .qz egtesfilet titkdra:

Az egyesiilet titkara 20A3. augusztus 2l- rCI;pjitbl szamitott 6t 6ves idotartamra:

P6ternd Kuris Krisztina Szdcsenyfelfalu, Rak6cnut 68. szimalatti lakos.

A titkir az elndk iranyftrislvalvegzi munk6jrit:

a) biztositja akdzgyillsek 6s eln<iksegi iildsek megtartrisanak adminisztrativ, dologi felt6tele-
it, gondoskodik a meghiv6k id6ben t6rt6n6 kiktilddsdr6l,

b) v€gzi az egyes0let nem penz@ijellegu adminisztr6ci6jit,kezeh nyilvrintartiisait, iratait,
c) sznw en az egyestil et r enden enyeit-

4.) A gazdasdgi fele l6s :

Az egyestilet gazdasigi felel6se 2003. augusztus 21. napjdt6l szimitott 6t 6ves id<ltartarnra:
Vdgl J6zsef Laszl6 Lud.lnyhalaszt, Szent I- trt 82- szim alatti lakos.

A gazdas|gi felel6s az egyesiilet elnok6nek feltigyelete mellett:

a) kezeli az egyestilet pdnzeszklzeit,
b) vezeti az egyesiiletpdr:r,trgyt trirgyu k0nyveit, elk6sziti jelent6seit, bevall6sait,
c) gondoskodik a penziigyi ds sz6mviteli jogszab6lyokban el6irt kdtelezettsegek b€tart6sar6l,
d) elkdsziti ds az elndksdg el6 terjeszti aszervezetpdnziigyi, gaztasilgi helyzet6r6l sz6l6 6ves
beszimol6t,
e) folyamatosan t6j6kortatja az elntiks6get az egyestlet anyagi helyzet6r6l

5.) Vezetdsigi tag:

Az egyestlet tovrlbbi vezetilxgi tagia 2A$. augusztus 21- napjdtdl szimitott 6t 6ves id6tar-
tAIfrA:



- J6nas R6bert Endrefalva" Csurg6 u.67. szi.m alatti lakos.

6.) Ellen6n6 bizottstig:

Az ellenon6 bizottsrig harom fbMl 6ll.

Az elIenSrz6 bizottsig ellendrzi az egyestilet miik<iddset, gazdri.lkodas6t. Ennek sor6n a
vezetl tisztsdgvisel6kt6l jelent6st, az egyesiilet munkav6llal6it6l pedig t6j6koztatrist vagy
felvilagositrist k6rhet, tov6bb6 az egyestilet kdnyveibe 6s irataiba betekinthet, azokat
megvizsgrllhatja
Az ellenbrz bizottsagnak nem lehet elnOke vagy tagja az 1997.6vi CLXVI tv.8.$ (2) bekez'
d6sdnek a-d) pontj6ban meghatarozott szem6ly.
Az ellenln€si bizottsi eln6ke 2003. augusztus 21. r'apjdt6l szdmitott 6t 6ves id6tartarnra:

Kollar Sdndor Pilinv. Losonci u.74. szim alatti lakos.

Az ellen6rz6si bizottsi tagjai 2A08. auguszrus 2l- napjifi6l szi^mitott 0t 6ves id6tartamra:

-Szakacs Ferencnd sz.: G<irdcs Erika Salg6tarjria Als6idegdr u. 11.. sz'im alatti lakos 6s
- Ol6h Attila Szdcs6nvfelfalu. R6k6cziu.93. szam alatti lakos.

Az ellen6rz6buott*g testtiletk6nt jrir el. Az ellen6rzo bizottsig tagjai sor6b6l eln<ik<it
(sz0ks6g esetdn elnokhelyettest) vrllasa.

Azellenbrz6biznttsaglntitrozztk6pes, ha minden tag jelen van; hat6rozattt egyszerii
sz6t6bbseggelhozza.

Az ellenorz6 bizottsag tagiai szem6lyesen kdtelesek eljrirni, kdpviseletnek nincs helye. Az
ellen6rz6 bizottsag tagSitt e min6seg6benaz Egyesiilet tagiai, illetve munk6ltat6ja nem
utasithatja.

