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1 .S  ALTALANOS RENDELKEZESEK

A Szervezet elnevez6se: Inspi-RAci6 Eryesiilet
A Szervezet rrividit6se: Inspi-Rdci6 Egyesiilet
A szervezet alapitiisi 6ve: 2002
A szervezet sz6khelye: 4400 Nyiregyh6za Vdrosmajor utca 2.
A szervezet jogdll6sa: On6ll6 jogi szem6ly
A szervezet hat6kiire: Nemzetkrizi
Az Egyesiilet jogdlldsa: Az Inspi-Rdci6 Egyest.ilet hatdrozatlan id6tartamra l6tesitett civil
szervezet.

8J A szervezet mfikiid6s6t szab6lyoz6 dokumentumok:
a. A legf6bb szabAlyoz6 dokumentum az Egyestilet Alapszabilya.
b. Az alapszabilyban nem rogzitett miikrid6si 6s sZervezeti szabelyokat az IRE

SZMSZ (lnspi-Rrici6 Egyesiilet Miikrid6si 6s Szervezeti SzabAlyzata) taftalmazza.
9) Az Inspi-Rdci6 Egyesiilet ktizvetlen politikai tevdkenys6get nem folytat, szervezetiink
partokt6l fiiggetlen 6s azoknak anyagi tdmogatest nem nyfit.
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1.] AZ EGYESULET CELIA

1J Az emberek 6s kdztiss6gek fejl6d6s6nek 6s egyiittm(krid6s6nek el6segit6se 6s
meger5sit6se a fenntarthat6 fejl6d6s 6rdek6ben.

2) Allampol96rok tudatos, aktiv, felel6s r6szv6tel6nek er6sit6se kozciss6gi folyamatokban
3) Helyi ig6nyekre, sziiksdgletekre, helyi tudisra 6pti16 fejleszt6si folyamatok segit6se
4l Kozoss6gi elvfi vdllalkozdsok fejlesz16se
5J Gazdasiigi, tfrsadalmi, kcirnyezeti szempontokat integriil6 kezdem6nyez6sek tiimogat6sa

6s megval6sitiisa

Szektork<izi kapcsolatok fejleszt6se
A fenntarthat6 fejl6d6si programok m6dszertandnak kifejleszt6se
A fenntarthat6 fej16d6s6rt dolgoz6 tan6csad6k szakmai fej16d6s6hez f6rum biztositisa

6)

7)

Bl

2. ] AZ EGYESULET CELSZERINTI, KOZHASZNU TEVEKENYSEGEI

Az esresiilet ktizhasznf
tev6kenys6ge

fogszabilyban
meghat rozott ktizfeladat,

amihez a tev6kenys6g
kapcsol6dik

Ktizfeladat
v6gz6s6re
vonatkoz6

iogszabelyi hely

Kapcsol6d6
TEAOR'08
szdmok

Ktizdsseg fejlesztds, a lakossdg
Snszerv ez6 d6 kozdss€geinek
|emogatdsa, a telepiil6sek
infenntart6 k6pess696nek
:16sltdse, a helyi t6rsadalmi

helyi rinkorm6nyzat feladatai
Latasa soran: tiimogatta a
kossig rinszervez6d6
iztissdgeit, egyiittmfi kridik e
izaissdgekkel, biztosltja a

zu  11 .  ev l

helyi

ai16l

7022,

9499



-'r6forrasok feldresa 6s azok
hasznosf t6sdban krizremfl krid6s.

helyi kciziigyekben val6 sz6les
krirfi 6llampolg{ri r6szv€telt;
-.16sfti a teleDi.il6s Onfenntart6

CLx)(xlX. tiirv6ny 6.
$ a-b)

Ktizdssdgi elvf szervezeffejleszt6s,
hal6zatfe jleszt6s, szektorkrizi
kapcsolatok fejleszt6se, ezen beliil a
helyi gazdaseg fejleszt6s
;zerepl6inek (civil szervezetelq
,<rizciss6gi vlllalkoz6sok, tdrsadalmi
vdllalkozdsoh tirsadalmi felel6ss6g
rdllal6ssal mfikridd cegek) segttese,
fejlesztese.

kdpess6gdt, feltarja
lehet6s6geit 6s hasznosttja
sajet e16forresaiq

7Q22

A lakoss6g e96szs€gi Sllapotdnak
avit6sa, a jobb 6letmin5s6g
-'l6segit6se, az e96szsdgkSrosf t6
krirnyezeti, t{rsadalmi 6s egy6b
hat{sok elleni fell6p6s.

Az Sllam az (1) bekezd6s
szerinti szervekkel
egyiinmfkddik abb6l a c6lb6l,
hogy a lakoss69 e96szs6gi
lllapotlnak Iav{tAsa, illetdleg a

iobb 6letmin6s6g 6rdek6ben
el6seg{tse az e tOrv6nyben
meghatarozott cdlok 6s
alapelvek 6rv6nyesiil6s6t,
valamint az egdszs6gk{rosft6
k<irnyezeti,tirsadalmi 6s
egy6b hatAsok elleni
eredm6nyes fell6p6st.

{z eg€szs6giigy16l
;2616 7997 .€vi CLIY
Iv. 1445 (2)

9329

ItrisAg kompetenciafe jleszt6se,

ifi ris6gi iink6ntes programok
;zervez6set i0ristrgi csoportok
iegltese, fejlesztdse, i0risegi
rendezvdnyek szervez6se, i!ris6gi
:soportok csapatdpft6se

15. sport, ifirisiigi tigyek; Magyarorsz6g hely;
dnkormAnyzatai16l
sz6l6 207f. 6vi
clxxxrx. w. 13s (11
1 5 .

85 59

3,] AZ EGYESULET CELSZERINTI TEVEKENYSECEI

a.) P 6lyAzat iris 6s teljes kdrii menedzsment, ig6nyfelm616s

Kapcsot6d6 TEAOR'08 szdmok: 8299, 7 320

b.) Civil szervezeteket, kozoss6geket segit6 p6nztiryi menedzsment, tanacsad6s, segfts6g

Kapcsol6d6 TEAoR'08 szdmok: 7022

c.) Civil szervezetek tersadalmi kapcsolatainak fejleszt6se, P& marketing tev6kenysdg, tandcsad6s

Kapcsol6d6 TEAOR'08 szdmok: 7021

d.J Tudominyos tev6kenys69, kutatiis, tanulminy kdszit6s,

Kapcsol6d6 TEAOR'08 sz6mok: 8299

e.l Csoportos, kdzdss6gi drint6shozisi folyamatok, levezet6se, facilitdlSsa.

Kapcsol6d6 TEAOR'08 szamok: 7022 
)



f'J Erdekegyeztet6s, mediiil:is, kdzvetit6i tev6kenys6g, ezen beltil az iillampolg6ri r6szv6telt seglt6
konfl ilitusokban k6zvetlt6i szerep viillaliisa.

Kapcso16d6 TEAOR,08 szimok: 7022

g ) Ktiziiss6geket, civil szervezeteket segit6, tdmogat6 szoftverfejleszt6s 6s weblap iizemeltet€s 6s
az ehhez sztiks6ges sz:imlt6g6p, hardver iizemeltet6s

Kapcso16d6 TEAOR,0B sz6mok: 6203,06209

h.l A csalidok v6delme 6s a csalddok j6l6t6nek er6sit6se, a munkavillal6s 6s a csal6di 6let
cisszeegyeztet6s6nek el6segf t6se

Kapcsol6d6 TEAOR'08 szdmok: 9499

i.l Az eg6szs6ges 6letm6d 6s szabadid6sport gyakorldsdnak el6seglt6se, ezen beliil az eg6szs6ges
6letm6ddal, eg6szs69 tudatossaggal kapcsolatos szeml6letformdl6 programok, ki;illltisok
szervez6se, k6szlt6se

Kapcsol6d6 TEAOR'08 szdmok: 9329

j.J Iskolarendszeren k{viili feln6ttk6pz6s, 6s feln6ftk6pz6shez kapcso16d6 szolgiiltat6s,
kompetenciafejleszt6s, ismeretterjeszt6s

Kapcsol6d6 TEAOR'08 szdmok: 85S9,8S60, 9329

k.l Kulturiilis hagyom6nyolq 6rt6kek 6poldsiinak/ miivel6d6sre szervez6d6 koziiss6gek
tev6kenys6g6nek/a lakoss6g 6letm6dja javitilsiit szolg6l6 kulturdlis c6lok megval6sltriiinak

Kapcso16d6 TEAOR'08 szimok: 9499

l.J A fenntrthat6 fejl6d6s el6segit6se, helyi kdrnyezet- 6s term6szetv6delem, valamint az €Ditett
kiirnyezet v6delme

Kapcsol6d6 TEAoR'08 szdmok: 8412

m.) A hell kdzmrivel6d6si tev6kenys69 tiimogatdsa, a kultur6lis orciks69 helyi v6delme

Kapcso16d6 TEAOR'08 szdmok: 9499

n.) H6triinyos helyzetfi csoportok, munkaer6piacon h:itr6nyos helyzetfi r6tegek tiirsadalmi
es6lyegyenl6s6g6nek el6seglt6se, k6pz6s6nek, foglalkoztatds6nak el6seglt6se 6s a kapcsol6d6
szol96ltatdsok.

