A Mi n es-patah Menti Telepfrlis eh Tdn igfej teszt6 E gtes tilet
Alapszabdlya

Az alapit6 tagok az egyestildsijogr6l sz6lo 1989. dvi II. tcirvenybenbiztositott jogukkal 6lve
0nk6ntes elhatarozassalmeg6llapodnak abban, hogy e,z ezen alapsza,biiybanmeghatrirozott
c6lok elsr6s6re tarsadalmi szervezetethoznak l6tre kdzhaszrni egyesilet fonn6j6ban.

T.zfuTu.,N os RENDELKEZESEK
L),Az egtesfrlet neve:
M6nes-patakMenti Telepiildsek Tdrsegfejleszt<jEgyesiilet
2.)Zz egtes frlct szi k h elye:
3 i 65 Endrefalv4 Besztercehinya tt 2/a.
3.) * egtesfrlet m{tV\ddsinek idfitartana:
Az egyesrilet latirozatlan id6re alakul4 ez egtesfilet kipvisel^ete:
Az egyestilelk6pviselet6reaz elnok jogosutt. Az elndk akadiiyodatiisa eset6naz 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 megval6sit6saC6lja
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
6let6neka fejlesztdse

-

a ters6g felemelkedese6rdek6benhossz0t6vufejlesztesi stratdgiiik, programok
kido lgozasads vdgrehajtrisa

-

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

-

kdzremukdd6sa munkahelyteremtdsben,kdpzesben6s szakkdpzesben,valamint
a
k6zoss6gi6let szervez6seben

-

esdlyegyenl6sdgteremtdsea roma 6s nem roma kdzcissdgekkozdtt

-

61etmin6s6g,a szoci6lis helyzet jelent6s javitasa

-

befektet6i t6ket6rsegbe t6rt6n6 vonziisa a helyi gazdaslgfellendft6se 6rdek6ben

-

Mdnes-patakmenti 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 tarsadalomdnszervezod6seneksegit6se

2.) Az egtesiilet gazdasdgi tevikenysdge
Az egyesiilet v61lalkoz{si tevdkenysdgetcsak kdzhasznri c6lj6nak megval6sfkisa 6rdek6ben,
azokat nem vesz6lyeztetve vfgezAet3.) Az egtesfilet kdzhasurt tuvdkenysige:
Az egyesiilet az 1997. 6vi CLW, tv.26.$ c) pontj6ban meghatrirozottk<izhasznritev6kenysegek kdziil a
2, szoci6listev6kenysdg,csaliidsegit6s,id6skorfak gondoz4sa
4. nevel6s6s oktat6s, kdpessegfejleszt6s,ismeretterjesztds
5. kultunilis tev6kenys6g
6. kulfirdlis 6rdks6g meg6vfsa
7. miiemldkvddelem
8. termdszetv6delern,6llatvddelem
9. kdrnyezetv6delem
I 1. hatranyoshelyzetri csoportok tArsadalmies€lyegyenl6s6g6nekel6segit6se
13. a rnagyarorszigi nemzeti es etnikai kisebbsdgekkel, valamint hatiiron tuli magyarsaggal
kapcsolatos tevdkenysdg
18. munkaer6piacon hritranyos helyzeni rdtegek kdpzds€nek,foglalkoztat6s6nak eldsegftdse
6s a kapcsol6d6 szolgaltat6sok
Az egyesiilet nem zar.jak:" hogy tagjain kiviil mas is rdszesiilhessenk6zhasznir szolg6ltatrisaibol.
Az egyesiilet kdzvetlen politikai tev6kenys6getnem folytat, szewezeteprirtokt6l fiiggetlen 6s
azoknak any€i t6mogatiist nem nyrijt.
Az egyesiilet dvente k6telez6 kozhasznris6grijelent6st k6szit, amelyet akdzgyiles egyszerii
sz6t0bbseggelhagyjova
Az 6ventek6teLez6k6zhas21655*ijelent6st (dves beszrimol6t) nem kell semmiiyen
ellen6rzestvagy fet0gyeletet gyakorl6 szervnek meglcilden\ vagy ott letdtbe helyem!
ugyani*kor biaositani kell annak hirki 6ltali hozziferhet6segdt (betekint6set 6s saj6t
kdhs6g6renriisolat k6szit6sdt).

