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AIÁPSZABÁLYA
A sónyi ]Btván BÚáti KóÍ olym - kózhásaú €5€sülctként
úú]nödó
ttrsada]mi
s-deet'
m€bnek
caja' hog/ sányi
István múvé%ténék h&ai és kiÍóldi
prolagá]asáv.l a múresretek, ezm t€lül Iól.g a képzímúvésretbdátainál. és &tóinek
tábrnit nó@Ue' is/ segitve eló a Beáti Ki'r álapvetó célkituzsnel.'
e ]áltolános
múvésZti LuLura terje&tésének megvalósitasát' szr€retében
töDóriti - a fenti caok
.lérés. érd€kében - a !épzómúvé84t és g]talíbs á múvégetek pá'tolóit' sónyi lstvÉrt
hasratekán.} gÓndrait' vEl@int frjnd&okai' a&]k a Bdáti I(ó! tagja}ént várrá!ál. &
eg/esület a]apMablályábm megjé]ólt célTk elódegitését
A sóayi István Baáti Kói Eg'esj1et a 2017' május 20' napján tartott közs4ilése a
Pobán tóÜénykijnyvról szóló 2013. évt v. tóÍvé!y' és z es'ésülési jogró]' a kózhásáú
jogálrásról' vatamjnt a civi] szneztek
múkódéséról és támosatásáJól szóló 2011. 6vi
ct,E.v. töFéry rndfu{.z.qd Jápán J egtsle] módosibl e\ e&'séBess/rk.}|b.
fog]á1ta1apszábályát z álábbiák sZrint arbpítja meg'
(Az eglseg6

ee/kektbe

Írgk,lt aldpgdb4Llbdn

a núdTsításrk dólt betú@l keri|ltek
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A E4F.ül.t

J.t!eg. él Jogt b.r'z.tó'

c.'jai

r.s.
saóíyi r3t9Á! B.Étt xóÍ lgyBúl.t
2627 z.beEcÍr, BüÍók! n' ? .
sz5nyi Isfuá! Baáti Kór
Az Egresúlétfuúkódési hely€:

z€b%Ény' MaB/dorsz*

2.5,
A szónyi István Baáti
l{ó. Eg/esú]€t a tagok Lózós, tá!tós' alapszbayba
m€Bhatjároátt céljának foly@tos
megvg]ósitásá'a l&ésitett, nynvataÍtott tágsáegal
rendelk.á ónáuó joE' saély' kóáasaú t€vékrységet végzó szd€2et'
Az Esles'jlet nm álapitható gedasagi t@ékd}€ég céÜda' Az Egesül€t
u es€súleti €1
m€gvalósitásávál
ködetlenúl óÉ6éfrggó g'zdasági t*ékeíy*g végzésérejogosult' Áz
ga'.laságr'wétlálko2ási tevéken}€ég€t .sa} kóáamú
yagJ e
Eg.snret
?].bb
meghaÍtroZtt alap.él *rinti tdékeíyEég megva'lósítását neú É&ayeztetv€ végez.

Áz Eryesúlet va5@nát eÜáná! megíel.lóa hasaárha$a' vasónát nem oszthatja
tagjai 1.ó2ótt' és á tagok részére nyrcséget Dm juttathat. G.zdó'lkodása so.á' elért
'ei
€redményét z áIapsabálybm ú€ghatáÍozott kózhMú
t&éldyséEq€
foÍütja'
po]itikai tevéLeí,ségetneú fol'tat! w€Zt.
pártoldol iiggéden,
Az Eg/esül.t kö^€d€n
M1clák fiyagi táEogatást n€m n}újt' I(óaetld po]itilai tBéken'€ég: !árt érdékében
reg4tt po]rtikái tevékenység'u dMágs.llési kéPüselói v]álasztáson t&tónó j€löltáltitás'
képuséló.téstúlétébe
a meg/d' fóvdosi ónkÓmán''at
tólténó jelöltálítás, u EÜópá
Pdl@éít taAjánák tórtéíó jdórés' a me6|a joeú vÁJo8 képvi€eló-testiiletét'e történó
jelólés€; nem minósúl kó'etla
jé]óltá]litás, válmint
a lokámester
po]itikai
tévéLdységnéLa kilón tónmyben meghatároatt n.Mtiségi
véÚ*t
á'lt.l a helyi'
i!étve neMtiségi dkományati
képviselói vátasááson tóiténó jelóltá]rítÁs v.lMint
a
p.lgáméstá jelólés továbbá dgágB.jtési és önkÓm'nyzati
képviselóje]ólt€t neÚ á it,

Áz Egyesiilet .élia & teétéDy.égé:
A szónyi István Btráti (ó. Eg/esül€t céÜaszínyi István múvésutének hzá és l.úlíóldi
propagáiása' e sányi
Istvá' En]éknúaum mükódésáe!
segitése' sz5nyi lstuán
haBratékáíak megórzése'
Az Eg/€sület feladeta a múreum ]ált.l eeP€zett
rendwén}tk 1.h.tóségék sárúti
támogatása' elóadások' hÚ8re.sen}€k,
kilál1itások és múZumlátogató Ljiindulások
wNezése' ú évmkelt mégíadezúdó szónyi I.6Á' Képz'múvésati szabadiskola
biaosítása' eeFgése és 1ebonyol't,ása. A2
I6úgági Múvészte]epmúkódési fé]tété]einék
gdekeivel össáagbÚ
István EÚléf,túaum
Egresület twékenyegét a sányi
Áz Eg/esület & o'lábbi LózhÁ.aú

tévéLénFé*l.et végzi:

l| !.wtéÉ ó6 o'dAt&' l.é!é..éd.Jr..zté.' kD€t.tt€d.6,,lé''
mely t€véken}séget &
kózÍeladatát
kép.b
n.v.lés.ottat66'
EBÉ.úlet & arú
!'lapfolrú müvésretol'1atás,
stb' - álapléládatok €uánfuáv.l kapcslatbÚ
í€j1€sz!ó nwelés' f€jlesztó nelés.oktátis
Löaevelésról sá]ó 20 1 1. évt cxc. tv. 4. g {1|
vége' E*! kóáéladat e[atását a Ndzti
al - u). reídelk€zései írjár. éró'
2| kultuilt!

t.Yét!!yB.g

Íol'tatá&t

a) kózósségi kulturalrs has|omán,ok és a"ték€k ápolásá!a}, a Eúve1ódéw,
kó2ós6égek te'ék€nFégének' a br<ossáa é1etmódja
tá'sas életre szen*ódó
jaútását smlsáló kultuT]áJis célok hegvalósitásánaa táEogatásá; a múvészti
lal.osság
intéaények,
tová!!á
á
múvé%ti
kad€ményeEs.ineL'
ónsrenez5déseinek tá@ogatá6a, a múvészia]kotó mmka í€1téte1€inek jaútasa
és a múvésreti é!téke]*létsÉhozisánál., n€góré*nek
s€gitése' Áz EgEsiilet
€xn
t€véken,€égét A he\.i ón1@mán}ztok
és 9wdk'
a köztssasági
m€gb?'ttak'
vatmÍnt é6.es crtáris
5lárendelt*grí sZn.L
í.1adat. és
1991. évt
tv. 121. €. a)'ú) pmtjain álapuló
hatáskórciról
sáló
kóáeladatok el]átásállTz ka!.solódód'o( végáb) loltuiáris sargá]tata' kür.aós.n á nyilvánrs kón'{tári éllátás biársitása|
nlmszinház, elóadó.múvé*ti g.rcret támTgatása, a ]d'tÚáis
órókség héV
véderme|a heM kónúvelódési tevékenységtlánoEatásá, miít kóá.ládatolhd
}ap.solódóa
végett
kulturáis
tevék€nysE,
mdy
kóáéládatolat
MágETÍsáe
helyi önkományatairól
9óló 2ott. évt cÍJoo.Ix tv. 13. t.

