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LS A szervezet neve:

A szervezet nevdnek rcividitdse:

2.$ Szdkhelye:

Az egyesiilet jogi szemdly.

3.$ Miikdddsi teriilete:
hat6kdre:

Az alapit6s dve:

Zalai Ndpf6iskolai Egyestilet

ZNE

8900 Zalaegerszeg, Kosztol6nyi u. 10.

Magyarorszdg
tertiletl

1988.

4.5(1). A szervezet bdlyegz6je: ktir alakri, a korben felirat: Zalai Ndploiskolai Egyestilet 1988. Kitzdpen

ember, nyitoft kdnyv, vi169 moti\umok kapcsolata.

(2). Az egyesiilet a Magyar Ndpfoiskolai Tdrsasdghoz tagsagi j ogviszony alapjdn csatlakozik.

(i). Az Egyestilet kdzvetlen politikai tevdkenysdget nem folytat, szervezete peftokt6l tiiggetlen ds azoknak

anyagi tAmogatast nem ny0jt.

5.$ Az egyesiilet dnkormiinyzati elven miik0do drdekvddelmi ds dtdekkdpviseleti civil szervezet.

Az egyestilet jogi szemdly.

IL Az egyesiilet c6lja 6s feladatai:

6.$(1). Az egyestilet olyan nonprofit kozhasznu civil szervezet, mely a ndpf6iskoiaj forma ds gondolat

t6mogat6it fogja dssze, ds kdzhasznr: tevdk€nysdgkdnt olyan kcizfeladatokat ldt el, illetve ellitasukban miikttdik
kozre, amelyekrcil iillami szervnek vagy helyi iinkormdnyzatnak kell gondoskodnia.

Az egyesiilet a kiiyetkez6 kiizfeladatokhoz kapcsol6d6an let el c6l szerinti kozhasznf tev6kenys€get.

(2). Alapcdlja, hogy hat6kdrdn beliil mindl szdlesebb korben megismertesse es b6vitse a nepf6iskolai mozgalmat.

Ennek sor6n segitse a t6rsadalom szerkezetdr6l ds jelensdgeir6l valo ismeretek megszerzdsdt, serkentve a

kdzitssegi tevekenysdget, erdsitve a demokratikus kdszsdget ds a tArsadallni 0nszervez6ddst. (2010. dvi CXXXL
tv.)
osztdnbzze a nepi hagyom6nyok ripol6sat, a szellemi droksdg vddelmdt, segitse a helytdrtdneti ds a lak6helyhez
vald kdt6ddst teremto tevdkenysdgek, formdk kibontakozds6t. A kulturelis javak vddelmdrol, a muzeiilis
intdzmdnyekol, valamint a nyilvdnos kdnyvtdri ell6t6sr6l ds a kcizmtjvelciddsrol sz6l6, 1997 . dvi CXL. tv. 76. $

(2) bekezddse ds 78. $. alapj6n.

(3). Felv6llalja kiilonbOzd f€ln6ttoktatdsi formdk megszervezese\ az ehhez sztikseges infiastruktura
megteremtesdt, ds miikiidtetdsdt. Iskolarendszeren kiviili szakkdpzdseket szervez. Munkaero-piaci kdpzdsekben

vesz rdszt, mfkodteti a Ndpi Kismestersdgek Ndpf6iskoldjat. mely a hallgat6kat az Orsziigos Kdpzdsi

Jegyz6kben (OKJ) meghat6rozott szakkdpesitdsre kdsziti fel. Oktatdst, kdpessdgfej lesztdst. ismeretterjeszt6st,

valamint 6tkdpzdst, tanfolyamokat, trdningeket, el6adasokat ds szakmai tisszejdveteleket szervez. A
felnottkepzdsr6l s2616,2001. dvi CI. tv. 3. $ (2), (4) ds (7) bekezdds,42. $ (l) a./ pont, a kdzoktat6srdl sz6l6

1993. dvi LXXIX. tv. 36. $ (l), (2) bekezdds f./ pont alapjdn.

(4) A hdft6nyos helyzetLi emberek munkaero-piaci integrAci6jdnak el6segitdse.