A kcizhasznfsegi j elentdsnek tartalmaznia ke ll :
a) a sz6mviteli beszarnol6t;
b) a kcihsegvetesitiimo gatiis felhaszn6l6s6t;
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 kisebbs6giteleptil6si 6nkormdnyzatt6l, a teleptil6si <inkornr6nyzatok
tarsulasAt6\ az egeszsdgbizositrlsidnkorm,inyzatt6l ds mindezek szerveitSlkapott tarnogatas
mdrt6k6t;
f) a kdzlnsznf szervezetvezetl tiszts6gvisel6ineknyujtott juttat6sok 6rt6k6t, illetve 6sszeg6t;
g) a kdzhasznritev6kenys6gr6lszol6 rdvid tartalmi beszimol6t.
6 lszhasznis6gi jelent6sbe brlrki betekinthet, abb6l saj6t kOlts6gdrernrisolatotk6szithet.

III. EGYESOTTTT
TAGSAG
L) Az egtesiilet tagjai:
Az egyestilet tagja lehet minden term6szetes6s jogi szem6ly, aki egyet6rt az egyesiilet c6ljaival, az egyesiilet alapszabillyft 6s a krizgyiil6s hatirozatait magaran€nre k<itelez6nekfogacija
el, tov:lbbd kdtelezetts6getv6llal az egyesiileti c6lok megval6sitdsa6rdek6bentort6n6 kozremrikod6sre6s a tagdij megfizet6s6re.A tagdij 10.000,-Ft/6v
Az egyestilet prirtol6 tagja lehet az a magyar es ktilftildi magan vagy jogi szemdly, aki
adornrinyaivalsegiti az egyesiilet munk6j6t, de abbantagk6nt nem kivAn rdszt vermi.
2.) A tagsdgi jogtiszony keletkezise :
A tagsagijogviszony ir6sbeli belep6sinyilatkozattal, a kozgytiles dont6sealapj6njon l6tre.
3.) A tagsdgi jogviszony megsz{inise:
A tags6gijogviszony megsziinik:
a) az egyesiiletb6lva16kil6pds frasbantort6n6 bejelent6s6vel,b) atagl<tzitr{siwal,
c) a tag l:,e.'lilIiwal.
4.) A tag kizdrdsa:
Az egyesrilettagj6t aklzgy&les a r6szfvev6k legal6bb 75%-6nak igenld szavazatiwal meghozott hatir o zattal zfuIntja ki az egyesiiletb6 I, ha:
a) a tag az egyesiilet cdlj6val ellentdtes,illet6leg annak drdekeit srilyosans6rt6 magatartas
tanrisit, 6s tagsrlgi jogviszonyrlnak tov6bbi fenntartilsa az egyesrilet c6ljainak el6r6s6t
nagymdrt6kbenveszelyeztetnd,
b) a tag - jogerds bft6sagi ftdlet megiillapitdsaszerint - btincselekm6nytkcivetett el.

A jogsdrtd magatartiistamrsftris6t6lszimftott 30 naposjogveszt6 hat6rid6n belfil keil a
fegyeknieljar6sta taggalszembenmeginditani.
Aklzinisrolhatarczo kdzgytildsenlehet6sdget
kell adni a kizarassal6rintetttaglak arra,hogy
v6lem6ny6t,6szrev6teleitsz6banismertesse.
A kizar6sr6la ddnt6shozataltkovet6 15 napon
beltil a kizariisr6l sz6l6,iriisbeli,indokolt batirozatot akizirt tagnakmeg kell hildeni. A kizArt tag - amennyibena hatarozatottrirv6nys6rt6nektartja - annak kdzhenretel6tSlszimftott
30 naponbeltil bir6s.ighozfordulhat.
5.) A tagokjogai dskiltelezettsigei:
Az egyestilettagjajogosult:
6s rendezv6nyein,- viiasnhat 6s v6laszthatoa
- rcsztvenni az egyesiilettev6kenysdg6ben
vezet6sigbe,
az egyes0letkdzgyfil6sein.
- r6srtvesza dont6shozatalban
Az egyestilettagiakciteles:
m6rt6laitagdijatmegfizetni,
- akdzgyiilds6ltal meghatrirozott
egyesiilet
az
m6rtenaktivanr6sztvenni.
tev6kenys6g6ben
lehet6sdg6hez
6sk6pessegeihez
IV. AZ EGYESOLETSZERYEZETE