Iol''tátása
& E:lóadó.múvésuti
hnturális
tevéka'tég
.) kózhasáú
sáló 2ooa.
íoBlálkoztatási
Mábé'ly6rót
és
sajátos
szíeret€k
támoearásáJól
(l.|
' elóadó.mú!€séti
tv. 3. 3
bék€zdésa alapuló kózf€ladát
.vt xcla.
ellátásához kápcsÓlódóm'
t€rekrység f.ft ételei'ek m€gter.mtese
mnt kóíeLadá|'
e.|y a kulruElit ó.óksgved.|m.'
3) t.ultÚí!& öÍdt'ég E.góíÁ...
köaÚv.]ódisi
twekenyBég
ó'Tksóa v.de]Íne e6 a helyi
a kj@elr kLÜáli.
']].lvf
ö.óL6ég helyi védelme' fuint kózle1adathoz kapcslódó
táúoganása' lnlrtÚá]is
ó!óksg védelrDéról
közhátaú tdékeység. Ezén közieladatok énátása a tlltEáis
ilreít
.vl
cl'*lx.
tv. 23.
5.
bekezdésén,
a
2{)11.
évl
[xtv.
tv.
*óló 2oo1.
5. {1)
pontján
13.
ala!u]'
€ . 14) l?. és 23. s. 15|
tséL€n}séget & Eg/esúlet a temógctvéde]tni ldrltÚÍa
e€ly
4| t.fuó.*tvéóeleE'
oktatása, Eint a 1996.
a t€més4t védelEwel kápcsrlatG im.r.t.k
bekddésén
a]ápuló kózfé]adathoz
véd€
l
néról
64.
€vt Lm. tv' a temé&ét
9. |rl
'ejlesáés'
kapcsTlódóá reg€z
l.olónbózó rúrelódési
A2 tg/.súlet cé|a mégvá]ósiLasadd.&.bft € s ^]tlmükóól.
Étdé]sbÚ e*lenlént
prcpaglLlás
rd.kcnység€
önkÓmá.ugbkkáj,
iíÉfumvckkel'
iókolak'
e
Ery€sület
oly@
sárgatáná6okat
Lözhamú
Ezm
!€dagógusok,
i€
biztosítja'
arrik
n€
m
táejd
@
gÉr€
k
.k
és
salók
száDáE
úúvé%k'
ón}mán}zatok,
és
tagjain
kíüir
más
teméE*te.
&
EBEsület
mlgáltatásokból
Eg/.sú1€EEk' tehÁt €á
josi sÉmélyis Té*sülhet'
II. FEJIZBT

Az EoYEsltlDEÍTÁGsÁGA
4.9.
félú]i mag/Ü és o@ úágE
1.) Az Eg/esületnek tágja lehet ninden 16 da
sm"zelek'
s!b'l is. al.ik U
lÓv;bbá jop Mmél'€ ' < íinbmfiv.k.
JmpoIgJ'
r.l'.sil.*t
vlilalják
regék
e6
.l.ike' Jgídvél€li
.Ióü
Róte'efn
álápszábláL]J
abÚ
EA,esÚ].i
'
félv€
t
t'
iné.elmúkálápján e D]nókség tagként
2') A Eg.sü1et tagjdt - a t.sság jTgviszonyból eredó . a jog@báyokba'
árapszabglybe mégálapitott jogok nbúk éskótéle*ttségek tdherik'
3'] A Eg/esület tagja lehet @ ajogi smély'
úegháladó táúreatásbo részsiti
4.) A tág tagslági jogait szmayes
k.pvi6e1ó útján g/áküoÜa.

úely

gÉlorolhatja'

z Eg'esiú€tet
Jogi smély

!€lmint

a

wente 50.o0o,.Ft'ot
tag tagsági jogait

Eeok. A7 JapiLö tas€ á g r Egl.sijle!
6dc.
a rraPiüó.!
5'l Az EB,e€ ú ler lás'
tndps rááJ z lehet' .l.j e]'ogád'a u
Az
Es€
s
u.er
vér.j4el
keled.ezik
n!íváúEJiásba
kd és v Elrókyg tágkent
belépési
.)rlátk%lbÚ
ERv.súlerol6p*bJ]aá.' Í€ I vétél.t
jel€
n
tk€
z
ók
felvét€ldól u €lnókeg
- a kérelem
e]íogadja' Az Egresülette tagként
bdyjjtását k@étóen lEt hónapon belüt' ket tag ajánrásvál - döntri kótélés.
ö'|A2 EB/e6úLrrpáltoló r.d.
lálrgársl
és/Wg/ eá'ózbeL

jogj MréIy. á]o pénzb€ l i
|.h.lmindea lém.*.rsvasl
párloló tagkal
Elnó}ség
EB/ésü].hfk'
és
e
nyj'lt z

|órt€no Íelvóre]Ulí'I haLárcz' A p:iflolo Lgg d E6tsúlel kózBuléff
tMa6koás|
o@ál
vehet resz' szálaoti' v.jlávlási és Úfgváás^hgujsligj lossá] nfu rendeúe-Á'
köl€l%t.sége kiárclac & á]la.lafelljánlott vagyoni hozájánlás t€ljesitésée i€Úed ki'
A tagoL JoÉ.t

a) jogoslrt & EB.€sület

idd@ényein

b) a kózgnllésen teácskoási'
c] kizáró,.ok

30 % os b.lépójes/ k€dveefuy

jáváslattéte]i és sav%ti,jóggal

hi]ányábm báfuély tigt*gre

meuett Észt

rendelk*ik|

varászthat, és válásáható

e

EsÉs'jíet

d) á éE€súlet sz.N€i által homtt jos*bl4rys*tó
vag| a]ap%b]áLlyba ütkózó határozt
halá]yo! l!.üil h.lyé2ésétkérheti a bíróságtól áttól & idóponttói száDitott 30 mpon
belrll, miko!
a hatéJoatól
tudoúÁst srer%tt' vag' a hatáJoztÍól tudo;ást
e) u Eg'€súl€t

irataiba betekinth€t,

n a Dasli€ j i8'olvlá'v ÍeLnuaa6a\o1a szón)n l\tván EúIelmúz.um l.'al]iLásái|in6€ n
9 tágsági jTgvis@nyát z Egésúl€t kepü*lójéhe2 intéZtt
bámikd, indolrlá€ nélkil mec6züntetheti (kitépés)

irásbéri nyiLatkoattal

6.5.

tagol. kötol.'étt3ég.i

^
ll
A2 E6'f6úlet ual;rak lro|el€ s séaeu á]apvab.']v rendetk.Zseinek b.fMása' a
Baád Kór.élki'úasei Degvá]ótilasábfi va]ó kó*múködes á trlkiru*sek ésle|ádcbk
megválósit6ána} táEogatása'
2) Az EBr€sülét tagja @ r) bek€zdésben foBl.ltákÓn bilEenóen
ál e Es'esü|.l *neati

kóteles:

cl.|éb"n l.r'deBesenr.sz. venru,

b) a közgru|is.illdl ÚegáL]aTiroÍ
esdea es,ib \as'oni hozaJmlas|
d
eydékts*8kd - tagd' e*t.bm 'aBdilaL
a ru.dekess.g dopon!á íU den.v nÓvmber ao.€
cl u é6Ésúl€ti vág/on védelDe ésÍedelté!és*ro

7. 5.