KUl0nds tekintettel:
1. A biintetds-vdgrehajrdsi intdzetekbeo fogvatartott ds szabadu16 emberek tarsadalmi reszocializdci6jiinak

el6segitdse, valamint a fogvatartott szemdlyek munkandlktili csal6dtagjainak munkaer6- piacon tdftdno
elhelyezkeddsi esdlyeinek ndveldse, alternativ munkae16-piaci szolgiiltatAsok nyujt6s6val. Flt. l99l 6vi

IV. tv. A felndttkdpz€sr6l s261o,2001. dvi CI. tv. 3. $ (2),4), (7) bekezd6se, kdzremiikiidds a42- S 1/A'

pontjdban foglaltak megval6sitAsaban.
Egyiittmiikcjddsi megdllapodas keret6ben gyakorLati k€pzes a 2001. dvi CLXXXVII. tv. 56.

2. Hiitriinyos helyzetii tdrsdgekben a halmozottan hdtrAnyos helyzetti csoportok
megteremtdse drdekdben az egyenl6banAsm6d 6s esdlyegyenlosdg elomozdit6sa.
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feladatrendszerdn keresztiil, valamint megval6sul6 programjai rdvdn kdzremrjkiidik ds hozz6j6rul az

egyenl6 bdniismdd kdvetkezmdnyeinek megva16suliisdban ds az esdlyegyenlosdg drvdnyes itdsdb€n. (2003.

dvi CXXV tv.)

(5) Az egyesiilet c6l ds feladatrendszerdn keresztiil az egdszsdgfej lesztds, egdszsdgvddelem, egdszseges

6letm6dra nevelds, betegsdg megel6zds, ndpegdszsdgiigyi feladatok, mozgiis gazdag, sportos dletvitelre nevelest

ds osztdnzdst a tevdkenysdghez kapcsoJ6d6 ktlrnyezetvddelmi elviirAsok figyelembe vdteldvel. Az
egdszsdgiigyr6l sz6l6, 1997. 6vi CLIV. tv. 38. $ (1) bekezdds.

(6) Kiemelt figyelmet fordit a viddkfej lesztds, a kozossdgfej lesztds, a szocidlis ellAUsok ds szoci6lis

szolg6ltatAsokkal kapcsolatos tevekenysdgek szeryezdsdre, az ott dl6k esdlyegyenlcisdgenek megteremtdse

drdekdben. 1993. dvi lll. tv.2. $,57. $ (l) bekezdds,59. $ (l), (2) bekezdds, 1997. 6vi CXL. tv.

(7) Az tinkormanyzatokkal kdtott megdllapodds alapj6n rdszt vesz az iillam ds az dnkormenyzatnak a
krirnyezetvddelmdrdl sz6ld, 1995. dvi Llll. tv-ben ilt kotelezo feladataiban (1. .6 (2) bek. l/ pont, 10. $ (l) bek.,

(153. $ (1) bek. &/ds d/ pont.)

(8) Kdzremrikddik a kdrnyezet- ds teleptilds-egdszsdgUgyi feladatok ell6tAs6ban, az egeszsdges dletmod

kialakitasdban (44. $ (a) bek., valamint a la l. $ (2) bek. g./ pontjdban irt feladatok elletdsAban.

A fentieken ttlmen6en el16tand6 c6l szerinti tev6kenysdgek:

(9) A munkandlkiiliek, illetdleg szocialisan hAtranyos helyzetben ldvoket segiti ds kdzremtikctdik abban, hogy

Szocidlis szdvetkezeteket alakitsanak. Tiimogatja azok miikoddsdt. (sziivetkezetekrcil s261d,2006. dvi X. tv. 8. $)

(10) Az egyesiilet kozremrlkddik es szerepet vallal a tiirsadalom tagjainak szolidaritdson alapuld, az

rillampolg6rok dntevekenysdgdt kifejezri ellenszolgeltates ndlktil vegzett onkdntes tevdkenysdg

ndpszeriisit6sdben, a tAjdkoztatasban 6s a toborz6sban. (A kdzdrdekij dnl(dntes tevekenysdgr6l szol6, 2005. dvi