Kapcsol6d6 TEAOR'08 szdmok: g 4gg, g 4IZ,

o.) A magyarorszdgi nemzeti 6s etnikai kisebbs6gekkel, valamint a hatdron trili magyarsiggal
kapcsolatos tev6kenys6g

Kapcso16d6 TEAOR'08 szdmok: 9499, g4IZ,

p.) A fogyaszf6k 6rdekeinek/ jogainak 6rv6nyesit6se, fogyaszt6k k6pviselete, a tudatos fogyaszt6i
magataftes el6segIt6se, a fog)'aszt6k trij6kozottsriganak javitasa



Kapcsol6d6 TEAOR'08 sz6mok: 9 499, 9 472,

q.) Kozhasznrl szervezetek szimera biztositott - csak kozhasznr.i szervezetek 6ltal ig6nybe vehet6
- szolgdltatSsok

Kancsol6d6 TEAOR'08 sz6mok: 9499

3 . 6 .  A Z  E G Y E S U L E T  S Z E R V E Z E T I  F E L E P I T E S E

1,] AZ EGYESULETVEZET6 SZERVEI

Az Egyesiilet legfels6bb dont6shoz6 szerve a Ktizgyfil6s, iigyvezet6ie az Egyesiileti Elndk

[tovdbbiakban ElnokJ, Feliigyel6 Bizottsfg.

Az Elnrik az operatfv feladatok menedzsel6s6re, az Egyesiileti dont6sek el6k6szit6s6re operativ
stebot hoz l6tre ItRE stAbJ.

2.J A KozcY[iLES

al A Kiizgyfil6s a tagok risszess6ge, igy az Egyestilet legf6bb szerve 6s legfdbb,
legdemokratikusabb dont6shoz6i f6ruma.

b) A Kiizgyfil6s iisszehivdsa

A Kozgyiil6st Iegaliibb 6vente egyszer iissze kell hlvni.

A Kdzgyiil6st akkor is dssze kell hivni, ha a B(16s:ig elrendeli.

TovAbbS ossze kell hivni a Ktizgyfil6st, ha a tagok egyharmada k6ri az olc a c6l 6s a napirendi
pontok megjeldl6s6vel. Ez esetben a tagoknak neviikkel 6s aliir6sukkal kell ellatniuk a
Kozgyfl6s osszehiv6sira vonatkoz6 k6relmiiket. A k6relmet az elnoknek kell benyrijtani, mely
kciteles gondoskodni a Kiizgyfil6s iisszehivisival kapcsolatos teend6k ell6t6s616l.

A kiizgy(l6st iissze kell hivni akkor is, ha tag kizdrdsdr6l kell dtinteni.

Kiitelez6 a Kiiz$/ffl6s iisszehivisa a sziiks6ges int6zked6sek megt6tele c6lieb6l, ha
. az egyesiilet va$/ona az esed6kes tartozesokat nem fedezi;

. az eg:yesiilet el6relethat6lag nem lesz k6pe5 a tartozisokat esed6kess6gkor
teliesiteni; vagy

. az egyesiilet c6liainak el6r6se vesz6lybe keriilt.

Ezen okok miatt iisszehivott Kiizgyril6sen a tagok ktitelesek az iisszehivdsra okot ad6
kiiriilm6ny megsziintet6se 6rdek6ben int6zked6st tenni vagry az egyesiilet
megsziintet6s616l diinteni.

Az Egyestilet Kdzgyiil6s6t az EIndk hivja cissze. A tervezett id6pont el6tt legaliibb I nappal kell
a meghiv6t elktildeni minden tagnak postai, vagy eleldronikus lev6lben oly m6don, hogy a
kikiild6s t6nye postai igazokiszelv6nnyel vagy elektronikus lev6l eset6ben
elektronikusan archivflva dokumentiilSsra keriiliiin. Az e-mail cim
szem6lyazonosit6sra alkalmas kell, hogy legyen.

A meghiv6nak tartalmaznia kell a Kozgyril6s hely6! idej6t, 6s tervezett napirendi pontjait
olyan r6szlete5s6ggel, hogy a szavaz{sra iogosultak a tergyalni kivent temaktirtikben
iillespontiukat kialakithass6k, az egyesiilet nev6t, sz6khely6t 6s az ug:fanazon a napon
esetlegesen megism6telt Kiizgyiil6s id6pontidnak megieltil6s6t, A Kiizgdl6s helye az
egyestilet sz6khelye, vagr a meghiv6ban megieliilt hely. A meghiv6nak tartalmaznia kell
azt a figyelmezet6st is, hogy a megismdtelt Kiizgyiil6s az eredeti napirendi k6rd6sekben
a megielentek szdmara tekintet n6lkiil hatiirozatk6pes. A nem u$/anazon a napon
megism6telt Kiizryfil6sre a tagok riira meghiv6t kapnak, mely azt a figyelmeztet6st is



tartalmazza, hogy a megism6telt Kiizs/fi16s az eredeti napirendi k6rd6sekben a
megielentek s26m.ira tekintet n6lkiil haterozatk6pes.
A Ktizgyfil6si meghiv6 k6zbesit6s6t6l vary kiizz6t6tel6t6l sziimitott S napon beliil a
tagok 6s az e$/esiilet szervei az Elntikt6l a napirend kieg6szit6s6t k6rtretik, itrieg6szit6s
indokoliis6val.

A napirend kieg6szit6s6nek t6rglitban az Elniik iogosult diinteni. Ha az Elniik nem daint
a napirend kieg6szit6se ir6nti k6relemr6l, vagy azt elutasitia, a K6zgyfil6s a napirend
elfogad:lsiir6l sz6l6 hatarozat meghozataliit megel6z6en kiiliin diint a napirend
kie96szit6s6nek ters/dban.

c) Hatdrozatk6pess69

A Kozgyiil6snek joga van biirmely egyesi.ileti k6rd6sben hat6rozatot, drint6st hoznr,
amennyiben hatarozatk6pes. Hatdrozatk6ptelen Kozryfil6s semmilyen dont6st, illewe
haterozatot nem hozhat. A hatiirozatk6pess6get minden Kozgyfil6s eset6ben meg kell vizsg6lni.
Hatdrozatk6pes a Kcizgyfil6s, ha legalabb a tagsag soo/o-a + 1 f6 jelen van. Hatarozatk6ptelen
Kcizgyfil6s esetdben ugyanazon napirenddel rissze kell hivni a Ktizgyiil6st 2 h6napon beliil. Az
fgy osszehivott Kiizgyii16s a megielentek szAmirt6l fiiggetlentil hat6rozatk6pes, amennyiben a
tagok figyelm6t erre a krivetkezm6nyre az eredeti meghiv6ban mdr felhivtek.
A hatdrozatk6pess6get minden hatArozathozataln6l meg kell vizsg6lni. Ha egy rag
valamely iigyben nem szavazhat /3.s.2,) d] ]'-6./,6taz adott haterozat meghozatal6niil
a hatdrozatk6pess6g megAllapit6sa so16n firyelmen kiviil kell hagyni.
A Kiizgyfil6s nyilv6nos, azon megfigyel6k6nt biirki r6szt veher.

dl Hat6rozathozatal

A Kcizgy(l6sen a hatArozathozatal szavazdssal tdrt6nik. Csak tag szavazbat. Minden tagnak,
minden k6rd6s eset6ben eg]l szavazati joga van.
A hatirozat meghozatalakor nem szavazhat az,

1. akit a hat6rozat ktitelezetts6g vagy felel6ss6g al6l mentesit vary az egyesiilet
terh6re m6sfaita el6nyben 16szesit;

2, akivel a haterozat szerint szerz6d6st kell kiitni;

3, aki ellen a haterozat alapidn pert kell inditani;

4. akinek olyan hozzitartozriia 6rdekelt a diint6sben, aki a jogi szem6lynek nem
tagia;

5. aki a dtint6sben 6rdekelt mes szervezettel tiibbs6gi befolydson alapul6
kapcsolatban :ill; vagy

6. aki egy6bk6nt szem6lyesen 6rdekelt a dtint6sben.