^
1)A tags4i vi@ny m€gg:nü:

tág!ád jo8ü.ely

hMá]ata

berszú!é..

a) a tag knépésével
b) á tag kizá'ásáv.r
cJ a tag habrávár va6'jogutód néllt{li megszú!éevel

kiléphét. Kilépési
2) Áz Egesijlct bámely tag.a mdokó]6 íéll:ú] e E*€sü1etból
kéu
béjelenteni. A tagsági jocvi@úy a
9án.1ékát z eg/.süet elnókeh€z iÉ8be
nyira&Tzát kézh@ételéve] megszúnik' Az EgEsúlét KózB^ilésá a tagságl jocEsány
mégszinéséról tájékoztatni keu.
vag/ tágdijffttési
3) Ha z
Eg/esúlet tagjá u e]óirt vag/oni hrzzjánlási
hláJom hónápja,
n.m
téy eleg€t'
ú6| - a
kót€lerettségének ó'hibájábór
jogkóverkffiényekre
(]ozáJÁs) történó ís/elmeztetést is tártalmázó . z násbeli
íelsóÍiis kézhe'ételétól szÜnitTtt hámidc nap d€doén!.télénségé esétén& Elnókség
u áta]álos dóntéohoátáli rend szriít a tag kizÚásáÍól hatdozhat' A kiztrást kiúÚndó
hat.áJoatot irásba ke! íoglélíi és indoklással kel e!áini' A kizá'ó határcatot hét napon
hébt
b€lül
m€g kéll l.üldeni a kizáJt tagner.' Á ki4ló
hatÜozt
e!€n
'i!cs
megszúnésenm mentesiti a tágÚt a tagsfua ideja
4] Á tagsági ü€@y
tagsg€a idótaIt@ára vrnatkoó tagdíj ta1tozásának t€ljesitése alól'

r€búeZtt

és

azt a tagot' aki meghá]t vas' jogutód nélkil
5) Az Elnóksée tór]i a nyilvántaíásból
megs?int' aki kjlépett' tTvábbá ázt' akin.k ta8sásijogvisznyá kizáJássál meas,int'
lll. FEJEZRI

Áz E(IYE's(JIJÍ szERvEzDIE
Á' EArcsiilet

.zéÉét Kö'gyúrfu'

ElnöL..g'

FéIüEIE!ö Btlott3Á8

A ttó4yúlés

rr.5.

1 ) Az Eg/esúrétdóntéshoó srene á 1nöze'{1é5'

2.1 Áz

kózg1ilé6t talt'
Eg/ésület szúkség *riít'
de évente l.Edább ég/ a]kálmál
Kózg.ilést
u
Elnőkség
hátáTzatá
árapján'
továbbá a
Ezn ki!úl óssre kell hini a
a tágsáE eg/hl@adánák
z ok és a él
F€lüA'eló
Biz'ttgg
kezdefu@Fasére'
úégjéló]ésdélelóterjesáett irásbeli kéíelnÚe' varamint ha @t bíóság err@deri'

3. ) A Kózg/ú|ést u Eg/esúlet elnóke íásb€li meghivó!á' e Eg/esúlet ndénék és
vál@int á kózgúlés nápiÍad
sZkhelyúek' a kózsrulés idejénékés helyyinaek'
mégjelöléséve] al.ként híta ósszé, hTB/ a ne8hivTtt a meghivót á kózs4jlés
m€Ekapja' Á napimdet a meghivóba
idópon!át l.garább het nappar megelóád
jogTsultál. á tláJsralni 1dvént
hTg/
a
savzásrá
olya réglet€sséggEl ke[ felhintétri'
témakörben áIáspontjukat ]ía1akithassák'
Á kózBnjlésre e Ery€8ület páÍtoló tácját is meg k€lt híhi' A pártoló tág szfleati
jogga1n€m rendetkeát.
A Kózgrulés úlésdt u EE/esü1€t székh€lyén taltja' A közB.ilés úlés€i nyi1w]ino6ak'
korlátoáató'
mely nyilvánosság c6a]t.jo8Ezba1ybm meghattroátt €s€t€kb€n

s.)

és je]enléti ivet k€l
f€lvenni' Á jeszókó.yvet
a
Á kozgrulésn5l jegzókönyvet
jel€
n
lwó].
jég|?tróköny'vezetó'
vg]mint
a
kózúl
rcgv]aasztÓtt
kózs'i]és elnóke és a
k€t hitelesító í árá' Á jeg/z5kón}vb€n .ógziteni kell a Kózsnllés 1ényegésesemayéit
ésa m€€hoatt
hat]áJ@atolát'

12.s.

tóbb' mint lelét
1']Á rózg.ilés á}r{or hattroatkepes, ha .@ a léadható @vato!
jogosult
ré.zt
resz.
A
hátábalk.P.sség.t
nindm
kepviseló 6dzáya
ttll.
Iratár@atboátalná vizlgálli
u,
2') Á határcat meghozatarár<d ffi .Awbat
.'lól m€nteóit
a) átit a hatáo4t kót.lezttség vag/
t€rhére fuÁlfajta elónybm é*sít;
'elelóo8ég
su rádésL keli kóLnll
b, á]ív.l á hát]áJozat vml
cJ Ákj .U.n á h.uáJou t alapján p..r k..! Ddimi:
d) akinek olyú hozzáta'toója
tagja v€Br alapítója;

vag. a jrgi smay

éídekelt a dóntésben, a].i ajogi szda]aeL

más gw€rett€l
e) ali a dóntésb€n ddék€lt
kalcsolatbe
éI; vág/
ál.i ég/ébkéntsreméb€sm éÍdéketa dóntési€n
'

többséei

befolyásd

nfu
álaÍDló

3') A kozg.ülés a haúÍoatokat nÉt .závázássar' eg/szrú gótóbbségEel hoza, kivéve
.ltéróen rmdé]k.zik' száv%t€g/eílóség
e Áláp*bály
ekat
@ ésetik.t' mely€kre
tékinteni'
és
köv.tk.z5
álkálomál
ismételt @veá6rá
€óetén a l.érdést€lvetettnek ket
4') Á kózgórés€n

minden tagful. éry sávatá

vÚ'

saváái

.s9k %melyes€í

lehet'

5') Ha es| tag válmely üBrbú nm g ázhát, ót e adott hatáJozat m€ghoátalélal
hatáozátk.pcsség megáliaPítÁsa srán íg/elnen kivül kell hasmi
ó') Az e6'.sül.t á1ap9a!]á:lyarúr{ módositásához
6zotóbbs3ad hoatt hat]áúoata szükségés'

a

a je1m 1wó tagok hÁenó.gy..!..

.éljának DódÓsltásához és z €ges'íet m.gs,inéséó1 sóló kózgnllési
z] Áz €6/.s]1€t
tagok üÁrce!.gy.d6
eótóbbséggel h@tt
döntéshe a sav@ti joggál rend€lkeó
határcata szük6égés'
13.S.
j.1em€k
á ta8ok nm
meg a
ósszéhivott közg.llésm
Ha a wbélyszÍien
na!ú
belúlugáazzál
a
napirenddel
hatgozatkéPességhez szük*gEs szárn!@' tiZnót
A ÍÉsod6a ósvehlvott kózg^llés á megjei€ntek
újabb kózg;ú1é!t leh€t ós*hív.i.
a kóz6/úrési meghivó ldélba a
számáJa t€kintet íélL:Í] hatá'oátképes' Mellyiben
íe]hí1ák'
a
tagok
6g/elúét
A hatá'ozat nérhoátá]áh@
távolét kóv€tkezméíyeire
jelent m.g - a jelólwó tagok
etbú
sd
a tagok fele ebb@ a
@D!o
- fuémyiba
kétt@ad rés2énékia.nló %v@ta szükség€s'
Á Ki'zgyiiÉ3 hatáltót.
14.€ .
1.) Á Ki'súlés

u Eg/éúrététérn1$ Ei.den ksdésben dóntüet'