LXXXVIII. tv. 3. $ d./ pontja.)

(l l) Az egyesiilet cdljai megval6sitrisa drdek6ben a k0vetkez6 feladatokat is elldtja:
a. kiellit6sokat ds rendezvdnyeket szervez,
b. sokszorositott formiiban megjelenteti a Zalai Kapocs cimfi kiadvdnyt
c. esetenkdnt m6dszertani aj6nl6sokat, el6adrisi ds eload6i list6kat, szervezdsi Litmutat6kat, video

anyagokat, valamint m6s t6jdkoztat6kat ad ki,
d. tapasztalatcserdketszervez,
e. gyiijti a hazai ds kiilloldi ndpfciiskolai informdci6kat, ds azt a ndpfdiskoldk irdnt 6rdeklod6k kcirdben

megismetteti.
f. az drdek€rvenyesitds drdekdben egytittmiikddik a kistdji szervezclddsekkel, tovdbb6 minden olyan

tArsadalmi ds drdekkdpviseleti szervvel, amelyek az egyesiileti cdlok megvalositAsiit elosegitik.
g. oktatiist, kdpessdgfej lesztdst, ismeretterjesztdst, valamint atkdpzdst, tanfolyarnokat, eloadesokat 6s

szakmai iisszejdveteleket szervez.

h. informeci6kat gy[jt, rendszerez, 6s rendszeresitett formdban eljuttaEa azokat tagiaihoz.

i. hozz[t16ruJ a szakmai inform6ci6k gyors, hatdkony terj eddsdh ez, a kdpzds ds a tovdbbkdpzds

szinvonal6nak emeldsdhez.
j. f6rumot biaosit szakmai vitdk rnegval6sit6siira ds dll6sfoglaldsok kiajakitdsdra.

(12). Az egyesglet szolgAltat6sait tagjain kiviil rn6sok is igdnybe vehetik, tevdkenys6ge eredmenyeib6l miisok is

rdszesulnek.

(13). A szo196ltatisok jegyz6ke szerinti besoro16sban:

F6tey6kenysdg: 8559 Mrishova nem sorolt egy6b oktatds
Egy6b tev6kenys6g: 5812 Cimtdruk, levelez6 jegyzdkek kiad6sa

5814 Foly6irat, id6szaki kiadvdny kiad6sa
5819 Egydb kiadoi tevdkenysdg
6209 Egydb inform6ci6 technol6giai szolgiiltatds

8412 Egdszsdgiigy, oktatas, kult{rra, egydb szoci6lis szo196ltatAs

8551 Sporl, szabadid6s kdpzds

8552 Kultur6lis kdpzes

85b0 Oktdlasi kiegeszrto ter ekenysdg
8899 Mns egydb szocidlis ell6tAs bentlakes ndlkiil
9230 I(onferencia,keresk. bemutatdszervez6se
9499 Mns. kdzossdgi t6rsadalmi tevdkenysdg
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lII. Az egyesiilet tagiai

8.$ Az egyesiilet rendes tag1ai azok a bel-ds kiilfoldi termdszetes nagykorLi szemdlyek ds jogi szem€lyek,
akik-/amelyek irdsban nyilatkoznak a beldpdsi sz6nddkr6l, elfogadjdk az egyesiilet cdljait, vdllalj6k az egyesiilet
feladatainak megvalositasaban val6 kdzremiikdddst ds a kdtelezettsdgek teljesitdsdt.
A tagfelvdte116l az elndksdg ddnt, amely ellen a kdzgyiildshez lehet j ogorvoslattal fordulni.

9.$(l). Az egyesiilet pAftol6 taga lehet minden nagykorf szemdly, aki az egyestilet cdljaival egyetdft, de a

tagsdggal j616 kdt€lezettsdgeket nem vdllalja, yiszont az egyesiiletet rendszeres vagyoni juttatesban rdszesiti.
A p6rto16 tag az egyestilet vezet6 szerveibe nem vdlaszthat6. a dOntdshozatalban csak tan6cskozdsijoggal vehet
rdszt, azonban az egyesiilet alapszabaly6t kdteles betartani ds a kitzgyrjlds, illetoleg az elndkseg haterozatait
Y6grehajtani.

(2). Az egyesiilet rendes vagy p6rto16 tagjajogi szemdly is lehet, a vele kotott me96llapodds alapjan.

(3). Az egyesiilet partolo tagia lehet a 14. dletdvdt betolttttt kiskorri is, feltdve, hogy a tagsegi viszony
ldtesitdsdhez sziil6je (tOrvdnyes kdpviseloje) hozztLjfuul. Az egyesiilet elndksdge rdsziikre ifiUsiigi szekci6t
hozhat ldtre.