,qxdzewfuEs
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 egyharmadaaz
ok 6s a c6l megjelcil6s6velirilsban k6ri. A kozgyfil6st az elnok hivja cisszeir6sban, a napirend
kdzl6sdvel. A meghiv6t legalibb 15 nappal a kdzgyiil6s eldtt kdzbesiteni kell a meghivottaknak.
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-ajelen van.
A kdzgyul6s akkor tntarozatkipes, ha azon a tagoknak tdbb, mint a fele jelen van. Ha akozgyilds nem hatiirozatkepes,a meghiv6barklzz5teft fenti rendelkez6seknekmegfeleloen kell
eljarni.
L) A kfzgiilis

hatdskdribe tartozik:

a) az alapszabrilymeg6llapit6sa6s m6dosit6sa"
b) az elndksdg tagjainak megviilaszt6sa,visszahiv6sa,
c) az 6vi kdltsdgvet6s meghatrirozlsa"
d) az elndksdg 6ves beszrimolojrinaketFogadilA
e) az egyesiilet tagj6nak felvdtele, k:r,arisa"
f) az egyesiiletcdlja ds feladatai kdr6be tartom tevdkenysdgelhatirozits4
g) az egyestilet c6ljrinak eldr6sedrdekdben gazder;ilgitevdkenysdg follatas6nak elhatirozis4
h) ruis tarsadalmi szewezettel val6 egyesril6s elhatinozits4
i) feloszl6s kimondSsa.
j) az 1997. Evi CLVI. Tv. I 9.$ ( 1)-(5) szerinteveskdzhasznirs6gi
jelent6s elfogadiisa,
k) drintds minden olyan kdrd6sben"melyet jogszabrily az egyestilet legfobb szerv6nekkiziLr6lagos hatriskrirdbeutal.

2.) Kiztrds a hotdrozothozstalbdl:
A hatrirozathozatalbalnem vehet r€srtaza szem6ly,aki vagy akinek k0zeli hozAtattoznja
illet6leg feleldss6gal61mentestif vagy barmi(Prk. 685.$) ahatirozat alapjrinkotelezeusdg,
iyen el6nybenr6szesiil,tovibb6 M vcm,aki a megk6tend6jogrigyletb€negy6bkentdrdekeltNem min6stil e pont alkalmazasdnilel6nynekaz egyestiletcdl szerintijuttat6sai keret6bena
brlrki 6ltal megkdtdsndlkiil ig6nybevehet6 nem pdnzbeli szolg6ltat6s,illetve az.egyes0'let
6hal a t"gsdgi jogviszony ai"plan nyrijtott, jelen alapszab6lynakmegfelel6 cel szerinti
juttatris.
azonbana d), h) ds
egyszerfszottibbs6ggelhozza,
nllt sz:rver6<srrl,
A k6zgyul6sa dd,nt6seit
i) pont eset6nmin6sitetttobbseggeldont.
hozhat6
eset6ncsaksz6td'bbsdggel
titkos. Titkos szavazAs
Szem6lyik6rd6sekbena sz^vez6q,
ism6telni.
kell
meg
aszavazir*.
esetdn
szavaategyenl6seg
hztirozrt. Titkos szavazAsnirl
A kdzgyfildshatfuozatair6laz egyestlet nyilvrlntartilst vezet,mely tartalmazzaa dont6s hozatal id6pontj6t,a hatilrozattilryat, tartalrrrit,a ddntdshatrily6t,illet6leg a diintdsttrimogat6k
6sellenz6k ulnnarunyft. A nyilvAntartiisvezet6*r6l az egyestlet titkrira gondoskodik.
Abatixoz"atoktartalm6t- azakmeghozatal6tkovet6 15naponbeltil - az egyesrileteln6ke fnisbankdzli az drintettekkef a batarczatnakaz egyesiiletszekhely6nt<irt6n6egyidejii kifiiggeszlegal6bb15 napigkell tartani.
t6semellett.A kifiiggesztdsid6tartam6nak
3.) Nyilvdnossdg:
Az egyestiletk6zgy6l6seinyilvrlnosak.
AZ ELNOKSEG
l.) Az Elniiks6g az egyesi.iletiigyintdzd6s kdpviseletiszerve,rigyrendjdtnaga bntfuozza
meg. A kiizgytildsa tagok k6znl elnokMl, kdt aleln<ikb6l,titk6rb6l, gazdangi felel6sb6l 6s
tovrlbbi eW tagbol all6 elnOkseget v6laszt. Az eln<ikseg tagiai megbizisukat a
megviilasztasukt6lszimitott 6t 6vesid6tartamrakapjak.
2.) ,ez ehdkig tagjai:
A kozgyfills az elnoksdg tag1iLta jelenldv6 szavazatok3/4-es t6bbseg6velbiirmikor,
indokolasn€lkil visszahivhatja,amennyibentevdkenysegdvelvagy annakelmulaszt6siivalaz
egyestlet cfljat v eszelyezteti.
szabrilyok:
Az elndksdgtagjairavonatkoz6Osszeftrhetetlensdgi
b) pont szerintmeghat6rozattklzelt
635.$
a
Ptk
Az elnitksdgtagjai nem lehetnekegym^Asnak
hoziltartomi.
nem vehet rdsztaz az elnoksegitag, aki vagy akinek
Az eln0ks6gilntfurozatmeghozatalitban
(P&. 685.$) ahatdrozatalapjankdtelezettseg,illet6leg felel6ss6gal6l
kdzeli hozzdtartoz6ja
jogiigyletben
mentes[f vagy barmilyenel6nybenr6szes[| tov6bbilaz wm, aki a megkdtend6
elonynekaz egyenilet c6l szerinti
egy6bkdntdrdekelt.Nem min6siil e pont alkahnaz6qrlnril
jutta&isaikeretdbena brirki rittal megkdt6sndllail igdnybe vetret<inem pdnzbeli szolgiltatis,
megfelelo
illetve az egyestiletaltala tagsigijogviszony alapjannyrijtott,jelen alapszab6lynak
juttatris.
c6l szerinti