2') A Kijzg.ilés kiaáJólagos hatáskó'€be
a) u Eg/esú1€t v€*tó
F.1üsE1ó B'ottság

taíoák:

tisáségvisetóinek (E.lnók' Elnökség t9gjéj, Tit&í) válmint a
ill'
nésr éEe tórtéoó úegváa6ztsa'
tagjainalr és elnó|€nek

b]
c|
al
Pl
f)
g)
h)
i}

t

m.giires€dett
tiEztség.Laek
tdátbá
a vá1ásztási idószál.ba
üsszahívÁsá'
gNzássál
váló betóltee,
m.gválasztja a J.löló B'ott€egot
d a]aDsa!áv módositása'
a es]erot.t inegsanes-ek' fBEsl)I.s.nek.s sxpJágának elha!É@Aá
u EÁtsúI.l .res besÁmT|ójá'gk eÜogad'sá' d € s resület we9 lróIlygv.r.*oek
úeEalbpnásá' ésdónGs á kólL*g\ eési b.*'moló eÚogad.Lg kkjnrléb.n.
a Lózhásáú 9á€i m€Uéklet €Üogadása
an beeámoLojEa} megüÚg'á].isa és dönlés á
e E|rókséB' a FelúÁ'elo Bizocd€
t€
k
intetébm'
b.9ámo1ó el'ogad6a
a .g'esúl.t Baját tagjaál'
u ol'a @rzódés megl.óté6d.k jóv.haglá6a' @el}€t
bgjávár
vag/
e*khonáÍúto.Efualkó|,
a ferúg/dóliatts]eg
v%tó tietségvislójwel'
á j€bnegi és kTÍáb}i eg/€súleti tágok' a v€retó tisáségrlsérók és a felúg/elóbiáttsáEi
k]ártérítésiigények étrényeEitésé6l
tagjá €u€ni
tágok va6/ más égrcsületi 6zftk
meeyá1aszt]ása üssanivása és dijzásánal< m€g]Áuapitása
váasztott kónyw'sgáló
végel6záfu1ó kijerdés
dónt e eg/ésÍrl€t jogutód nélkiü m€gB'1nésé éséténa hitelgók kóvet.léscinek
vaBron.ól, mák u ésresúlet celjsal úegégrcá vagr
kieBlenlite* után ffudadó
%neretnek
tórténó átadsa
has;nb er mesvglósitásám tét!.€jött kózhasaú

m) ga?dsági tdsaság létrehMása'
meghátá'ozis.'
nl & € s .slíer dúl{ódesi rl'nvelveine]^
f|oií \aepru
a
\ozliijnusáma.l
é Laok es"dégesr
. *cd';,
'"]-i"r
"i
válmD! a tj6fuegvise|ók
p|
E€ok kicmelkedó rUJLk'LJfra.k juialmdásá'
jutármángk'
-;6E.úl{i
ti6á€l.tdiján9]< meBá apitása,
á jo8szabáy' vas, e a]aPaáhé]y a
q) dóntés mind&okbm e úg/ékba' mely€ket
kózgúlés hanáskóréb. uta'l'

rs.s,
I l Á J.|ö|o BiattsáE Úökél é1 |éeaLbbket lagjar u úkavá$ajLst k@eló közEru].s
várszna mee a telfs nés s es váazl áci idóválo a
2') A J€löló BüotsáE elnókének és taEjainak a fuegvÁtasáásáa
javaslatot. JavsláttéteLe bámery iag is jogpsurt'

Áz EgEltilet
1.) Áz Eg|.sii]€t

a kózgrulés e|nók resz

ügy@'étóe! Áz Et!ö!..ég
16.9.

úg{eztését & Ernókség latja el. Az Egesület vaetó ligtsécM$lói e

2.] Áz érdókséghét tagu t.stútet. Áz Elnók*g
vórasdja tagjai kózül.

tagiait a kózs^llés négÉvi idót6tlÚa

3') Az Elnókség tágjai: ÉhöL' Titlé', további négr e]nókségi tag, valmjDt
IstvÁn Em1ékEúdm ártd d€legrirt szmély'

á szónyi

a a náé/korú smé1y lehet, ákinék cs€1.|vóke!es6égét a
4') vezí' tisá*gvi6eló
teatkenvsé* ellát6á}oz sáik6éger körbs nem korlabáá].. d .B,esüLel l6giá' .s
úgJryfrete$ f.Iádátat
A v.ató
dsfuegvi€éló
aLuwa a kózüryelí6l'
"incsen
szdélveffi
kótél.s ollát]i. Nd l.het vezet6 t1sztséEus.ró &, gLit búncs.l.l.Dény
búnt.tétre itatek' afiíg á búntetett
%ladsagv€sáés
.lki'v€Éw miatt jog€rósú

elóéleth€z Íizídó hát!áJljos kóvétkmények alól n€m matesúlt' Nm l.h.t reztó
tisáségviseló e'
akit e fog1él1ozástól jog€róM
.ltilto|ák'
Ákit v',n.ry
fqlalkozástól joggós birói ítaeÍe1 eltiltottak, e el1J:ltáshatál}a alátt z it.l.tbm
megj€lólt t€vékenységet fob'tató jogi 9émély ree!' tiet$gviselóje
nm l.h.t' Az
éltiltast kimddó
hatábátbm
measábott
i.lótÜtmig
nem lch.t re*tó
tisáegüseló
u' akit é]tiltdtár. areutó tisztségviselói terelffi'€égtól'
A v*tó tisásgvisló
a jTgi %Eély tasjái' taaság Íéurüli jogi sremóly estén a joBi
*mély álapitói résZre kót.]es a jogi sZméba€ voúatkozóü felvi]1á.gosit]íst
adni' és
gámur<ra a jÓ8i szmébte vonátkoó iratokba és nÉwántÚtásokba betekintést
bjzrosítmi' A felvi1ágositást és e üatbetek]ntést a véutó tisá6égvise1ó a jogoslt
]ált.l tett í!ásbeli titolaÚlrási íÉatkozat tételéhez kóth.ti' A véztó tisztségvie!ó
mégtagadhatja a Íe1világp.itá6t és & irátokbá váló betebntést' ha ez a jrgi sz@ay
úziéti titkát s&tené' há a febnÁgo.itá.t kén' a jogát visszáaésszÚúa ryakoelja"
vag/ felhivás eleíére úem tesz titrktd'tÁsi nyirátkozatot' Ha a lelviláETsitast kdó a
febnágositás megt.€adását indolotatl@ak
td-tja, a nyi1vántéJtó bíóságtól kdhéti a
jÓgi fuély kót€lé*sét a férviracositás megadáséJa.
Á re*tó tisáségvis.ló u ügP.rctési t.vék.ny*gé sorá! a jogi smé1ynek okoatt
i.áÍokért á szdódésseBéss.1 okorn: kátrt váó 61eló.ée @bay.j
erint í€le1 a
jogi szmdryd szdbe.
A kózhMú
*fl*t
mégsz1iését l.övétó báÍom évig
lehet más kóáamú
'm
gffikt
v*tó
tisztségisé1q. a d étfréty, a1.i korálbm
olya közhasaú
gffitt
lutó
tisáségvisclój. voli . ama} mégszúnésétEeg€lózó
két 4t'{
a) mdy joautód nélkül 9int mcg úg/' hogj| e
adó' éE v]áEbatósácna
'|"^j
íyilvántártott adó. ésváEtáltoását
nem eBrenlít.tté
ki'
b) m.Iy€lsz@la
& áImi adó ésvámhatógá€jelatós
ós*gú adóbiánrt tárt ier
c) mel}€l
Memben e o]lMi
adó. és v.ánhatosfu ü'.d.zfuis
intel.édést
álká]rneoB' vas/ üaedgálást heb€ttes'!' bílságot sabott ki'
d) me1ynek adóvámet e árr@i adó' és vámhatoság e adózás radjdó1 9óló
tóFény sreint felfü3g€6áette vaB/ tó.ölte.
A veretó tisztségviseló' iuetve & eün€k jelólt sremé1y kóteles valfu.myi
ér]ntett
kózhamú srereretet €lóEteffi
tájékozta1ni Ü!ól' hoB| íyen tisáség.t .6ddqjÚ].g
más kózhsaú srenerehra is betólt.
5.) Az €lnókwg t.ajait a kózgnllés wisdzahivhatje' ha nunkájukat n€m mqí.l.lóen
látják e1.Kótelgó a vissza'hívÁ.' ha relúk veEben ós*f&hetedaségi
ok á1 f.m' A
tagsagi úMny megs,inése eseta a fuegbiatás visszanivás néIkül is m.gszún]k'
6.) Áz €bókség ülérei úJ.lvá'osak'

1'] Az E]nókség feladata:

17.S,

a) z egesür€t nápi üsrebek vitele, e úBperetés hatáskóréb€ táÍró ú6Ekbén 4
dóntésk meahozatála
b) a begámo]ók elókégítése és u oknak a közanirés elétde62te6e
c) &€s kóltsgvétés eucvite* és amak a kózg^irés €lé térjegté*
d) gondckT.ük u Eg/ésül.t jin.gwil és tséLmy.égéve1 ós*fúggó jog@bá.lyok'
var@int a Kózg'irés dtar hozott hátáÍoátok vég.ehajtásárcl'

.]