A /3.S' 2.) d.) 1./ pont eset6ben nem min6si.il el6nynek a kiizhasznri egyesiilet c6l szerinti
iuttatdsai keret6ben a biirki altal megktit6s n6iktil ig6nybe vehet5 nem p6nzbeli
szolg6ltatiis, illetve az eg/esiilet 6ttal tagi6nab a tagsAgi iogviszony alapirin nyriitott,
l6tesit6 okiratnak megfelel6 c6l szerinti iuttat6s.
Az Egyesiilet alapszab6ly6nak m6dositdsdhoz a jelen l6v6 tagok hiromneryedes
sz6tiibbsdggel hozott haterozata sziiks6ges. Az Egyesiilet c6li6nak m6dosit6s6h oz 6s az
egyesiilet megszfin6s6r6l sz6l6 Kiizgyfilfsi dtint6shez a szavazati ioggal rendelkez6
tagok hiromnegyedes sz6taibbs6ggel hozott hatdrozata sziiks6ges. Az Egyesiilet 6ves
beszdmol6iAnak elfogadiisfhoz k6tharmados tiibbs6g sziiks6ges.
Minden egy6b dtint6s, hatarozat eset6n a megjelentek tiibb mint a fet6nek igenl6
szavazata (egyszerf sz6tiibbs6g) sziiks6ges.
A diint6seket a Kiizgnil6s nyilt szavazdssal hozza meg, de egy tag k6res6re titkos
szavazdst kell elrendelni.



Az egyesiilet tagia 6s feliigyel6bizottsegi tagia k6rheti a bir6s6gt6l a tagok 6s az
egyesiilet szervei, az Elntik 6ltal hozott haterozat hat6lyon kiviil helyez6s6t, ha a
hatilrozat iogszabiilysdrt6 vary az alapszabdlyba iitkiizik, A hatiirozat hat6lyon kivtil
helyez6se irilnt att6l az id6pontt6l sz6mitott harminc napon beliil lehet keresetet
inditani a iogi szem6ly ellen, amikor a iogosult a hatiirozatr6l tudomest szerzell vary a
hatfrozatr6l tudomest szerezhetett volna. A hatdrozat meghozataldt6l szemitott
egy6ves, iogveszt6 hatflrid6 eltelt6vel per nem indithat6. Nem iogosult perindit{sra az,
aki a hatiirozat meghozatalflhoz szavazatfval hozzAilrult, kiv6ve, ha t6ved6s,
megt6veszt6s vagy iogellenes fenyeget6s miatt szavazott a haterozat mellett.

e.) A Kiizgyffl6s kiz616lagos h atArozathozatali iogkiire
Egyes egyesiileti k6rd6sekben kiz616lag a Kozgyill6snek van joga ddnt6st, haterozatot hozni.

A Kiizgyfi l6s hateskiir6be tartozik:

1. az alapszabirly m6dositiisa;

2, az egyesiilet megszrin6s6nelg egzesiil6s6nek 6s sz6tv6liis6nak elhatiirozAsa;

3. a vezetf tiszts6gvisel6 (elniik) megv6lasztdsa, visszahivdsa 6s diiazdsiinak
me96llapit6sa;

4. az 6ves kiilts6gvet6s elfogaddsa;

5. az 6ves besziimol6 - ezen beltil az egyesiilet varyoni helyzet6r6l sz6l6 ielent6s
elfogadilsa;

6. a vezetf tiszts6gvisel6 feletti munkdltat6i iogok gyakorlCsa, ha a vezet6
tiszts6gvise16 az egyesiilettel munkaviszonyban 6ll;

7. az olyan szerz6d6s megkiit6s6nek i6viihagyasa, amelyet az egyesiilet saiiit
tagidval, vezet6 tiszts6gvisel6i6vel, a feliigyel6bizottsiig tagiiival vagy ezek
hozzf tartoz6ieval kiit;

8. a ielenlegi 6s kordbbi egyesiileti tagol! a vezet6 tiszts6gvisel6k 6s a
feliigyel6bizotts6gi tagok vagy m6s egyesiileti szervek tagiai elleni kdrt6rit6si
ig6nyek 6rv6nyesit6s6r6l val6 diint6s;

9. a feliigyel6bizottsiig tagiainak megvelaszt6sa, visszahivdsuk 6s diiazdsuk
me96llapitdsa;

70. a valasztott kdnywizsg6l6 megv6lasztdsa, visszahiviisa 6s diiazdsiinak
megallapitesa;

77. a v6gelszitmol6 kiieliil6se, 6ves besz6mol6 6s kiizhasznfs:igi mell6klet

i6vdhagydsa
72. a tagdii m6rt6k6nek, befi zet6s6nek hatdrideie, m6dirinak meghatiroz6sa

f.) A Kiizgyfil6s lebonyolit6sinak szabdlyai:

Az Elniik, vagy a feliigyel6 bizottsdg b6rmely tagia megdllapitia, hory a Ktizgyfil6s
hatirozatk6pes-e. Amennyiben igen, a ielenl6v6 szavazflsra iogosult tagok nyilt
szavazAssal, egyszerf sz6ttibbs6ggel megviilasztiiik a Ktizgyiil6s tiszts6gvisel6it, vagyis
a levezet6 elntikatt, iegyzflkonyvvezet6t,
szavazatszdmlil6kat.

k6t iegyz6kiinyv-hitelesft6t, a

Ezt ktivet6en diintenek a napirendi pont kieg6szit6s6r6l, ha erre ir6nyul6 k6relemriil az
Elniik nem dtintiitt, vary a k6relmet elutasitotta, maid a napirend elfogad6s6r6l sz6l6
hat6rozat meghozataldra keriil sor, Ezt kiivet6en a napirendi pontokban szerep16 iigyek
megvitatesiira, hatArozat hozatal6ra keriil sor. A hat6rozatokat a levezetf elniik, vagr
bdrmelyik szavazatsziimldl6 hirdeti ki.



A iegyz6kiinyvnek tartarmaznia ke a Kiizgyfl6s hatiirozatkepess6g6re vonatkoz6
megillapitdst, az egyes k6rd6sekben hozott diint6seket, azok tu.trr-it, id6ponti6t 6s
hat6lyiit, a szavaziis lebonyolitdsiinak m6diiit, a szavazati arenyokat. A iegyz6iiinyvet a
levezet6 elniiknek, iegyz6kiinywezet6nek, 6s a k6t iegyz6kiinyv hiteiesit6nei< kett
al:ilrnia.

3.) AZ ELNor(

a.) Az Egyesiilet Elntik6nek vdlaszt6sa
A Kiizgyfl6s az Egyesiilet iigyvezet6s6re Elniikiit v|laszt, Az Elniikiit titkos szavazessal
v6lasztia, Az Elntik az eg/esiilet vezet6 tiszts6gvisel6ie.
A Ktizgyfil6s az Elniikiit 3 6vre v6lasztia. Az elniik riiravrilaszthat6,
Az egyesiilet Elniike: In6ntsy Pap Sdndor (cim:4400 Nyiregyh6za Benk6bokor 4.).

b.) Az Elniik hatfskiire 6s a diint6shozatal6val kapcsolatos szab6lyok
Az Elnitk diinthet minden olyan k6rd6sben, mely nem tartozik a Kiizgyfil6s, valamint az
egyesiilet valamely m6s szerv6nek kiziir6lagos hatiiskiir6be.
Dcint6sei16l, int6zked6seir6l a kcivetkez6 kozgyiil6sen az Elnok k6reles beszimolni.
Az Elntik a diint6shozatal el6tt kiiteles - a szem6lyi k6rd6sekkel kapcsolatos dtint6seket
kiv6ve - a diint6sben 6rintett felel6s szem6lyek v6lem6ny6t megismerni, ami tiirt6nhet
szem6lyesen, telefonon, vagy elektronikus Iev6l form6iCban.
Az Elntik jogosult az Egyesiiletet terhel6 kotelezetts6gek (szerz6d6sek 6s az egyesi.ilettel
kapcsolatos dtint6sekl 6s illet6 jogok v6llalisdr6l - beszdmoliisi kotelezens6g 6s a Felilgyel6
BizottsAg tdj6koztatdsa mellett - donteni.