10.$ Az egyesulet kdzgyrildse a tagsag vagy az elnoksdg javaslata alapjiin az olyan tenndszetes szemdlyt, aki
tevdkenysdgdvel jelent6sen elosegiti az egyesiileti cdlok megva16sitasAt, tiszteletbeli taggd valaszthatja.

I 1.$ A tagsagi viszony megszlinik Iemond6ssal, kiziirdssal ds tOrldssel.

IV. A tagok jogai 6s kiiteless6gei:

12.S A tagok j ogai;

a. a kdzgytildsen es az egyestileti rendezvdnyeken rdszt vehet, szayazati joggal rendelkezik, az egyesiilet
bArmely tisztsdgdre valaszhat6 a torvdnyben foglalt feltdtelek fenniillta esetdn,

b. egyesiileti tisztsdgek betdlt6it velasztja ds arra vdlaszthat6, 0j tag fttlvdteldt javasolhatja, kildphet, is
ind[tvdn)]t tehet,

c. az elnciksdg megbiz6sribol kdpviselheti az egyesiiletet, egyesiileti elismerdsben rdszesUlhet,
d. az egyesiilet eszkozeit hasznAlhatja, a kedvezmdnyekre jogosult,

betekinthet az egyestilet irataiba,
ajogszabalyt vagy alapszab6lyt sdrt6 int6zkedds ellen bejelentdssel dlhet az
egyesulet elndksdgdndl vagy a t0fvdnyessdgi feli.igyeletet gyakorl6 szervndl,
egyesiileten beltili tevdkenysdg€t szabadon megvalaszthatja,
a kozgyiildsen annak napirendi pontjaira javaslatot tehet,
( pdrlold tag jogai t szavazds, ( kipviseletrc ds tisztsdgviselfvd vilaszllratdsig kivilelivel szonosak o
rendes lssdvsl,

l3.S A tagok kiitelessdgei:

a. a tagok kdtelesek a kozgyiilds ds az elndksdg hatiirozatait megtartani, vdgrehajtasukat el6segiteni ds a
kapott feladatokat elvdgezni,

b. a tagok kdtelesek a kozgyiilds 6ltal megiillapitott tagdijat kdszpdnzben, 6tutaldssal vagy csekken
pontosan fizetni, amelynek ndrtdkdt termdszetes szemdlyekre a kcizgyi)ds hatirozza meg, jogi szemelyek
esetdben a tagsdgi megallapodas is rogzitheti.

c. a tag kiiteles az egyesiilet birtokdban ldv6 tArgyakat kimdlni ds esetleges kArokozds esetdn a kart
megtdriteni,

d. a pd 016 tag trydij frzetbire nem, de az apsztbtill ds s jogsztuilyok betarldsdra kdteles.

14.$ A tagsdgi jogviszony megszffndse:

a. elha16loz6s esetdn, illetve ajogi szemdlyjogut6d ndlkiili megszlindsdvel,
b. lemond6ssal, a lemondasi szanddkot irdsban kell az egyestilet elndkdndl bejelenteni.

A tagsAgi viszony a lemondiis napjiin sziinik meg, anyagi kiitelezettsegei al6l azonban a tag nem
mentestilhet.

c. torldssel, ha a fizetdsi kiitelezettsdgdt a tag az elnok hatArid6t is taftalmaz6 f'elhivasdt kiivet6en rs

elmulasztja, illetve az egyesiilet celjait segitd tevdkenysdgtol elzArk6zik,
d. kiz6riissal, haatagaz alapszabdlyt vagy a tagsAgi megAllapoddssal viillalt

azt2 evig nem teljesiti, az egyesi.ilet drdekeit sdrtd magatartiist tan[sit.

e.

f.

h.
,,

f'elhivasdt kiivet6en is



e. A kiz(irdsra uonbsn csak (kkor keiilhet sor, ha a tagot muloszttisrs vsg) az Eglesiiletet sdrtd
tevikenysdge megsziinletdsdrc az elnik eliizetesen irdsbm ligyelmeztette, felhivla, de a tag rt

felhivtisbm el1irt hatiriddn beliil ,ltufutszttisit nem p(itolj(. A kizirisi jwaslatot u elnAksdg lerjeszti a

kdzgy[ilds eld, t hdtircz ftjl ( tagot {risban i esfteni kell. A kAzgyiildsre a tqgot meg kell h{vni ds

igiq)e alapjin meg kell h.tllgatni.
A togot kizdrdsdt kimondo lrutdrczutot irisba kellfogklni is itrdokokissul kell ellitni. Az indokokisn(k
tut maznia kelt s kizdris ulapjiul szolgtild tin!ekel is bizonlilAkokat, tovibbd ( jogorvoslati
le h et 6s d g r 6l v ttki t ij d k oztat ds t.