k.-lése' a vag/d l.lhámálas]áÉa és b.f.l.tetésérc
u egÉsúléti vagp!
vonatkoá' a kózg^llés hatáskórébe fum táÍtozó döntésé]r mégboátata és

!

szrinti sznei
a;eg/e.dület jogszábé]y és álallabay
elókésáté*
tisztséEuserók úegváetásának
álto] óssÉhivott kózsúlés
ngjNereÍó s-í
ü

d

úegElákitásána}
mpimdi

és a

pontjaúak

.és'étel a kózgrulés€n é€ vá]asádás & eg/é.útettélkapcsolatos k€rdéselúe
tagrlJllvántatásrwlt,
Úányidá deg/esú|.f cfkeny*gel'
ké|kö/snl.és közötliidóbá
.s.lekbtr
áápsábávbÚ
m€ g l'alooáh
i!'
dónL 6 Bg!.|vé!eleklád.*ben
'
a kózg^1lés 9ltá1 ériTgadoí: nány€lvek €tadán
- a Löltséeverés
1] intézkédi(

h)
i)
j)
kl

Bl e enÓzi u éve9tep vég€ h ajtását,
pmgrmokíjl' eok beindlE$'ó|' u Félnez
n] hat@z. BdjLr Kot olrá] we*l|
yágok elkévítte!ésé.ól'
szül.ség€s kiádvá'yok, !rclagedfu
u
Elnók
munriáját,
*glti
Lóáásáú je]fl tés éué9it€6e'
jdópffrláról és háláJz'nj]. a
cl a kö7Erulés es ' elnökség dónl.qÚek tdjloml'
nyilvlántÜtás{ !"rf
tmoatók
és ellen'jk száÚÚMy'ó]
'
a köz-g.ilés és u eliókség döntés.inek e énntéttékkélwáló irásbeli kózlé* és a
dóntések'ntem€ten tölteíó nyilvánosságÉ hozatála'
s) a döntés alapjén megÉna!ítÓtt támogatás igénybdétdének Ú'djáÍór' és ámak
hozatáláÍol EÓndoskodik,
törté.ó ndváaossága
int€metd
igmyt4ét€li
sabatátésai
besáúoróinát,
múkódésaek'
t] z
Eft6úlet
' módjá;a.k íyilvánosságá| a srekiely€n tórténó Liiigg.sáésset b'tosítja'
u| döntes a oÁÍtTló bs felvételénekkéldésébén'
vi d "gyesúl€ L I-áL;Jo;laiJBk' sz.Ne4!i okiráEiná} is.sreb kóny'Ú.kMtése
M u emflId rúködésde| kapéolalos LárTk regorzx
x'' u e!y€ 6 uréF| é:inlö r.Esané9i ok l.máL]ásár.k EindÓ].on üzsgalaE es
oneii beköv€tkezte esetm a tóFényba elóírt intézkedésékm.gtétele
y) sa!él,átot
alkot e .gyesül€tl dóntéseL e érütettel'l.el váló kózlési'
'jrétrc
nyilvélosság.a hozabri módjátó]
s6%t
műkódéséÍ€k'
z) megalkotá a szóíyi István Bded Kór, mint kö2h6aú
nyilválo.ligaÍdl
beszáíolói
kózléíú.k
módjánák'
ieéíybdétele
%lgá]tatás
eóló b€lsó *abér'zatot
káp.so|áoso
kéI{kern
€ 6 E<ú|.' muód$*I
a kTzhsau
e, s.abd\on
nalokbá vaö berékiólésrendjé',M.|yben bgto€ i $a á b.r.bn|ésl b]áEkj Ég'rc
z
EB/e$:let Eliókénék vag/ megtíátljának
s'kh€lÉn
& Eg/esüet
jelr]ét,ón€n (a szmaíségi jogÓk v.d€l4e @llett)
2|

3'

saiÚt, d. flenle ré8Elábbeg/ a]kalomal úlPsezik' A?
Á2 Elnó€ é g.á'.+g
löbb fu| Íel€ '
ha @1é s]avAn jogeá]
haL.foá*;p.s'
Elno}seg
'úd.l'.ajloek
j.lm
kérdéseLbs
A
hatáskóreb€
tEtoó
ve.
illetóleg e Elnók vas, a TltkáJ
es.|.o &
habTz
suveEB€
n
lóré8
vóujbb*gg.l' nyill sávuissal
es*a
köEles mégiMi|rlni á szávu's. lmétell svei.B/edóyg
íútk*g es*r
élv.t.thek
kéll tekinteni'
a
kdést
e*tén
A hat'árcat fughMatala]r
.) átit a lratároat ktit€leettség vag/ felelósség áló1 matedt
terhérc más'ajta .1ónyben résksít;
b| alovél á háiíjo4t g.rint 62wódést keu kótnij
al €ki elen a hatáfuát aralján pert ke]l inditai;

vag/ a jocl ffiéry

l0

d| gJ<ióekolys

nea|Mozója

érdekétlá dóntésb€n' aki ajogj s,m'ilynek

fur

tóbbségi b.íolyásí

érdekeit más sxrerettei
é) aki a dónÉsbe
kapcsTrátbú all; vág/
érd.ke1t a dónt&ba
! ál.i .B/énként @ély€sen

B€já

.raputó

.s.tben E&sl@zií
4') A2 E|nókse üIerér. Eindr
JTgBa] mB ke! hívfu á F.ryélmi
Bi2rrr<áse|iöket és é kepámüvé*b progtmokat 64Mzó EÚvé*!i E*tÖr' Exn
& E],óks.g |ogosulr .s.b vás| áúlmdó jenesgéI rások9L io É.erÚhj
rurÚróá
Lelr z l]1éshelyét,
5') Áz Einólrség üléseit j!Ásbe]i meghív@ol - @el}a.k taÍtá]'lá.E
Ki'telezó ú óééáhiváE, ha ú
idcjét' a napiréndi jselatokát
- e El!ók }'ívja öw.'
z
Tk
és a .él meájer éséver- @
a
fcl€
ezt
i.ásbd
tóbb
úint
EInókeg taciainátr
shfl
köteles
a
kózg'l!ést óssÉhiwi a
kézdmén]ei. A2 ngj,eetó
EInöloá
cé!ebó! ha
úégtéte1e
snkség€c ürek€dések
úl z ég|esület vág/@a z esedekéstaÍroásokat nem fedeá;
elórel.Áthatólag nm le6z képés á taÍtoá$kát
b| z es€sülét
.| z es/sül€t

céljainak elé|és.v.száybe kerútt'

A :fnb€k ajapiÁn ós*hi@t!
;egs^n|ejése
lorúrbmv
úég9ünteté6é.ól dóntai'
6'

e*.Iekségkor

á tá8ok köcl.sfk
e ó66at!.v.isá
kózsruléw
vas
d
ülézked;sr
bmi
érdekeben

okor adó
cs,esül€ l

me]v.l d EB/e6úl.l EÜjök€ vas,
42 E]nók*g ű |és.ró| jes 2ökóbwe! keu fflvm.
Ífuáffii ke! @
.|ÉNa ket Elnókségi taa ü áI'' A j.gu'kón}ryb6
h.lreket<e;l
határcatokat'
és
a
Eeghoátt
E]Dökségi ú1é.rényeges€E@ényeit

7') A2 Elr\ókség - d E1ai*i be6ámoló k€retébd
a Kózg,ilések bésáEolni

. kót.l.s

a végÉtt aunl.Ájá!ól

é@te

Á2 Ehök

ra.s

A.Eg!És!ilet.í^ók.:

DrKáI@do!ó/lggó'É'!Márr,^
dn: szóke ndikó Málio
sa\létett:Buddp6, 1972' a2.2a'
llthóÍft 1I18 B||ddp6t, v@ú! Jó%eJúe

4'

1') Az Elíók jogÓ$ni:
.
'
.
.

& Es/éEület Lópvis€letére ónállóÚ
v€*ti á kó2sdilést, és e Elnókség tilésat'
é!fuja á kóz6|úrés és e Elnókséa ált.l Íebí@tt feladatokgt'
a munkatatói jogokat g|ál.doÚa e E*esúrét ál.álm%ttai {erdt

J'l A Hé}.nysége sÍjú a Elnók fé1adaE ésha!á6]tóÍ.:
.
.