3.) Az elnAlrsig feladatai:
a) sznwezy ininyitja az egyesiilet munk5j6t,
b) el6k6sziti, dsszehivja a kdzgyfilds iildseit,
c) dventeegy alkalommal beszamoltevdkenys6g6r6la kdzgy6l6snelq
d) megvrtatja, majd a k6zgyul6s el6 terjeszti az egyesiilet pfinztrgyi, gazdaslgi helyzeterSl
sz6l6 dvesbeszlmol6t,
e) elkdsziti €s a krizgyiil6s el6 terjesrtiaz 6ves k6ztrasznfsagijelentdst,
fl tajekoztatja aklzgyiil6st €s a tagokat az egyesiilet gaztasilgi helyzet6r6[
g) megfelel6 reklim-propaganda tev6kenysdggel teszl ismerttd, ismertebbe az egyesfiletet,
ndpszertisfti annak c6ljait,
h) szervezi a ktilfoldi 6s hazai kapcsolattartast.
4 ezehdleseg iilisei:
Az elndksdg sztiks6g szerint, de legal6bb 6vente kitszer rildsezik. Az elndksdg iildseinek <iszszehivas6ra,a napirend kdzldsere, a nyilvii.nossagra illetdleg a jegyz(5konyv felv6teldre jelen
alapszabilly IV. fejezet 1) pontjrlban megbatrirozottak az irrinyad6k.
valamennyi elndks€gi tag jelenldte szdks6ges.
Az elndks6gi til6sek hztinozatk6pess6g6hez
Az elnriksdg d<int6seit nyift szavazttssal, egyszer(i szotcibbs6ggelhoz,a. Szavazategyenl6s6g
eset6naz elnrik szavazata ddntAz elndk k0teles az elndks6gihatarozatokr6l naprak6sz nyilviintartiist vezetni, mely nyilvdntartAs tartdmana a d0ntds tartalm6t, id6pontjrlt, batily{fi, valamint a dcint€st trlmogat6k 6s
ellenzd,k szAmafinydtAz eln6ks6ghztixozatainak tartalmat - azokmeghozataldtkdvet6 15 napon b€liil - az egyesiilet elncike fnisban kdzh az drintettekke\ abatirozatnak az egyestrlet sz6khelydn tdrtdn6 egyidejf kifrggesztdse mellett. A kifrggesztds id6tartanulnak legalibb 15 napig kell tartani.
Az elnoksdgfll6sei nyilviinosak.