A kizdrd hsldrozat ellen fellebbezdsnek helye nhtcs, {t hstirozuttul szemben ( kdzhezvdlelltil szimitott 30
napon beliil keresetet lehet eldterjeszteni a Z aegerszegi Tdtvdnyszdkttdl.

V. Az egy€siilet szeryezete 6s miikbd6si szabdlyai:

15. $ Az egyesiilet szewei:
a. kozgyiil6s,
b. eln0ks69,
c. feliigyelf bizottsdg

VI. Az egyesiilet szervezete

A Kiizgyiil6s
16. S Az egyestilet legfobb szerve a kozgyiilds, amely az egyestiletet drint6 minden kdrddsben ddnthet.

I7.S A kttzgyfl6s kizd16lagos hat6skiir6be tartozik:
a. az alapszabely megalkot6sa, elfogadtLsa, is mtidosftdst, u egJ)es let cdljdnak mdtlosilisa,
b. az egyesiilet elndkdnek, titk6rAnak ds az elndlc6g tagjainak, valamint a feliiglelf-bizottsiig elndl(dnek

ds tagjainak megvdlasztiisa ds visszahivdsa. Az elnoksdg tagjiit csak akkor lehet visszahivni, ha az Lij

eln6ksdgi tagot is megnevezik. A kdt kdrddsr6l egyszerre kellhatltoznt.
c. az egyesulet 6ves beszrimol6jdnak ds kdzhasznirs69i rnell€klet€nek elfogad6sa,

d. az egyesiilet kdltsegvetdsdnek elfogadasa,
e. az egyesiilet feloszliisa vagy miis egyesiilettel val6 egyesiildsdnek, illetve szdtvAldsenak,

m egsziin ds dn e k ki monddsa.

I kizrirds az egyesi.llet tagjainak sor6bdl, valamint elbir6lja az elndksdg ddntdse elleni jogorvoslati
kdrelmeket,
a tagdij mdrtdkdnek 6s a megfizetds eseddkessdgdnek m eghatfuoztsa,
elfogadja az elnciks69 beszdmoldj6t, ds a kdzhasznits6gi melldkletet
tiszteletbeli elndk viilasztiisa
meghaldrozza az el dlsdg ldtszdrnat.

I 8. $( 1). A kozgyil lds dvenkdnt tildsezik, amelyet az eln6k h iv ossze. Ossze kell h ivn i a kozgyil ldst akkor is, ha

at a tagok egyharmada a cdl megjeloldsdvel irdsban kdri. A kdzgyiildst a jogszabrilyban meghatarozott

rendkiviili esetekben 60 napon beliil ossze kell hivni azaz, lru rc egyesiilet vugjona az eseddkes tsrtoztisokat
nem fedezi, az egyesiilet el6re ldth{ttdlag nem lesz kdpes q tulozisokd eseddkessdgkor teljesiteni, vsg)) sz

eg)esiilet cdljdnfu eldrdse veszdlltbe keriil, ha a birdsdg elrenleli, vug! tt tugok 1/3-( a cdl megjeliildsdvel,
irisb(n kirik.

(2). A kdzgyiildsre a meghivast a hely, az id6pont ajavasolt napirend megjeldldsdven 10 nappal el6bb iriisban (e-

mail) meg kell tenni. A meghfvdnak tortdmaaifl kell lovdbb.i sz egyesi.ilet nevdt ds szdkltelJ)dt is. A nryirendet
a meghiuiban olytn rdszletessdggel kell felliintetni, lrog! ( tagok {t ttirgjdni k[vinl egyes napirentli
p onto k b an dlldsp o trtj u k at k i s kt k it h s s s i k.
A napirend a kitzgyiildsen a 17. $ a-j.) pont kivdteldvel kiegdszitheto, m6dosithat6, azt a kdzgyiles szavaziissal

fogadja el. Biztositani kell, hogy a meghiv6 kikiilddsdt megelozden az egyestilet tagjai, a kdzgyrilds napirendi
pontjaira legal6bb 5 nappal elobb javaslatot tehessenek.