c.) Az Elniik feladatkiire

Az Elniik iig5rvezet6si feladatait szem6lyesen kiiteles ellatni. Gondoskodik minden
Egyesiiletet tev6kenys6g6t 6rint6 feladat elv6gz6s616l. Ezen beliil feladatkiire:

7. az ligryezet6s hatiiskiir6be tartoz6 iigyekben a diintEsek meghozatala;

2. az egyesiileti vagyon kezel6se, a vagyon felhasznCl6sAra, a gazd6lkod6sra 6s
befektet6s6re vonatkoz6, a Kiizgyfil6s hat6sktir6be nem tartoz6 diint6sek
meghozatala 6s v6grehaitasa;

3, a munkaszervezet l6trehozAsa, nagys6g6nak, iisszet6tel6nek meghatiirozisa,
mfkiid6s6nek feliigrelete, az el6k6szitett diint6sek i6vdhagyiisa,

4. aKdzgyr6l6s iisszehivisa, a tagsf,g 6s az egyesiilet szerveinek 6rtesit6se;

5. az dsszehivott Kiizgyfil6s napirendi pontiainak meghat6roz6sa;

5. a munkaszervezeten keresztiil gondoskodik az 6ves besziimo16k el6k6szit6s616l 6s
azokat a Kdzgy(t l6s e16 terjeszti;

7. a munkaszervezeten keresztiil gondoskodik az 6ves kiilts6gvet6s elk6szit6s6r6l 6s
azt a Ktiz$dl6s el6 terieszti;

8. a feliigyel6 bizotts6g megalakitasenak 6s a tiszts6gvisel6k megvdlasztatdsdnak
el6k6szit6se;

9. r6szv6tel a Kiizgyfil6sen 6s vAlaszadAs az egyesiilettel kapcsolatos k6rd6sekre;

10, az eryesiiletet 6rint6 megszrin6si ok fenniill6sCnak mindenkori vizsgiilata 6s annak
bekiivetkezte eset6n a Kiizgl il6s iisszehivisa;



11. a munkaszervezeten keresztiil gondoskodik a tagsiig nyilventartiis6r6l;

12.a' munkaszervezeten keresztiil gondoskodik az egyesiilet hatdrozatainak,

szervezeti okiratainak 6s egy6b kiinyveinek vezet6s6r6l 6s meg6rz6s6r6l;

73,a munkaszervezeten keresztiil gondoskodik a diint6sek nyilv6nossiigra
hozatalenak biztositiisa, az 6rintettekkel val6 kiizl6s6r6l

7 4. az EW e silet k6pviselete,

I5. a tagra vonatkoz6 kaitelezetts6g nem teliesit6se eset6n a tag firyelm6t erre felhivni

d.) Az Elntik szem6ly6re vonatkoz6 szabelyok

Elniik az a nagykoni szem6ly lehet, akinek cselekv6k6pess6g6t a tev6kenys6ge
elliitdsdhoz sztiks6ges ktirben nem korldtoztiik.

Nem lehet vezet6 tiszts6gvisel6 az, akit bfincselekm6ny elkiivet6se miatt iogerSsen
szabads6gveszt6s biintet6sre it6ltek, amig a biintetett el66lethez fiiz6d6 hftrilnyos
ktivetkezm6nyek al6l nem mentestilt, Nem lehet vezet6 tisztsdgvisel6 az, akit valamely
foglalkozfst6l ioger6s bir6i it6lettel eltiltottak 6s az eltiltds hatdlya alatt az it6letben
megieliilt tev6kenyseget az Egyesiilet folytatia. Az eltiltast kimond6 hatArozatban
megszabott id6tartamig nem lehet vezet6 tiszts6gvisel6 az, akit eltiltottak a vezetf
tiszts6gviselSi tev6kenys6gt6l.

A kiizhasznri szervezet megsz(n6s6t kiivet6 h6rom 6vig nem lehet mds kiizhasznf
szervezetvezet6 tiszts6gvisel6ie az a szem6ly, aki koriibban olyan kiizhasznf szervezet
vezet6 tiszts6gvisel6ie volt - annak megszrin6s6t mege16z6 k6t 6vben legaldbb egy 6vig:

. amely iogut6d n6lkiil szfint meg riry, hogy az :illami ad6- 6s viimhat6siiLgniil
nyilvantartott ad6- 6s v6mtartoziis6t nem egyenlitette ki,

. amellyel szemben az 6llami ad6- 6s v6mhat6s6g ielent6s tisszegri ad6hi6nyt t6rt fel,

. amellyel szemben az iillami ad6- 6s v6mhat6sdg iizletlezdriis int6zkeddst
alkalmazott, vagy tizletleziir6st helyettesit6 birsdgot szabott ki,

o amelynek ad6szdm6t az iillami ad6- 6s vdmhat6siig az adbz{s rendi6r6l sz6l6
tiirv6ny szerint felfiiggesztette vary ttirtilte.

Az Elntik ktiteles valamennyi 6rintett kiizhasznf szervezetet el6zetesen t6j6koztatni
arr6l, hogy ilyen tiszts6get egyideirlleg miis kiizhasznri szervezetn6l is bettilt.

e,) Az Elniik megbizatesa

Az Elniik megbizatdsa megszfinik:

1. hatiirozott ideifi megbizatCs eset6n a megbiz6s id6tartam6nak lei6rt6val;

2. megsziintet6 feltetelhez kiittitt megbizatds eset6n a felt6tel bekiivetkez6s6vel;

3. visszahiv6ssal;

4. lemonddssal;

5. haliildval:

5. az Elntik cselekv6k6pess6g6nek a tev6kenysege ell6tfsehoz sziiks6ges kiirben
ttirt6n6 korletozAsAv al;

7. az Elniikkel szembeni kiz:ir6 vagy iisszef6rhetetlensdgi ok bekiivetkezt6vel.

Az egyesiilet tagiai Kitzgyfil6s h6romnegyedes sz6tiibbs6g6vel hozott hat{rozatAval az
Elnttktit bermikor, indokolSs n6lkiil visszahivhatia.

A Kiizgyiil6s hat6skiir6be tartozik az Elniik visszahivAsa azokban az esetekben, amikor
az Elniik az Egyestlet c6liaival ellent6tesen cselekszi[ vary tev6kenys6g6vel
vesz6lyezteti az Egyesiilet mfikdd6s6t, vagy olyan magatartdst tanrisit, ami m6ltatlannd
teszi a tiszts6g b€ttiltesdre,



A Ktizryfl6s visszahfv6 hatirozatiinak megsemmisit6se irdnt az Elniik, a hatdrozat
tudomiis6ra iutasdt6l sziimitott 30 napos iogveszt6 hatdrid6n betiil pert indithat a
teriletileg illet6kes tdrv6nysz6k el6tt.
A perindit6s a hatiirozat v6grehait6s6t nem 96tolia, a bir6siig azonban indokolt esetben
- a tag k6relm6re - a haterozat v6grehaitesat felfiiggesztheti.
Az Elniik megbizatisdr6l az egyesiilethez cimzett, a diint6shoz6 szerv6hez int6zerr
nyilatkozattal biirmikor lemondhat.
A lemondiis az Egyesiilethez val6 meg6rkez6s6vel hatilyosul, azonban ha az egyesiilet
mfkiid6k6pess6ge ezt megkiviinia, a lemond6s az fii Elniik megviilasztiisiival, ennek
hirinydban legk6s6bb a beielent6st6l sz6mitott hatvanadik napon viilik hatiilyossd.

s.) AZ rRE STAB

Az IRE stebot (munkaszervezetetJ a mlndenkori Egyesi.ileti elnok hozza l6tre az Egyesi.ilet
operativ feladatainak menedzsel6s6re 6s az Egyestileti diint6sek el6k6szit6s6re. Az Elnok
hatArozza meg a st6b nagysigit 6s osszet6tel6t az Egyesiileti operatfv feladatok mennyis6ge 6s
min6s6ge alapj6n.