& EB/esúI€t békmy.égét ü'ámitja
Íel€los u ERysúlel Úfl.nyes és elapszbáy

saints

Eókó.Ié6é.n
ll

kTddin.,]ja z E]nók*c
t!€jainak
muíkáját és gd.toskodk
eól,
ho5'
intézkedéseia közsníés é6e elnókséa hatá'oataivál ósszhdgba
r€é/a€k,
a kózg.ilés átat adTtt felhatolmázás keretej között *rz5désekét kótbet és
kótel€zettséget val1alhat u Ery€sület nerebú,
ehókól a kózg.j]éseka és z e]nókségiiléséin,
Ú9ll'lory
ElnTkoeg' a Fé]úgeló BblEá€
a közg^]|éyn
Fo'd-otdil
'
gondosko.lik a kózs.ilés és e elnól.ség á1tal hoátt hatáoatok véeÉhaÍásáÍól'
W€á
u e5dittmúkódést a szónyi István E! él.núrellmél,
mak
mindfukori Imtdtojávár'
müvésreti és múvelódési intézménveLkel. volMint
inté'.elik mindm olya k*dés!en' me1y n@ taJtozik a kózsrulós
*fu, iI' tisá*gvisló
haiiskó.ébe'
a Kózg,.i1és és z ElnökBég határcatáinak megíelelóén folyeatos
tJé&ámol a Ki'gdrlésék & Elqökség a]tát intéz€t. ús/€]<ról'
rrdelkézik násik .EP téUr.|slmUotL b*.sFgvi*lóv.] ésni ' 4
z EgE6úlei kepvisel€téba

önlá]ród

vae] má'
üteá

u

EBFsilIF

eljláJ'

,t9.5,
Ernókségirag z Es'esület TitLáJa:
sz:]€tet| Budapést' 1955' 09' 22'
l.t!ciú] 2600 vác, oom!ási út 34'

.

@ Eg98a1et kepuiselztére önóllóan
akadályoáatás

u Eg/esül€t

ésétén@ E]nök h€ly.ttesités

adninisárativ

feladatain.lr' továbbá & E]nók áltál rálirc:t

a kó2snltések és z .l.ókségi úlésekirásos myagaingi'
a kózgírilésm válmint z Ernókségi úlés€n á jesaókónw

l€ladatotr

méghlvóúak elókésátése éE
reÉtés€'

grndo6kodik olym nÉvántártás v-etéséról, m.lybó! e Elnökség' iletve a közA'rirés
dóntesének tártalma' idópontja és hatalya' il.fue a dóntést támogatók' és .[énzók
sál@álya
(ha lehetség€s szmaye) megiáIapitható'
a tagnyirvéntEtas és a tagí.lvéteü kérclmek nyívántatásála}

rezeté€,

e) u
áIkale&ottak
mun].Mrzódésfuek,
a
es'€sü€t
megáuapodásáina.k / g€ródésinek/
€lókéwítése ésnyilvántstása'
z

eg/ésúlet eg.üttmúl.ódési mégÁIapodásaiból

fakadó

eB'itEDúkódési

íeladatTk e!]itáe'

itl'

t2

g) gmdoskodás & EB€sület
éres lrölt$gy€!ésénék iÍetv€ költségktési beszámolójánák
hétándóbén tóíéíó élkésátésé!ólj

A Férüs|é!öEiátt#g
20.€ .

1'1 A szóí1! István Baéti ](ór kózgníé& z eg/esü1€t tagjai kózül nésl érc éL.ókból és
ld2ánjláa a
A FelüséIó BEísl.€
két L€LÁboI .j]1ó FetÜryeló BPol6é€p| v.i]aM
.sak
t9íTzik
l.Lrlós.ggel
mnek
álárndelvé,
Kózwúlések vÜ
válúinr á iogskbáLll.'
smek'
Íeládá|a e €sFsúIfti
2'l Az fclúBreIo Bbrel.€
'
ellenórzésé'
á]ápsabáy ésd e$€ s úI{i hatála|oI. $EfhájLásfugk' bedliíina!
3'lÁ Fe'úM|ó Bizonsa* .uflor?sének lársa e e6,esú]4 lgFsz t€ l éLdys8.
s4rirÜ mtkö{tését'iB' külónósfu a
.s|€ s úIf' dlápszábláúy
kjsén
FiP€ I ;d"|
'
Úeenálárcórt
É1oloá lóÍénó
e á]alszb.üybÚ
áúli .uközölgEl<
r;del..zéf
Íe]heaálását, éll@óui Ú eg/ésűlet pénzügi gedálkTrtását' továb!á a üB'itelrÉ,
rcnátkoó
éróíások betgftását' válmint a
e üe.mtézésre és n}'ilvá!t&.t6rkÍá
p@ztári tdíÉk€nység.t'
4') A Felúg/éló Biáttság

e[aórá:

tárábe &
á) á Kóz-gnilés és z E]rtókség hauirozát€.inak végrclEjtását, 3
éft sület álabvab
v9ar1 Úúködését,
bl á.kólBÉgved6 v.grehajlAsár. J pév e6 váE/oí}e.Iést' laIsminl draliba a
lu dálkodást.
c) vélmaÍ íyirvánit & &es begámolóól
5')' 'Az Felúry.ló Bizotrság jogpsult z es/esúlet mrlkódésérel és gazdakTdásával
'leElrs}(egéfuI .vcnl{ént éBúüködésének
kalc6olaos bijme]' ügÉt m€g!*g.ilni'
jelmrést
t€
*
9
Kózg.jrések'
beÍeiels.kor
B'.ttsáe köteles & jltézkedése jogosult ve-tó seet
6.] A F€lú$tló
tudomást' hog/
.nn6k ósszhivását kezdemdtredi, ha aÍrcl gffi

nájé!@ztatÍ!i,és

érd.ldt
Eúl.ódése so!án o1ya jogszabá]ysértés, vag/ a sffiret
A 6án.ut
gi|yosÚ
fu"|ynek
meg6'br|é*'
s.no e6@ény lnulasíasJ
€ é bk.E!
'ofunl' d nÉzfdsÉ
|ogosult
eDuinl'sJ' lu€ M enyhilé6.
.'gv kóv€ ü € ; dy'Dck
v€Zn5 sren dóntésétteei vükségessé.
b') A vezetó tivtségus.1ók felelósséget megÁlapÓzó tdy m.rolt fel'
a.l

(eBresülfiJ rúködé€ é l'
*ru*t
7 |A r.Iús'eló BDolisáE ell6óÍá á kö2\dMú
Pa'á!.odásál- efu.k sorú é vezelo tjsxgegvise|óklol lelenle6i' a we4l
;U'.l.Jváúla!óiu' peds tájekofutás!. VaB, felvilágmif'jÉl kérhet' t@abb.l J kózhagú
kónyvéibe' ilataiba betebnthet' aTka| megvbgálhata.
s*n*t
8'jA F.|ü$elo Bizoíslis tagia u
eÚ. Ésá vesz' ha a jogsbáy

ú|.sm toáLskozasi io33a] Ésá vt}'.l'
EIók.eg
js/ reode]kdi}'

9.) A F.1ügEló Bizoftsag hiá!'osság
álÁbbi intelt€déséket tesz.l

megg]rapitása €seten 'snak

d

sútyí hiányossagob4 felhivjá a v'sgárt
€ekér'€bb
6B/elúerÉs.s/bm Íáruut a he]y.s.]J.;rásra'

je[eEétól fúggóen - z
sffi,

iÍ' tisztségvis.ló

l3

b} jocszabá''t' atápsabgb't, !u. @ €g/ésúlet edék€it
eseténirásbb tájókoáátja @ E]nökség eliökét

sért]ó máEataJtas éelelé*

tájékoztat]á6aí@ v*t
10') Ha a Fe1üg/€ló Bizottsfu a 9. b) pontbm m€hatáJozott
m.gtétdétól
€r.dEén}Íe| a Kózg^llést a F€lús/eló BiZttság inditváAn'Ía ff.r.
á
számitott 30 íapon belii]. óssre kell hi@i' E hatáJidó eíedmén'tél@ éltdté.*ta
óss?a9hívásea a fe1og/eló 62B is jTgTsUt' Ha u ffia jogoslút *N a
rere!ó €aí
edek.b.n
szükséges intézk.dé*k.t na
tlgi
tóÚéí}És múkódés h€lFeáIitÁsa
a tónény.sségi í.lügElctet
Eeg, a félüg'eló s^í kóté1e6hala.Iel':talaul á.sit.ni
r1'] A Felig/eló Bi@tlsáe ta8jáit a közBniÉs üssanivha1ja'
a ússzáhivása'
megf€bróm
láüák
el. A Ló|el.ó
ós*férhetéoensgi ok áü feín.