A kiizgyiildsen az egyesiilet elnoke elnOkol.

(3). A kitzgyiilds a hatArozatair az alapsza66l,y eloif6sai szerint egyszerii, vagy min6sitett szdtdbbsdggel, nyilt
vagy titkos szayazitssal hozza. Szayazni igennel, nemmel, tartdzl(oddmmal lehet. Nyilt szavaziis eset6n a

szavaziis k€zfelemeldssel ttifidnik. A titkos szavazds boritdkba helyezen szavazolappal, Iezart gytijt6lAda

haszn6lataval tdrt6nhet.
(4). A szavazts eredmdnydt a kdzgyiilds elndke hirdeti ki.

h.

i.

J

(5). A kdzgyrilds nyilviinos, azon kiilon rreghivds ndlkiil
A taniicskozasi .jogot a kdzgytilds a ktilon meghivottak

is barki rdszt vehet tandcskoz6si ds sza

i\s
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sz6m6ra megszavazhatja. A k



drdekdben a kozgyiildsrol sz6l6 tajekoztatast a Zalai Kapocs elnevezdsti megyei bejegyzett rnddiumban kdzz€

kell tenni.

I 9. $ A kiizgyrlilds hatarozatkdpes, ha lega lAbb a tagok tdbb m int fe le ( 5 0%+ l fo) j e len van. H a hatarozatlidpesseg

hirinya miatt a kitzgyiildst el keil halasztani, a mdsodszor 6sszehivott k6zgyillds az eredeti napirenddel a

megielentek szitmiLra yalo tekintet ndlktil hatdrozatkdpes, amennyiben ene ds a jogk6vetkezmdnyekre val6

figyelmeztetdst ds a kdzgyiilds rij idcipontjdt a meghivo tartalnazza.
A tisztsdgviselo visszahivhat6, ha el6zetes dfiesitds ds kimentds ndlkill l(dt egymiist kdveto testiileti iil6sen nem

vesz reszt, toviibba, ha olyan magataftdst tanirsit, amely az egyesilletben betOltott, v6llall funkci6-j6val nem

egyeztethet6 dssze, az sdrti az egyesiilet 6fdelieit. ds emiatt mdltatlannl! vdlik.

20.$ A kdzgytilds hatarozarait 6ltalaban nyilt szavazassal ds egysze|ti sz6tobbsdggel hozza. Az egyesi.]let elndkdt,

- kivdve a tiszteletbeli elndkitt - tjtkarit ds az elndksdg tagjait, valanrint a feliigJ)elii biT.ottsag elnokdt is tagjait

titkos szavazessal vdlasztja meg. Titkos szavazdssal d6nt a tag kizdrdsar6l. A tag l(izdfasAr6l. ds az alapszabdly

m6dosit6sfuoi a kozgyiilds csak akkor hatArozhat, ha azon n sz@e,trli joggql rendelkezd t(gok ( 3/4-es

sz(jt,bbsdgi hstdrozat meghozatsfuihoz sziiksdges ldtszdmbLn vesarck riszt. A szavazdsra jogosultak

kdtharmados tObbsdge sztiksdges a 17.$ c., d.. h.. esetekben. A 17. S e./ poftlja esetiben, vdamint az egtesiilel
cdljdnfu mtjlosittisskor o sz(v(zuti joggul rendelkezii tryok 3/4-es szifibbsigi hdirozdu sziiksdges a

hatirozathozulalhoz. A halirozstkdpesslgel minden ltaldrozulhozdul el(itt vizs!l{iltti kell.

21.S A kdzgyfilds lefoiy6siird l j egyz6konyvet kell kdsziteni, amelyet a kdzgylilds elnoke. a jegyz6kdnlyv vezetdje

ds a kdzgyflds 6ltal esetenkdnt felk6ft kdt eg),esiileti tag hitelesii.

22.9 Ndgydvenkdnt tisaijit6 kdzgyrhldst kell tartani. A tisztijit6 kozgyiilesl legel6bb a megalakulastol szAmitotl

mrisodik dvben kell megtartani oly modon, hogy az azt megel026 kozgyiildsen jel6lobizottsAgot kell valasztani.