Az IRE stAb az iigyrendj6t, megbesz6l6seinek iitemez6s6t az Egyesiilet operativ feladatainak
elliitiisa 6rdek6ben 6s fiiggv6ny6ben maga haterozza meg.

Az IRE st5b feladatai:
. az Egyesiilet miikod6s6hez sziiks6ges dont6sek el6k6szit6se,
. az Egyesiilet operativ miikcid6s6hez, feladatainak elldtiisdhoz szriks6ges projekt

menedzsment feladatok ellat6sa,
. az Egyesiilet besziimol6inak, 6ves terveinek elk6szit6se,
. az Egyesiilet nyilventartesainak vezet6se, ezen beliil az elektronikusan vezeterr

hat6rozati tdr vezet6se.

6.) A FELUGYEL6 srzOrrsAc

a,) A Feliigyel6 Bizottsdg l6tsz5ma, manddtuma 6s tagiai

Az Egyesiilet mfikiid6s6nek feliiryelet6re h:iromtagi Feliigyel6 Bizottsiigot m(kiidtet. A
Feliigyel6 Bizottseg tagiait a Ktizgyfft6s vdlasztia 5 6we. A Feliigye16 Bizottsiig az Elntikiit
az Egyesiilet 6rdekeinek me96vdsa c6liiib6l ellen6rzi.

A Feliirye16 Bizottsdg tagjai:
N6v: Csige Anik6

Lakcim: Nyiregyh6za Malom u. 32. 3 / 77.
szig.sz.: 2807 45lA

N6v: Kovdcs Tam6s

Lakcim: Nyiregyhiza Osz6liS l. 776. 1 / 6.
Szig.sz.: 41772327

N6v: Dr Sut:ikn6 Kolos Livia

lakcim: 4400 Nyiregyhiiza, K6rhAz u.26
Szig.sz: 244977 CA

A feliigyel6 bizoftsiigi tagge megvelasztott sz em6ly az fi tiszts6ge elfogad6s6t6l szimitott tizenot
napon beltil azokat a gazdasdgi tiirsas6gokat, 6s a kozhasznri szervezeteket, amelyekn{l mdr
feliigyel6 bizo6sdgi tag, frAsban tejdkozrarni kdteles.



b.) A Feliigye16 Bizottsagi tagsag

A feliigyel6bizottsdg tagia az a nagykorri szem6ly lehet, akinek cselekv6k6pess6g6t a
tev6kenys6ge ellitisdhoz sziiks6ges kiirben nem korldtoztdk. Nem lehet a
feliigyel6bizottsdg tagia, akivel szemben a vezet6 tiszts6gvisel6re (Elntikre) vonatkoz6
kiziir6 ok 5ll fenn, tovilbbf aki vary akinek a hozzftaftoz6ia az Egyesiilet vezet6
tiszts6gvisel6ie (Elniike)

A feliiryel6bizoftseg tagiai a feliigyel6bizottsrig munkdi6ban szem6lyesen kiitelesek
16szt venni. A feliiryel6bizottsiig tagiai az Elniikt6l ftiggetlenelr tev6kenys6giik sorfn
nem utasithat6ak.

A feliigyeldbizottsdgi tagseg megszfin6s6re az Elniiki megbizatCs megsziin6s6re
vonatkoz6 szabiilyokat kell alkalmazni, azzal, hogy a feliigyeldbizotts6gi tag lemond6
nyilatkozatit az egyesiilet Elntik6hez int6zi.

c.) A Feliiryel6 Bizoftsagi feladat 6s hatiiskiire

A Feltigyel6 Bizoftseg tev6kenys6g6t a hat6lyos jogszabdlyok szerint v6gzi, iigyrendj6t maga
iillapitja meg.

A Feltgyel6 Bizotts69 feladat- 6s hat6skore kiiloncjsen:

o Osszehivja az Egyesiileti Kiizgyfil6s rendkiviili iil6s6t, 6s javaslatot tesz annak
napirendj6re, ha megit6l6se szerint az Elntik tev6kenys6ge jogszabilyba, az
alapszabAlyba, illetve a Iegf6bb szerv6nek hatdrozataiba titkozik vagy egy6bk6nt s6rti az
Egyesiilet vagy a tagok 6rdekeit.

. Kiiteles megvizsgilni a Kozgy(il6s iil6s6nek napirendj6n szerepl6 valamennyi l6nyeges
jelent6st, valamint minden olyan el6terjeszt6s! amely a Kozgyii16s kiz616lagos
hataskdr6be tartoz6 riryre vonatkozik 6s ezekkel kapcsolatos elliispontiet a
Kiizgyfi l6sen ismertetni.

. irdsbeli jelent6st k6szit a sziimvitelr6l sz6l6 2000. 6vi C.tv. (a tovdbbiakban: sz6mviteli
ttjrv6nyl szerinti besz6mol6r6l 6s az ad6zott eredm6ny felhaszndl6sdr6l a Ktizgyiil6s
r€szere.

. Ellen6rzi a kozhasznf szervezet miikod6s6t 6s gazdilkodisit. Ha a kiizhasznti
tev6kenys6g folytatfsdnak feltetelei16l ktitiitt szerz6d6s megszeg6s6t 6szleli,
kiiteles halad6ktalanul a Kiizgyfil6st iisszehivni,

. Ellen6rzi avagyonm6rleg-tervezeteket6s avagyonleltiir-tervezeteket.
o lelent6st kdrhet az Elniikt6l, illetve tSj6koztat6st vagy felvil6gosit6st az Egyesiilet

munkav6llal6it6l.
. Me8vizsg6lhatja ill. betekinthet az Egyesiilet kdnyveibe 6s irataiba.

A Feliigyel6 Bizoftseg koteles az int6zked6sre jogosult az Egyesiilet legf6bb szerv6t tdj6koztatni
6s annak osszehiviisdt kezdem6nyezni, ha arr6l szerez tudomast, hogy

. az Egyesiilet miikiid6se sor6n olyan jogszab6lys6rt6s vagy az Egyesiilet 6rdekeit
egy6bk6nt sflyosan s6rt6 esem6ny [mulasztiisJ tdrt6nt, amelynek megsziintet6se vagy
kovetkezm6nyeinek elharitesa, illetve enyhit6se az Egyesiilet dtint6shoz6 szerv6nek,
illetve az Elniiknek a d<int6s6t teszi sziiks6gess6;

. bl az Elniik felel6ss6g6t megalapoz6 t6ny meriilt fel.

Ha a Feliigyel6 Bizottsiig inditviiny6ra - annak megt6tel6t6l sz:imitott harminc napon beliil - nem
hivt6k ossze Kozgyiil6st, a hatdrid6 eredm6nytelen eltelte eset6n erre a Feliigyel6 Bizottseg is
jogosult.

Halad6ktalanul 6rtesiteni kell a tcirv6nyess6gi feliigyeletet ellat6 szervet, ha az arra jogosult szerv
a torv6nyes miikod6s helyredllitdsa 6rdek6ben sziiks6ges int6zked6seket nem teszi meg.
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A Feliigyel6 Bizoftseg egyes ellen6rz6si feladatok elv6gz6s6vel bdrmely tagj6t megbizhatja, illetve
az ellen6rz6st dlland6 jelleggel is megoszthatja tagjai ktjzdtt. Az ellen6rz6s megositdsa nem 6rinti
a feliigyel6 bizottsSgi tag felel6ss6g6t, sem azt a joget, hogy az ellendrz6st m6s, a feltigyel6
bizottsdg ellen6rz6si feladatkri16be tartoz6 tev6kenys69re is kiterjessze.
d.J A Feliigyel6 Bizottsilg mrikiid6se
A Feliigyel6 Bizottsag testilletk6 nt .ier el. A Feltigyel6 BizottsAg tagjai sordb6l elncikcit v6laszr
A Feliigyel6 Bizottsdg hatdrozatk6pes, ha minden tag jelen van; hatiirozatit egyszerfi
sz6tdbbs6ggel hozza.

A Fehigyel6 BizottsiiS tag.iai szem6lyesen kritelesek elj6rni, k6pviseletnek nincs helye. A Feliigyel6
Bizotts6g tagi6t e min6s6g6ben az Egyesiilet tagiai, illetve munkiiltat6ja nem utasithatja.
A Feliigyel6 Bizoftseg iil6seit a Feltigyel6 Bizoftsag elnoke hivja iissze 6s vezeti. Az iil6s
cisszehiv6s;it - az ok 6s a c6l megjeltil6s6vel - a Feltigyel5 Bizottseg bermely ragja iresban k6rheti
a Feliiryel6 Bizottsiig elniik6t6l, aki a k6relem k6zhezv6tel6t6l szemiton nyolc napon beliil
kdteles int6zkedni a feli.igyel6 bizottseg iil6s6nek harminc napon beliili id6pontra tdrt6n6
risszehiv6sdr6l. Ha az elnok a k6relemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az iil6s
osszehiv:isdra.