ha a munkájukát n€
ha v€liik
s4mbm

ha Mn mindháJom tag jel€n vfu' A
B'ottság ál.koi hatámát!ép€s'
12.] A F€lüg'.ló
máEa
altápitja
meg'
A FetüB/eló Bi@tteá€ hatáJoatáit
Felús'.ló B]áttság ügr@djét
gáveássar
a
nÉt
h@a'
m@tesEnlóség
e.€tú
éEe.Íú sátöbb*ggel,
javslatot elvetethek ke]r t.lintmi'
A2 üiéselaó1 eÍúékezte!ó ké€zül' @élyét z
tagia (félűgÉló bizrttsag tagjá' €liók€)
13'} Nem leüet a ferüB'.ló geF ehók€
ilt€tve kóíywj4Ealojá u á szmély. ato 'aB|
aJ @ Dlnók*E tágjá
szw.z€ttel
a mégbízátásán ki!.ll más tdéLtny*g kifqjtésérc
b.l á kózhóaú
vaB/ munka1égáft iÍányuró ég'ébjogvi%oybe lán' ha
nányuló muír.avisznybe
a jog*bály másképp.n nd rendelk@ik
cél srennti juttatásÁból É*súl - kivéve há bÚki által
c.| a lrózhsaú
*nézt
és a táEadalDi
n€m péfubeü sálgáltatÁsÓkat
megkótéB nélkúr igaybdcre!ó
jogvi@ny
alápján nÉÍTtt' lét€sitó oküatnak
weÉt
é&bJ tagiánár. a tagsági
mesÍeleló cél váinti juttat]ást. íretve
.l.| & a'c' prntba D.ghatáJo@ÍÍ ázmayektJnzzárartozóia'

!y. FÁ'EZBI
Az Egy..ül.t tétPk.r.té
21.9
Az EE/esül€t k€pvielete é6jeg/áse al.kat tó.téEk, hory & Eg/e.úlet elóíí' élónyomott
vág/ nyoEtatott nde felet. vag' e Hnók, Ú0g! a Ttkfu a ndét ú alájÍási
cimPéldáüynákmegfeleló@ eg| %mélytm' óDaróú ída.

v!.lEtEzBt
& EE'.!ü.t

vigyon.

22,6.

& g4dÁltod&.

Áz EsPsúl€t éves költsgv.tés alapj]fu gázdÁlkÓrli].' Áz Eg/ésrilet gázdá]kodsáJól
Ernókség j€lentést ké6át' m.ryct eúogadáEeljából a (ózs'úré. elé tdjésá'
1'] Áz Eg'€súlet múkódésérEz szükséges bdételek:

d Es/e.olé| tasjai áltá] úZLetl . kózsrulés ald óéráú]apito( - ráadijak' es á
rasokesetlégesvaB/oni bozájádlá6á.

lmin'Ed."úi.Mdeáé!yei"eL'
é6ioqi sxméIy.} t]ámogatág',
úúsorajnal. és á szónF lsfufu K.!rcmú\és,ti
e
lfúsagj MÚvéMelepnek és.g/éb s*Mátl
s2áb;disko.áúEl. vá]Úinr
'
bdételej'
Drog@iajnak a
b.reElel.
M'f@j
Mk.Tvség.bol
dl ; d6,.sület g6"/sági
"axá]kozási
.) r6dé'ényei é6kiadványe ny@ség€

á jogszbáJyok es
2'|' Áz Dá.súlehel ingo é. i.aaLla vésbna |ehel' @I'Fkkel
tdd.Ut%k
Áz Eg/esúleL baélelejvel ónáuóÚ
leÉr.| kóajtÍ ónalóÚ
6abái%tok
felel.
Áz Eg/ésület tagjai z Egesüret
!ázdákodik. téftozásÉlt saját vagTnávál
.
n@ felé]Dek'
úÍtozásaiért . á befizetét. tagdíj.'ko! hrlmmó€n
23.S,
1') & EgEsület vag/ona c6ak múvé.zeti vag/ *ket

erós.gitó celoiaa hMálható

&l.

\alarkTzási !€ v ék€ n jsÉg.ból saáí!ézó
2'|Á7 E*.sülel r.m n'€ r eségorient.j| rd"xr'
' hN.;EneL
ga"iijLlkodási Frkfl'sé#ól
szseZr.k
a L.^adá]d
Élhas;gjasái
vóló hatglyos jossabályok a1apján tezi'
3') Áz Es/€6lilét pmZs2t.óáit larkszáÍtná! v*ti' Á náEkszdnla
Eliók és u Dnökség .sy tásia és!ütt€s€í jTgosult.

íél€tti Mdelkézés

e

4'l Áz ryes kólBeqver.sba jóv:ihás,ott óssrgehel] tnd.|tét.sveÍo et aindenlrdi
u EB/esú].( ingo és
miEl.|.ló ÍelbaMi'ú;9jÉí' valminl
Dé'lals
"|óiraiolsa*
ineau; va6,onÚ6]. *erLéseérf Elnokség í.|c|ó"
'

24.t
. gedlálkodásá $rán elélt €redményét nem oszthatja
. tálslat
*neet
A Lözhsaú
{el. azi a l&ésitó oki'atbm meghatáÍoatt tdék€nyregére ké]l fordítmi. Á kózhamú
támogatás Lávételével'
. táftulat
ál'údsZrétól {olfutiv
@ álla!'hóztdtás
s;nget
E€g kel]
A *rzódésbú
Gá} irásbeli szrz5dés álápjfu Íé*súihet támogatásls.
igénybé
A
imú€
k
sarint
éB
módját'
feltét.lát
hátáJoai a támo*t,Á65ál való elszámolás
nyilvános€
agÉ
a
sajtó
útjfu!
vehe!' támogatásilehen5ségeket' Mk mértékétés feltételat
juttat]ások
.
bárki
g;F*t
' t,áJsulat áltá uyiLjtott er strinti
]..l1 homi' iközhasaú
Á kóz1Ésaú séNez.t a felelós Mmél't' a táfiogatot' va'lÚint a
á1tat fuofuerhetók.
saméIFi bozzalaao?plát b&ki áút91Úe8lröÉs rélta' igenybe veheló MlB.Llu'ó&k.
|ags49 jogvisfunv alapján nMjjbn lfléslló
álla] Egjóáj.
sx ial
i]leh€ -iársádúi
oküáhár. mede]éIóiutlst:sok ka€ L elév.|' !él \*rinü JUlEuáLsbÚ ném réMsjt}.tl' A
biám.Iy cl szfuÜ }uMl6)' . |él.sj!5okiÍá.bJ megháláÍoáí
aó,hll!5ú s;det|
á pg]'&at T.m Eíalodhal
sabá]vok sznn( . pály'ád]oz köúeÜ' Ebben /.*rbÚ
"í.|léEl€ k er, melfkbo.
rérlegelé.évFl
kórub*njeúek
ol@
vM
l6zin|clt pgl)'áu i'
D-eBórrépilhab' hos/ a pláL]'ütna.k e!óÉ úfshat]áuoátr nyffx
A s.d.il p'úy&ar a.éI sriúÜ lunau'€ áráplául neE sáI&irbáL
A közhsaú

sÉre*t

vá1tót' rétv. más hitervigon]'t l&e$tó értékpapirt mm bocsáthai

wa]rál{asáúúk
sreÚéxt
A kózb6mú
vesÉ1yézt.tómstékú hitelt íe vehet fel'