Az eln0kseg
23.$ Az egyesiilet iiltaldnos hatdskdrti vdgrehajtd szerve az elndksdg, anely gondoskodik a l<6zgyiil6s

hat6rozatainak vdgrehajtlisArol, ds a kozgyLildsek kozti id6szakban dont tnindazokban a kdlddsekben, amelyek

nem tartoznak a kozgytilds kiz616lagos hatdskordbe.

24.$ Az elnOksdg tagai: elnok, ds 5 f6 elndksdgi tag. Az elnbksig iltutli meghivottio u titkir'

25.$ Az elniiks6g feladata:
a. a kdt kdzgyillds kozott az egyesillet vezeto szerve,

b. a tisztijit6 kozgyiilds el6tt javaslatot tesz a jelol6bizottsag tagjaira.

c. gazdiilkodik a kdzgyiilds 6ltal megdllapitott kOltsdgvetds keretdben, ds e116l evente beszdmol a

kcizgyiildsnek,
d. 6truhiizott hataskdrben diint az egyestiletet drint6 kdrddsekben,

e. megdllapitja az egyesUlet iigyrendjdt
I felkdresre vdlemdnyezi a tevdkenysegi teriiletdt dfinto p6lyazatokat.

g. ellenorzi az egyestilet gazddlkodds6t.

h. elokdsziti a kdzhasznirs6gi melldl<letet ds az dves beszArnol6t,

i. meg6)lapod6st kdt ajogi szenrdl)- taggal atagdijmdrtdkd|e,haazelterrzrlapszabdhban
meghat6rozott6l,

j. a befizetds elmulasztasa utdn a tag torl€sdrol hozott hat6rozatot irasban l(62li a taggal.

k. ddnt a tagfelvdteli kdrelmekrol.

26.$(l). Az elndksdg sziiksdg szerint, de dvente legaliibb kdt alkalornmal illdsezik. az iildseken az egyesiilet

elnoke elndkol, iildsei nyilviinosak. HatAtozatk€pes, ha azon a tagok tobb rnint t'ele (50 % + I f6) jelen van.

Hatdrozatait egyszerii sz6tdbbsdggel, nyilt szavaziissal hozza. Sztvazateglenlfsig esetdn ( sz(vazdsl meg kell
ismAtulni, ekkor ismdtelt sz(ruzategtenllisig esetdn uz ehiik nisok illol is limogulott sz(vuz(l! dainl.

(2). Uldsein belso rdrvdnyessegi feltigyeletkdnt fdszt vesz a feliigfefti bizottsag delegdlt tagja. Az Lildsel(et az

eln<ik hivja 0ssze ir6sban, a napirendi javaslat jelzdsdvel.

(3). Az elnoksdg a feladatok ellAtiisara tagok 6s kiilso szal(d dk fdlkerdsdvel eseti

munkacsopoftokat hozhat l€tre.

Felliglel6 bizoftseg

szakmai bizonsdgokat,

27.$ (l). Az Egyesiilet ds az eln6ksdg gazdas6gi munkdjAt, mijkoddse tdrvdnyessdgdt 3 tagi.l
kisdri figyelemmel. Kdt tagiat ds elnokdt a kclzgyiilds viilasztja meg,4 dvre, az elnol(sd

egy idejuleg.



(2).AfelngyellbizoIts^gazrigyrendj€tmagarillapitjarrreg.Aziildshat6rozatkdpes,haazonlegal6bbk6tfti
j.i"n uun, Jiesei nyilvanoiat. Hitarozatait nyilt szavaz6ssal, egyszerir szdtdbbsdggel, kdt fci esetdn egyhangian

hozza.
(3).A feliigyel| bizotts6g a vezet6 tisztsdgvisel6kt6l jelentest, az Egyesiilet munkavdllal6itol t6jdkoztat6st'

ieivitagositast fernet, a hivataios iratokba megkiitds ndlktil betekirthet'

().A jebiglet6 bizoits6g deleg6lt tagia tdrv6nyessdgi dszrevdtelezesijoggal reszt vesz az elnitksdg.til6sein. ill a

tOrg'l,fgJ*. Tevdkeny-sdgdr6l bes|amol a tozgyltesnek. Az Egyestilet, mtikciddsi - szakmai- gazdas6gi-

kOziasznris6gi besz6mol6jat eLozetesen vdlemdnyezi, s e116l tiijdkoztatja a k6zgyfilest.