A Feliigyel6 Bizottsiig egyebekben az iigyrendj6t maga dllapitja meg, amelyet a Kcizgyfil6s hagy
j6va.

A feliigye16 bizottseg tagiai taniicskoz5si ioggal r6szt vehetnek a diint6shoz6 szerv til6s6n.
Ha a Feliigyel6 BizottsAg tagjainak sz6ma az alapszab6lyban meghatirozott l6tsz6m al6 csokken,
vagy nincs, aki az i.il6s6t tisszehivja, az Egyesi.ilet Elnrike a Feliigyel6 Bizottsfg rendeltet6sszeru
miikrjd6s6nek helyredllitiisa 6rdek6ben kriteles <isszehivni a Kiizg/f16st.

7.) A FELucyEL6 erzorrsAcRA ES KoNywrZSGAL6ne vorunrxoz6
0SSzppERHETETLENSEGI szABALy0K

Nem lehet a feliigyel6 bizottsiig elnoke vagy tagja, illetve kdnyvvizsgil6ja az a szem6ly, aki
aJ a dtint6shoz6 szerv elntike vagy tagia (ide nem 6rtve az egyesiilet legf6bb szerv6nek

azon tagiait, akik tiszts6get nem ttiltenek be), tovdbbd az egyesiilet elniike,
bJ a ktizhasznri szervezettel a megbizatasan kfviili miis tev6kenys6g kifejt6s6re ir6nyul6

munkaviszonyban vagy munkav6gz6sre irdnyu16 egy6b jogviszonyban dll, ha .iogszab6ly
miisk6pp nem rendelkezik,

cJ a kdzhasznrl szervezet c6l szerinti juttateseb6l r6szestil - kiv6ve a biirki dltal megkrit6s
n6lkiil ig6nybe vehet5 nem p6nzbeli szolgiiltat;isokat, 6s a civil szervezet dltal tagjAnak a
tagsigi jogviszony alapjdn nyriitott, l6tesit6 okiratnak megfelel5 c6l szerinti juttatest -,
illetve

d] az aJ -cJ p ontban meghatdrozott szem6lyek hozzitartoz6ja.

4 . 5 .  A Z  E G Y E S T I L E T  T A G S A G A

1.1 Az Egyesi.ilet tagja lehet minden magyar 6s kiilfcjldi term6szetes szem6ly, aki vallalja az
Egyesiilet Alapszab:ilyilnak elfogadiisdt. A felv6telhez k6t tag aj6nl6sa sziiksdges, amelyet a
bel6p6si k6relemmel eryiitt az Elniik fel6 kell ir:isban beterieszteni. Ezt kiivet6en f6l 6v
pr6baid6t kell letiiltenie a tagielitltnek. Az ti ta9 felv6tel6r6l a Kiizgyfil6s - a bel6p6si
k6relem elfogaddsilval - diint az Elnitk 6rt6kel6se alapian a f6l6ves pr6baid6 letelt6t
ktivet6en.

2.) A tagsdgi viszony a bel6p6si nyilatkozat kitolt6s6vel 6s aldiriis6val 6s a kcizgy(l6si dcint6ssel
veszi kezdetdt.
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3.) Minden tagnak joga van:

oJ r6szt venni a foly6 programokban 6s az Egyesiilet napi munkdj:lban,

b.) 16szt venni az Egyesiilet nyilvinos rendezv6nyein,
c) gyiil6seken r6szt venni, ott v6lem6nyt nyilvanitani,
dJ javaslatot tenni szem6lyi 6s tev6kenys6gi k6rd6sekben.
eJ az Egyesiiletet feltigyel6 bizotts6giinel inditvAnyozni az jogszab6lyokba, ill. az

Alapszabdlyba iitkciz6 hatiirozatok megsemmisit6s6t,

fl az Elnok 6s az egyesiileti szervek hat6rozatet megtemadhatia bir6s6g el6tt
amennyiben az , az alapszab lyba, vary iogszab6lyba iitkiizilg

g.) r6szesiilni a Kcizgyiil6s dltal meghat:irozott kedvezm6nyekben,
h.) az Egyesiilet vagyontdrryait haszniilni, az Elniik Sltal meghatdrozott keretek kdzdtt,
i) az egyesiileti gazdillkod6sba val6 betekint6sre,

A tagok a Krizgy(l6sen szavazati joggal rendelkeznek, velaszt6h 6s v6laszthat6k. A tag tags5gi

iogait szem6Iyesen grakorolhatia.

4.J Minden tag koteless6ge:

a) az AlapszabAly betartesa,
b.) tagdij fizet6se,
c.) nem vesz6lyeztetheti az egyestlet c6li6nak megval6sit6s6t, az egyesiilet

tev6kenys696t.

Az Egyesiileti tagdii m6rt6ke 1.OOO Ft/f5/6v, mely iisszeget a tagnak minden 6v december
31. napiilig kell az egyesiilet p6nzt5.r6bavaW banksziiml6i6ra befizetni.

5.) A tagsigi jogviszony megsziinik:

a) a tag kil6p6s6vel;
b) a tagsagi iogviszony egyestilet 6ltali felmond6sdval;
c) a tag kizdrilsilval;
d) a tag hal:ildval.

A tag tagsegi iogviszony:it az egyesiilet k6pvisel6i6hez int6zett ir6sbeli nyilatkozattal
bdrmikor, indokoliis n6lkiil megsziintetheti.

Atagnak iogszabiilyt, az egyesiilet alapszabdly6t vagy Kiizgnil6si haterozatet s(lyosan vagy
ism6telten s6rt6 magataftesa, a tagdii meg nem fizetese, az alapszabiilyban meghatdrozott
kiitelezetts6g nem teliesit6se eset6n a Kiizryfil6s - biirmely egyesiileti tag vagy egyesiileti
szerv kezdem6nyez6s6re - a taggal szemben kiz6r6si eliir:ist folytathat le.

A kizir:issal 6rintett taggal az eli6r6s megindit6sdt 6s az ellene felhozott okokat, azok
bizonyit6kait kiiziilni kell a kizirisi eliiirSst lefolytat6 Kiizryffl6si meghiv6 ktizl6s6vel
biztositva sz6m6ra azt, hory v6dekez6s6t, bizonyit6kait el6adhassa. A tag kiziiriisiit
kimond6 Kiizgyiil6si haterozatot irdsba kell foglalni 6s indokoliissal kell ell6tni; az
indokolAsnak tartalmaznia kell a kizf,rds alapiiiul szolgdl6 tenyeket 6s bizonyit6kokat,
tovdbb6 a iogorvoslati lehet6s6gr6l val6 t6i6koztat6st.

A kizAr6 hat6rozatot a taggal ir:isban kiiziilni kell a kihirdetdst kiivet6 I napon beliil. A
kizilriist kimond6 hatdrozattal szemben fellebbez6snek helye nincs. A tag a kizdr6st
kimond6 hatdrozattal szemben a hatarozat hatiilyon kiviil helyez6se iriint bir6siighoz
fordulhat. Att6l az idSpontt6l sz6mitott harminc napon beltil lehet keresetet inditani az
egyesiilet ellen alapszabiilyba, vagy iogszabiilyba iitkiiz6sre hivatkozdssal, amikor a kizart
tag a hatArozatr6l tudomfst szerzett vagy a haterozatr6l tudomdst szerezhetett volna.