í.jlesztéséhéz kózhaúú

twék@yeg€t

l5

glÍed*r€tól
kapott
Áz álúháztártás
fer.
tórlesztéséren€m ha@álhatia

táeogatást

hitel

ilietve hit€l

fede*t.úl'

2S.S,
kéo.Fni'
jogogulL sff
dbff kólels pmzoryi rfft
Mqo
Az EsBülel ugMzeÉs
gazdasl'ai
nápjáÚs
e'cius
hó
utolso
;w;l a úrgÉw| koveto
ér'; á iez€'-*g'dasAc]
rag jogosuh'
E b.sz;moli fu.glekmÉseÉ bm.l!r].
bés*molól kes;mi'
fuekeben
Az EmsúIer váú]g]kozás|eElÚys.ge] a !ársu|ál cél''nslr eléÍÉs.
l.h.l'
olvfu
aláúÉ'oká(
elsódl€
g
Fsm
várrárl.ozj'i
Bek.by*g
nm ;szAvézeM
Ío'!aaúá! Á
l'qu]áú
l'o]vfál.s
e
a
a uiÉulad celok.l.ré* drdekében
frclvet a liÚ.hoatr.Zru*L
*nezr
<B/ésÍ|.l. á céI *rinli
i'úl' A k'hMu
öss'@bÚ
cdolial
bdé|eleit €s ráÍordiuísait
rwékotséPéból, ilteÉ v.]llá!.ozási |sek@vsésEbol szfu
ke]t í]'rvántÜtáú'
elkiilónít€ttr

2ó'9.
A kózhamu

6u Neat köItséBei|
kóltséEek

kóz€d€n
érdekébd leIE€rúlt
t.vékely*g
á') á l.ózhasznú
kiadá$k)'
lráJorditások'
éÍdél€ba felmerúlt kórcd6
tdck€nysg
b') ; egÉb cél saiíti

(.áíoíd1tások'Ioadások)'
twéka}ség
c') vdbrkoási
(ráfdditások' kiadások)'
d') a kózhasaú

f€]Eeriilt

érdekébd

kóliség€k
kólts.gek'

Lö'etl€!

és es'éb vá1á1ko2á9 tsékmység érdekéb€n íeltndült kó'etétt
egret€kleí

nyit'Éntaltsaia
Bz€Mzet
A közl$aú
gábayokat L.l alka]maai'

a Íá irá'}uló

kön'lveÉtes

27.5kóteles
ffi€zet
A tróáámú
kózlúsaúsági mé]rékbtetkésát*i

e

des

b6ámoló

A kózbasaúsági

méléklet elíogadása á legfóbb saÚ

A kózhMúsági

fulékret tdta]mea:

jóvÉ'É6iásáva1

égÁd.júleg

l.jzÍóLagos hatáskórébe tatozik'

á] a számvit€ü beszámorót
b] á költgégvété$ ta$oaátás féuE3aalását
cl á v9B/on lélhámálásával k6pGolábs kimuláuisl
dl a el *mti
iuttatá$k kimutatását
szfról'
e elki]|ónjktt áLlei p.nzálapt'|. á hell
.;
1.ó5mtl iol!6ePeÉ€i
'
a k|epúlési
öDkoÚán}záRól'
ásébbsés' klelijl.si
ónroF;P'oL'
kaprtt táEogatás méÍté]ét
és múde*k w€itól
téJ6úásátór'
ön]oúón;atok
'
juttatások éÍtékét'
iletre
nyújtott
tisztségviselóinek
v€zetó
í a közhaJaú sfu*t
g] á k;zhásaú

teÉke}€égról

sá1ó róvid tártá]mÍ tleszámrlót.

. eB€súlet . d.s kózha@úsági
*N.ret
Á
ábnd sáját kóltsgérc úásolatrt kégíthet'
nbtve
'óáamú

üeuékretébe trá*i bet€kinthét'

l6

foglalt rendelkeés e év€s beeásoló
lédté.énék
A számviteli beszámolóbe
és kózetételé.€ vonatkoá uámwit€'l
eabáIyTk
kóteleEttségé.e' letétbé h€lyeá*re
á].a]meását íeú érinti'
jogáIÁsának megginés€ko'
á kóáasaú
A kózh6aú
s&n€Zt
éllatására ilányuló
rendai,
iu€tve kózszbártátás
kóztdtozásat
teÜesjteni'
kótele4ttsécpit idódályosa

kóteles éieiték€s
*rzódésból
d€dó

TNt. F&'EZET
A ti''heíú

séftEt

24. g.

félúglEbtG

szkhély€ sáint
*nat
íeletti adóenenózést a közbasfiú surcze.
A kózhMú
témogatás
fe]hasaálasánál.'
valmint
a reát'5
hatósáa
á
kó1t*gveté$
illetékes
ellúórzsét
z
Allmí
számvdósák'
á
vag/onnyíatkoatála'k
tigtegvisló
úúködés tékiniétébén.a reá nánJ1rló
ferúB'el.td pedig { kóáásaú
tón€n,ts*g1
saba}ok s@int z üg/észséglátja el.
60 napon b€lúl
A 2011. évr cÍ'o(v. tv. 4a. s békézdé*árapján a közhasaú sáíebt
jogárrás
6Ílését mmyiben
a kózhasaúvá minósités
kóteles l.tmi a kiizhasmú
feltételeinéknm íel€l m€g'
Az úg|é.z a l.ózhá%úsaei nyirwéntatasba vét€]Íe i!.tékes br.ósás!ál üdiwányozhátja
jogáIás
kózhásaú
E%szúntété*t' ha a kózhasmú sreweÉt múkódése
a létesító okilat!á
vag/
va6|díelhamá1ág
a 2011. évt cf,'o.v. töÚélyba,
foglalt rendelk.zis€kn€k
nm fel€l úeg'
eúek álapján Lésátett b€lsó sábá}zatokbm
e úg/észifelhivás €[enér. *m vgltoztát'
€2m a szd€ret

^'

EgÉ.lilét ti'4é!ye..égt

a
és
e
és

félü!y.l.t.

29. S.

múködése, és a kóáaBnú
fuúkódés íelett & úg/éség a rá iÍányadó
Az Eg/€súl€t
gElro.ol.
szabalyok @iut tóíényes*gi feliigre]etet

vm. TE tEzEr
Az DoYEsl't.El !ÍEcszÚltÉsE
30.9.
l 'j Áz Eg€sülét

megginik'

ha

a) hatámátt idórejótt létte és a me8hatéJozott idótaÍtm .ltelt
Lótótt
fe]tetel b.kóvetkeZséhez
b) mégs^nés. t€ghatÜozott

és e í€ltétél

c) a tagTk vag/ á]apítók kimondják úecÉzúnését
d) @a jrgrsult szn reseinteti

t1

feltéveminderyik esetben' hory a jogi személy varyoni viszonyainak |ezétásáta irányuló
Á"gr"t"ro eljá.ás lefolpatását követóen a bíróság a nyilvántartásból törli.
2.) A josi személy jogutód néllnili megszúnésénekátalá'rros esetein túl az eryesület
jogutód nélkül megszűnik, ha
a). az eryesület megvalósította célját .vag3..az egresület cé{ána} megvalósítása
lehetétlennévát, ésúj célt nem határoztak meg
b) az eryesület tagiainak száma hat hónapon kereszttil nem éri eI aIizfőt.
és
3.) Az Eryesrilet más jogi személlyénem alakulhat át, csak e5resülettel egresülhet
csak erye sületekre válhat szét.
IX. FB'EZET
Vegyes tendelkezések
szóló
Jelen Alapszabáüyban nem szabáJyozott kérdésekb.ena Potgárt Töry'énykjnrylról
a clvil
2013. éú V. w. és az egyesülési Jogról, a közhasznú Jogállásról' valanint
w.
cl'|xt'.
évt
2o11.
a
szó1ó
szel'oezetek miíködésérói és támogatásától
rendelkezései az írárryadók.

7*begény, 201'7 . májtls 20 '
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Előttünk, mint tanúk elótt:
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