AZ EGYESATET TISZTSEGWSELdI
Az egyesiilet tisztsegviseldit titkos szzvazAssala 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:
TdzsdrAndrds Piliny, Losonci ilt 6. szdm alatti lakos.

'

azEnot feladatai:
a) k6pviseli az egyesiiletet,
b) az alapszabiiyban meghatriromtt idSkozilnkdnt dsszehivja a kdzgyiil€st,
c) u alapszabrilyban meghatrirozott id6kdzdnkdnt dsszehivja az eln<iksegtildseit,
d) az elnoksdgi fllisek kdzttti id6szakban trdnyitja az egyestilettevdkenysegdt,
e) beszi.molaz elnoksegnekaz iildsek kdzritt tett ntezkeddseir6l,

f) felvilagositdst, taj€koztatil* ad az egyesfi"lettevdkenys6g6rSf c6ljair6l az 6rdeklSd6kne( g)
gondoskodik a kdzgy&16si6s eln6ks 6gi hatinozatok vdgrehajt6s6r6l,
h) menedzseli az egyestilet gazAAkodrisat,
i) kapcsolatottart mris tarsadalrni szervezetek,gazd6lkod6 szervezetek,stb. k6pvisel6ivel.
D ez egtesfilet alelndhei:
Az egyestilet alelncikei2003. auguszfus2I. napjat6l szimitott ot 6vesid6tartamra :
- 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 megha1ad6akadrilyoztatAseset6n a helyettesft6shez akdzgyttl€5 hqz%{j6nrlasaszflk#ges,
b) vdgzik az elnok 6ltal rrijuk bizott feladatokat,
c) kdzremrikodnek a nriis trirsadalmi szervekkel, gazd6lkod,6 sznwezettekkel val6 kapcsolat6pit6sben.
il .qz egtesfilet titkdra:
Az egyesiilet titkara 20A3. augusztus 2l- rCI;pjitbl szamitott 6t 6ves idotartamra:
P6terndKuris Krisztina Szdcsenyfelfalu,Rak6cnut 68. szimalatti lakos.
A titkir az elndk iranyftrislvalvegzi munk6jrit:
a) biztositja akdzgyillsek 6s eln<iksegiiildsek megtartrisanak adminisztrativ, dologi felt6teleit, gondoskodik a meghiv6k id6ben t6rt6n6 kiktilddsdr6l,
b) v€gzi az egyes0let nem penz@ijellegu adminisztr6ci6jit,kezeh nyilvrintartiisait, iratait,
c) sznwen az egyestilet r enden enyeit4.) A gazdasdgifele l6s :
Az egyestilet gazdasigi felel6se 2003. augusztus21. napjdt6l szimitott 6t 6ves id<ltartarnra:
Vdgl J6zsefLaszl6 Lud.lnyhalaszt, Szent I- trt 82- szim alatti lakos.
A gazdas|gi felel6s az egyesiilet elnok6nekfeltigyelete mellett:
a) kezeli az egyestilet pdnzeszklzeit,
b) vezeti az egyesiiletpdr:r,trgyttrirgyu k0nyveit, elk6sziti jelent6seit, bevall6sait,
c) gondoskodik a penziigyi ds sz6mviteli jogszab6lyokban el6irt kdtelezettsegekb€tart6sar6l,
d) elkdsziti ds az elndksdg el6 terjeszti aszervezetpdnziigyi, gaztasilgi helyzet6r6l sz6l6 6ves
beszimol6t,
e) folyamatosant6j6kortatja az elntiks6getaz egyestlet anyagi helyzet6r6l
5.) Vezetdsigi tag:
Az egyestlet tovrlbbi vezetilxgi tagia 2A$. augusztus 21- napjdtdl szimitott 6t 6ves id6tartAIfrA:

- J6nasR6bert 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 elnOkevagy tagja az 1997.6vi CLXVI tv.8.$ (2) bekez'
d6sdneka-d) pontj6ban meghatarozottszem6ly.
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. auguszrus2l- napjifi6l szi^mitott 0t 6ves id6tartamra:

-SzakacsFerencndsz.: G<irdcsErika 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
(sz0ks6gesetdnelnokhelyettest) vrllasa.
Azellenbrz6biznttsaglntitrozztk6pes, ha minden tag jelen van; hat6rozattt egyszerii
sz6t6bbseggelhozza.
Az ellenorz6 bizottsag tagiai szem6lyesenkdtelesek eljrirni, kdpviseletneknincs helye. Az
ellen6rz6 bizottsag tagSitte min6seg6benaz Egyesiilet tagiai, illetve munk6ltat6ja nem
utasithatja.
Az ellen<irzbbizottsirgtildseit az elncikhivja 6ssze6s vezeti. Az til6s osszehiv6siit- az ok 6s a
cdl megiel0l6sdvel- az ellendrz6bnottsirg birmely tagja irasbank6rheti 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 veszneka legfibb szervek iildsein.
Ha az elTen6rzi5bizottsig tagiainak szima az alapszabiiyban meghatilrozottletszirm atr6
csrikkerqvagy nincs aki az iil6s6t dsszehivja"az Egyesiilet elnoke az ellen6rzl bizotts6g
rendeltetdsszerumrikddds6nekheiyrerillitrisa6rdek6benkdteles <isszehivnia leg6bb szervet.
Ha az ellenfirzo bizotts.ig a kcizhasznritev6kenys6g folytatrisrlnak felteteleirol kdtdtt
szerz6d6smegszegds6t6szleli, k<iteleshaladdktalanuldsszehivni a k6zgyfildst.

V. AZ E GYESOLE T GAZD/N KOD/LSA,VAGYONA
1.) Az egtesiilet vagtona: ' a kdzgy:i.les6ltal meghatiirozott dsszegri, tagok 6ltal fizetett
tagdijakb6l,
jogi
6s - az elnyertpalyazati dijakb6l k6pzodik.
felaj6nl6saib6l
szemdlYek
6s
mag6n-

2.) Az egtesillet gazddlkoddsa:
Az egyestilet a jelen alapszabl,lybanmeghatirozott c6ljai el6r6se 6rdek6ben vagyon6val a
kozgyfl{s 6s az eln<iks6gdrintdseinekmegfeleldery az 6ves kdlts6gvet6s6benmegiillapitott
keretek figyelembe vdtel6vel gazd6lkodik.
Az egyesiilet kotelezettsdget v6llal arr4 hogy a gazdiikod5sa soriin el6rt eredmdnyt nem
osaja fel, aztjelen alapszabiiybanmeghatarozott kozhasznirtev6kenys6g6reforditja.
Az egyesiilet megsztin6seeset6nfennmarad6vagyon6t miis hasonl6 c6hi kozhasznri szewezet
mrik<idtetdse6rdekdbenkell felhaszndlni.
az elndk 6s a gazdas6gifelel6s egy0ttes
Az egyesiiletbanksz6ml6j6r6ltdrtdn6rendelkez6shez
al6ir6sasziiksdges.
W. Z,'iR6 RENDELKEZESEK
1.) Az egyesiilet l6trejon6heza N6griid Megyei Bir6srig 6ltal tcirt6nonyilviintart6sbav6tel
sziiks6ges.
2.) Az egyesriletmrikod6sdvelkapcsolatosankeletkezett iratokba az egyesiilet sz6khelydn,
elozetesbejelentkez6salapjdn, az egyestiletelndk6vel egyezteteftidopontbanbarki betekinthet.
3.) Az egyesrilet mtikcjd6sdr6l, szolgriltatrisai ig6nybev6teldnek m6djar6l, illetoleg
beszdmol6irol k6sziilt titjekort.alnt az egyesiilet sz6khely6n elhelyezett hirdetot6bl6n tdrt6no
kifii ggeszt6sseI keII nyi lviino ssiigrahozni.
4)Ezenalapszabiiy 6ltal nem szabiiyozottk6rddsekbenazegyesiildsijogr6l sz6l6 1989.6vi
II. tdrv6ny, valamint a vonatkoz6hatrilyosjogszabrilyokaz ir6nyad6k.

21.
2003.augusztus
Sz6cs6ny,
.
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