A tagdiifizet6st elmulaszt6 tag,csak akkor zdrhat6 ki, ha annak ellen6re sem fizeti be a
tagdiiat, hogy 6t az Elniik erre irdsban, a.,befizet6sre megfelel6 p6that6rid6 tfiz6s6vel



felhivia, s figrelmezteti arra, hogy amennyiben nem tesz eleget a p6thatdrid6n beliil
fizet6si kiitelezetts6g6nek, a Ktizgyfl6s ki fogia z:irni.
Az Elniik feladata, hogy ha a tag az alapszab6lyban meghatirozott ktitelezetts6g6nek nem
tesz eleget, illewe s(lyosan v6t az alapszabdly rendelkez6seivel szemben, 

".re 
a trg

figyelm6t felhivia. Ha a firyelmeztet6s nem vezet eredm6nyre, a tag kizilrhat6.
A tags6gi viszony megszfin6s6vel kapcsolatos egy6b feladatok az Elntik hat5skcir6be tartoznak.
A tagsdgi viszony megsziint6vel megszfinik vele egyiitt az Egyesiilet 6s a volt tag kozotti minden
Alapszabdlyban rogzitett iog 6s kdtelezetts69 is, valamint a volt tag elveszti minden addig betoltott
funkci6iiit is. Nem sziinnek meg viszont az egyedi kdtelezetts69 viillaliisokban (szerz6d6sekben,
megdllapod:isban, stb.J rogzitettek.

5.S.  AZ EGYESULTT ENYECI FORRASAI,  GAZDALKODASA

1.] AZ EGYESULET GAZDALKODASA

Az Egyesiilet 6ves kiilts6gvet6s alapidn, Atapszabdlyban meghat6rozott c6l rnegval6sitdsa
6rdek6ben vagyondval iiniill6an gazddlkodik. Az Egyesiilet tartoziisai6rt saiiit vagronival
felel' A tagok - a tagok iiltal fizetend6 tagdii megfizet6s6n tril - az Egyesiilet tartozasai6rt
sajet vagyonukkal nem felelnek.
Az Egyesilet els6dlegesen az Alapszabalyban meghat6rozott c6l szerinti tev6kenys6get (a
toviibbiakban: alapc6l szerinti tev6kenys6g) - ide6rwe a kiizhasznri tev6kenys6get is -
folytat, valamint mCsodlagosan - c6lia megval6sitdsa gazdas6gi felt6teteinek biztosit6sa
6rdek6ben - gazd,asfigS-vitllalkoziisi tev6kenys6get is v6gezhet, valamint non-profit
v6llalkoziisokat hozhat l6tre, amennyiben ez az alapc6l szerinti tev6kenys6g6t nem
vesz6lyezteti. A gazdas6gi-viillalkoziisi tev6kenys6g bev6tele egy iizleti 6ven beliil nem
6rheti ef az iisszes bev6tel 6oo/o-irt. vagyonet a gazdasdgi-viillalkoziisi tev6kenys6g
eredm6nye is gyarapithatia.
Az Egresiilet csak olyan mridon vehet fel hitelt 6s villlalhat kiitelezetts6get, amely nem
vesz6lyezteti az alapc6l szerinti tev6kenys6g6nek elleteset 6s mfkiid6s6nek fenntartdsdt.
Az Elniik feladata a mfikiid6k6pess6g fenntartiisa, 6s a fenyeget6 fizet6sk6ptelens6g eset6n
a hitelez6k 6rdekeinek szem el6tt tart6s6val a sziiks6ges int6zked6sek meghozatala, illetve
kezdem6nyez6se.
Az Egyesiilet gazdiilkodiisa sor6n el6rt eredm6ny6t nem osztia fel, azt a l6tesit6 okirat:lban
meghatdrozott kiizhasznri tev6kenys696re forditia.

Az Egyesiilet kiizhasznri 6s c6lszerinti szolgiiltat6saib6l biirki r6szesiilhet, amennyiben az
6ltal6nosan meghat6rozott pdlyiizati 6s ery6b felt6teleknek megfelel.
Az Eryesiilet biirmely c6l szerinti iuftatesdt pfllyAzathoz kdtheti. Ebben az esetben a
palyazati felhivds nem tartalmazhat olyan felt6teleket, ametyekb6l - az eset iisszes
kiirtilm6nyeinek m6rlegel6s6vel - megiillapithat6, hogy a p6lydzatnak el6re meghatdrozoft
nyertese van (szinlelt pfllyAzat. Szinlelt p6ly6zat a c6l szerinti iuttatds alapidul nem
szolgiilhat). A p{lyilzatok kiirdsdr6l, felt6teleir6l, elbiriil:isiir6l az Elntik gondoskodik a
munkaszervezet kiizrernrlkiid6s6vel.
Az Egyesiilet a vezeto tiszts6gvisel6t, a t6mogat6t, az iink6ntest, valamint e szem6lyek
kiizelihozzAtartoz6idt - a berki eltal megkiit6s n6lkiil ig6nybe vehet6 szolg.iltatasok, illetve
az egresiilet 6ltal tagidnak a tagsiigi iogviszony alapiiin nyriitott, I6tesitS okiratnak
megfelel6 iuttatiisok kiv6tel6vel - c6l szerinti iuttatdsban nem reszesitheti.
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Az Egyesiilet banksz6mlSja felett az Elnrih 6s az 6ltala megbizott harom tag kozi.il biirmely k6t
szem6ly egyiittes al6ir6ssal rendelkezhet.

2.') AZ EGYESULET BEVETELEI

aJ tags6gi dij,

b) a tagok adom6nyai, temogatasa, juttat6sa,

c.l a kailts6gvet6si tdmogatas:

L a pfllyizat rdltiiin, valamint egyedi dtint6ssel kapott kiilts6gvet6si temogates;

2. az Eur6pai Uni6 strukturdlis alapiaib6l, illewe a Koh6zi6s Alapb6l sziirmaz6,
a ktilts6gvet6sb6l iuttatoft temogatas;

3. az Eur6pai Uni6 kiilts6gvet6s6b6l vagy miis iillamt6l, nemzetkiizi
szervezett6l szermaz6 t6mogatas;

4. a szem6lyi iiivedelemad6 meghatarozott r6sz6nek az ad,6z6 rendelkez6se
szerint kiutalt iisszege;

d) az iilamhitztartis alrendszereib6l kiizszolg6ltatdsi szerz6d6s ellen6rt6kek6nt
szerzett bev6tel;

e) mAs szervezett6l, illetve mag6nszem6lyt5l kapott adominy,

, c6lszerinti rendezv6nyekb6l, kiadviinyokb6l befolyt iisszegek,

g,) c6lszerinti munkavdllalds riti6n szerzett bev6telek,

h) egy,6b cdl3zerinti tev6kenys6gb6l befolyt bev6telek,

i) gazdasdgi-vitllalkoz:isi tev6kenys6gb6l (szolg6ltatiis nFiitdseb6l) szflrmaz6
bev6tel;

ll az Egyesiilet 6ltal l6trehozott viillalkoziisok bev6telei,

k) rekl6mszerz6d6sekb6l, szponzoriilisb6l befolyt dsszegek,

I b6rbead6sb'61 szirmaz6 bev6telek

mJ p6nziigyi befektetesekb6l kapott p6nztisszegel!

nJ az alapt6ke kamatai,

o) az a)-n) pontok al6 nem tartoz6 egy6b bev6tel.

3.] AZ EGYESULET KOLTSEGEI, NAPONNjTASNI, KIADASAI

a) alapc6l szerinti fkiizhasznf) tev6kenys6ghez kiizvetleniil kapcsol6d6 ktilts6gek;

b) gazdas6gi-v6llalkoziisi tev6kenys6ghez (szolgAltatiis nyfit6sahoz) kiizvetleniil
kapcsol6d6 kiilts6gek;

c) az Egyesiilet szerveinel! szervezet6nek mfkiid6si kiilts6gei (ide6rwe az
adminisztrdci6 ktilts6geit 6s az egy6b felmeriilt kiizvetett kiilts6geket), valamint a
ttibb tev6kenys6ghez hasznflt immateriilis iavak 6s tdrgyi eszkiiziik
6rt6kcsiikken6si leir6sa;

d) az a)-c) pontok al6 nem tartoz6 egy6b kiilts6g

Az Egyesiilet bev6teleit a 2011. 6vi CLXXV. tv. 19. S (1) bekezd6s szerinti r6szletez6sben,
ktilts6geit raforditesait (kiadesait) a 19. S (2) bekezd6s szerinti r6szletez6sben
elkiiltinftetten, a szfmviteli el6irdsok szerint tartia nyilven.
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ugyanezen ttirv6ny 19. s (2) bekezd6s c) 6s d) pontia szerinti kiilts6geit, rdforditesait
(kiadisait) alapc6l szerinti (kiizhasznri) tev6kenys6g 6s a gazdasdgi-vii alkoziisi
tev6kenys6g kiiziitt, az el6z6ekben felsorolt tev6kenys6gek iirbev6tel6nek (bev6tel6nek)
ariinydban kell 6vente megosztani.
Az Egyesiilet a gazdasagi-vcllalkoziisi tev6kenys6ggel tisszeftigg6 immateridlis iavak 6s a
tergyi eszkaiziik 6rt6kcsiikken6si leirdsdt tArsasiigi ad6 alapi6nak meghatdrozdsakor a
tdrsasiigi ad6161 6s az osztal6kad6rril sz6l6 tiirv6ny szerint veheti figzelembe.
Az Egyesi.ilet iavSra adomfnygyfiit6 tev6kenys6g folytathat6. A nev6ben vagy iaviira
tiirt6n6 adomiinysdit6s nem iSrhat az adomiinyoz6k, illetve mes szem6lyek zaiar6s6val,
a szem6lyhez ffz6d6 iogok 6s az emberi m6lt6s6g s6relm6vel.
Az Egyesiilet nev6ben vagy iavara tiirt6n6 adomenygyfiit6s csak a civil szervezet irdsbeli
meghatalmaz6sa alapiSn v6gezhet6.