Az ellen<irzbbizottsirg tildseit az elncik hivja 6ssze 6s vezeti. Az til6s osszehiv6siit - az ok 6s a
cdl megiel0l6sdvel - az ellendrz6bnottsirg birmely tagja irasban k6rheti az elndktSl, aki a
k6relem kdzhemeteldt6l sz6mitott nyolc napon beltil kdteles int6zkedni az ellen6rzobuottsitg
iil6s6nek harminc napon beli.ili id6pontra tdrt6n6 osszehiv6sar6l. Ha az elndk a k6relemnek
nem tesz eleget, atagmagajogosult az til6s dsszehivasiira.

Az ellenSrz6 bizottsag egyebekben az iigyrendj et maga iilapitja meg, arrelyet a kozgyfiids
hagy j6vil.

Ta*icskozasi joggal r6szt vesznek a legfibb szervek iildsein.

Ha az elTen6rzi5 bizottsig tagiainak szima az alapszabiiyban meghatilrozottletszirm atr6
csrikkerq vagy nincs aki az iil6s6t dsszehivja" az Egyesiilet elnoke az ellen6rzl bizotts6g
rendeltetdsszeru mrikddds6nek heiyrerillitrisa 6rdek6ben kdteles <isszehivni a leg6bb szervet.

Ha az ellenfirzo bizotts.ig a kcizhasznri tev6kenys6g folytatrisrlnak felteteleirol kdtdtt
szerz6d6s megszegds6t 6szleli, k<iteles haladdktalanul dsszehivni a k6zgyfildst.



V. AZ E G YE S OL E T GAZ D/N KO D/LSA,VA G YO NA

Az egtesiilet vagtona: '

mag6n- 6s jogi szemdlYek

a kdzgy:i.les 6ltal meghatiirozott dsszegri, tagok 6ltal fizetett

tagdijakb6l,
felaj6nl6saib6l 6s - az elnyertpalyazati dijakb6l k6pzodik.

1.)

2.) Az egtesillet gazddlkoddsa:

Az egyestilet a jelen alapszabl,lyban meghatirozott c6ljai el6r6se 6rdek6ben vagyon6val a

kozgyfl{s 6s az eln<iks6g drintdseinek megfeleld ery az 6ves kdlts6gvet6s6ben megiillapitott

keretek figyelembe vdtel6vel gazd6lkodik.
Az egyesiilet kotelezettsdget v6llal arr4 hogy a gazdiikod5sa soriin el6rt eredmdnyt nem

osaja fel, aztjelen alapszabiiybanmeghatarozott kozhasznir tev6kenys6g6re forditja.

Az egyesiilet megsztin6se eset6n fennmarad6 vagyon6t miis hasonl6 c6hi kozhasznri szewezet

mrik<idtetdse 6rdekdben kell felhaszndlni.
Az egyesiilet banksz6ml6j6r6l tdrtdn6 rendelkez6shez az elndk 6s a gazdas6gi felel6s egy0ttes
al6ir6sa sziiksdges.

W. Z,'iR6 RENDELKEZESEK

1.) Az egyesiilet l6trejon6hez a N6griid Megyei Bir6srig 6ltal tcirt6no nyilviintart6sba v6tel

sziiks6ges.

2.) Az egyesrilet mrikod6sdvel kapcsolatosan keletkezett iratokba az egyesiilet sz6khelydn,
elozetes bejelentkez6s alapjdn, az egyestilet elndk6vel egyezteteft idopontban barki betekint-
het.

3.) Az egyesrilet mtikcjd6sdr6l, szolgriltatrisai ig6nybev6teldnek m6djar6l, illetoleg
beszdmol6irol k6sziilt titjekort.alnt az egyesiilet sz6khely6n elhelyezett hirdetot6bl6n tdrt6no
kifii g geszt 6sse I ke I I nyi lviino ssiigra hozni.
4)Ezenalapszabiiy 6ltal nem szabiiyozott k6rddsekbenaz egyesiildsi jogr6l sz6l6 1989.6vi
II. tdrv6ny, valamint a vonatkoz6 hatrilyos jogszabrilyok az ir6nyad6k.

Sz6cs6ny, 2003. augusztus 21.
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