Az Egyesiilet r6sz6re iuttatott adom6nyokat az adomenyoz6 nyilviintartdsiiba beellitott
kiinyv szerinti, ennek hidnydban a szokdsos piaci iiron kell nyilvdntartisba venni,

6.S. NyTLVANOSSAc eS UyirvArurARTAs

Az Egyesiilet kiiteles az 6ves besz6mol6 i6v6hagyiis6val egzideifiteg kiizhasznfs6gi
mell6kletet k6sziteni. A kiizhasznrisiigi mell6klet elfogad6sa a Kiizgyiil6s kiziir6lagos
hateskti16be tartozik.
A Beszdmol6nak tartalmaznia kell:

1. a m6rleget (egyszerfsitett m6rleget),
2. az eredm6ny kimuhtest (eredm6ny levezet6st)
3. kieg6szit6 mell6kletben a tiimogatesi program keret6ben v6gleges ielleggel

felhaszniilt iisszegeket temogatiisonk6nt
4. kieg6szit6 melleklet6ben a szervezet altal az iizleti 6vben v6gzett f6bb

tev6kenys6geket 6s programokat.
5. a besziimol6val egyideiiileg kiizhasznrisigi mell6klet is k6sziil, melyben a szervezet

6ltal v6gzett kiizhasznf tev6kenys6geket, ezen tev6kenys6gek f6 c6lcsoportiait 6s
eredm6nyeit, valamint a kiizhasznri iogrlll:is megrillapitdsiihoz sziiks6ges adatokat,
mutat6kat .

6' a kiizhasznrisiiLgi melldkletnek m6g tartalmaznia kell a vagyon felhaszniili{siival
kapcsolatos kimutatfst, a kiizhasznri c6l szerinti iuttatdsok kimutat6siit, a vezetl
tiszts6gvisel6inek nniitott iuttatdsok iisszeg6t 6s a iuttatdsban r6szesiil6 vezet6
tiszts6gek felsoroliisat.

Az elfogadott Besziimol6t 6s kiizhasznrisiigi mell6kletet az Egyestilet kiiteles a tdrgy6vi
m6rlegfordul6napot kiivet6 5. h6nap utolsri napidig let6tbe helyezni az orszilgos Bir6i
Hivataln6l, el6rhet6v6 tenni a Civil Informdci6s Portiil sziimdra, valamint kijzz6 tenni az
Eryesiilet honlapi6n (www.inspi-racio.hu).
Az Egyesiilet 6ves kiizhasznrisdgi mell6klet6be b6rki betekinthet, iltet6leg abb6l sai6t
kiilts696re miisolatot k6szlthet.
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2.) EGYESULETI NYILVANTARTAS

A Krizgyiil6s dtint6sei16l olyan nyilventartist kell vezetni, amelyb6l meg6llapithat6 a dont6sek
tartalma, ideje, hatalya, a mellette 6s ellene szavaz6k sz6mar6nya, nyilt szavaz6s eset6n szem6lye.

Az elnrik drint6seir6l elektronikusan nyilvantartott hatArozati t6r k6sziil, amelyhez csatoldsra
keriil a drint6sekre vonatkoz6 feltigye16 bizottsagi 6s 6rintett felel6s szem6lyek irSsbeli
v6lem6nye. A hat6rozari tf'r az egyesiilet tagjai sz6m6ra elektronikus 6ton megoszt6sra keriil, igy
ebbe minden egyesiileti tag b6rmikor betekinthet.

A Kiizryfl6s 6s az Elniik hatdrozatair6l, diint6seir6l sz6l6 nyilviintart6st az Elniik
iriinyit6sdval az IRE strib v6gzi.

A Krizgyfil6s, illetve az Elniik dont6seit az 6rintettekkel a ddnt6st kdvet6 k6t h6ten beltil
szem6lyesen, postai, vagy elektronikus lev6lben k<izcilni kell.

A nyilviinossiigot 6rint6 diint6sekr6l az egyesiilet honlapi6n (www.polyan.hu) ielenik meg
tei6koztat6.

Az Egyesiilet mfikiid6s6vel kapcsolatos inform6ci6kat, az Egyesiileti szolgeltatesok
i96nybev6te16nek m6di6t, az Egyesiilet beszilmol6it a kdzhasznf s6gi mell6kletettel eryiitt
az Egyesiileti honlapon (www.inspi-racio.hu) hozza nyilvfnossiigra,

A miikod6ssel kapcsolatos iratokba, nyilvintart6sokba az Egyesiilet sz6khely6n b6rki betekinthet,
az Elntikkel tiirt6n6 el6zetes egyeztet6st kiivet6en.

7.Q.  AZ EGYESUI ,ET UECSZUNESE

1.) Az egyesiilet iogut6d n6lkiil megszfinik, ha

a) szavazati ioggal rendelkez6 tagok hdromnegyedes sz6ttibbs6ggel kimondiiik
megsziin6s6t;

b) a Ktizgyfl6s hataroz arr6l, hogy az egyesiilet megval6sitotta c6li6t vary az egyesiilet
c6li6nak megval6sitiisa lehetetlenn6 vdlt, 6s rii c6lt nem hateroztak meg;

c) az arra iogosult szerv megsziinteti;

d) az egyesiilet tagiainak sz6ma hat h6napon keresztiil nem 6ri el a lizf6t,

felt6ve mindegyik esetben, hogy az egyesiilet vagyoni viszonyainak lezir6s6ra ir{nyul6
megfelel6 eliiiriis lefolytat6set kiivet6en a bi16sdg az egyesiiletet a nyilvdntartesb6l tiirli.

Az Egyestilet iogut6d n6lkiili megszfn6sekor a hitelez6k kiivetel6seinek kiegyenlit6se utiin
megmarad6 vagyont az Egyesiilet a iSndi sz6khely( ftiv6-K6p Eryesiilet iav6ra ai6nlia fel.

2. Az Egyesiilet iogut6ddal is megszfnhet, ha a Kiizgyril6s haromnegyedes sz6tiibbs6ggel
kimondia m6s egyesiilettel val6 egyesiil6s6t, beolvadiist, vagy tiibb egyesiiletre val6
sz6wiileset.

B.S .  ZAR6  RENDELKEZESEK

Az Eg5/esiilet iin:ill6 iogi szem6ly, melyre n6zve a Polgdri Tiirv6nykiinyvr6l sz6l6 2013, 6vi
V. tairv6ny, az Egyestil6si iogr6l, a kiizhasznf iogrillisr6l, valamint a civil szervezetek
mflktid6s6r5l 6s tAmogateser6l sz616 z0t1,6vi clxxv. tiirv6ny, A civil szervezetek bir6s6gi
nyilventartds6rdl 6s az ezzel iisszeftigg6 eli6r6si szabiilyokr6l sz6l6 2011,6vi CLXXXI.
tiirv6ny, ,6s a3SO /ZOLI. (XII. 30.) Kormfnyrendelet rendelkez6sei, 6s vonatkoz6 szab:llyai
az iriinyad6ak,
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felen m6dosltott alapszabalyt a 201s. augusztus 14-6n megtartott Kiizgdl6s i6v6hagrta 6s
egrs6ges szerkezetbe val6 foglaldset elrendelte.

foglalt sziivege megfelel a l6tcsit6 okirat-

Nyiregzhiz4 2015, augusztus 14.
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