Feladatait a 20 I I . dvi c LXXV. tv. 41 . $-6nak megfelel6en az ott ldszletezettek szerint latj a e l.

(5).A felfigyel6 bizotts6g dszrevdteldr'61 ir6sba tajdkoztatja az elniiksdget. Amennyiben dszrevdtelei alapj6\ az

if"ofreg ti.,,. teszi meg"a megfelelo inrdzkeddseket, a feliigyelti bizottsiLg a kcizgyiildshez fordulhat. Rendivtil

indokoli jogszab6lybarirogzitett esetben felhivds6ra az elncjknek rendkiviili elndksdgi tildst vagy kozgyiildst kell

osszehivnia-az lnOitvanytOl sz6mitott 30 napon belUl. Ha ez nem tortdnik meg, a feliigyelf bizottsAg maga

jogosult a testiilet cisszehivasara. Ha sirlyos ds huzamosan fenniill6 torvdny- vagy alapszabalysdrtest tapasztal es
-dsirevdtelei 

nyomiin sem az elnciksdg, iem a kdzgyiilds rdszdrol nem tiift€nik meg a megfelel6 jntdzkedds' az

ugydszsdghez kell fordulnia.
Munkaj6ba sztiksdg esetdn ktilso szakdrt6ket is bevonhat

(6.)A felngyelt bizonsig tttgll az a nagykorrt szemdly lehet, akinek cselekv1kdpessigdt a tevdkenpdge
'etidtdidno:i' 

sziitsages kirben nem kortritozttik. Nem tehet a.feliigyelf bizottsiS t(gja, akivel szemben a vezetd

,irrtrigririt,kr" vinatkoztj ki4irti ok rill Jenq tovdbbi tui, vtrgy ukinek a hozzitulozdi( ( iogi szemily vezetd

tisztsdgvkel6ie.
iletigyeb Lizolstig t(tgisi t feliig)etd bizotts(ig munkiitib(n. szemdlyesen ki)telesek ftiszt venni' A.feliigyelii

tiotilg togioi o ioli szimdty-ngyiezetdsdtfil fi.iggetlenek, tevdkenysigiik sorin nem ut6ltluttduk.

28. $ A hat6rozatok rendje

fil. i t<ozgyritesrOt, az eln-oksdg ds al tiigletd bizotrsi\g nldseirol jegyzokdnyvet kell vezetni

A tedtiiletek jegyz6konyveinek tartalmazniuk kell kijl6n0sen

a. u ,eg1ii"nt ,riuaz6kepes tagok szamat (az elndksdg €s a.feliiglel6 blzofis|g esetdben ndv szerint)

b. a hatarozatkePessdget,

c. a vdglegesiten naPirendet.

d. a hozott hatdrozatok sz6 szerinti kttzldsdt, beledrtve hatiilyukat rs'

e. a vdglegesitett hadrozat sz6 szerinti kihirdetdsdnek rogzitdset'

r a toigyitesi dontdseket tfmogatdk, ellenzok 6s tartdzkod6k szarnat (az elndksdg ds a feliiglel6 bizotts6g

esetdben ndv szerint)

(2). A jegyz6kdnyvet hitelesitik:

iuoriviieri j"girok6nyvet a j egyz6k6nyv_vezeto ds kdt, a kiizgyirlds 6ltal megvalasztott hitelesit6 tag,

az elnOksdgi jegyz6kdnyvet a jegyzok6nyv-vezet6 ds az eln6k, 
.

aTetiig)eti bii&tsagijegyzOkitnyvet a j egyz6kitnyv-vezet6 ds a bizottsdg elnoke

(j). A-testiiletek hatarozatai16l kiildn nyilvantarliist kell vezetni, arnely tartalmazza:

a hatarozat vdglegesitett szoveg6t,

a hatarozathozatal id6Pontjiit,
annak drvdnyessdgi kordt. hauly6t, a tdmogatdk ds ellenz6k sz6maranyiit

(4). A testUletek d6nt6seit dvente ki kell adni a "Hatdlyos ZNE Hatdrozatok" ckiadv6nyban, amelyet a

tagoknak, ill. a hat6rozatokban drintetteknek kell megkapniuk

29.$ A tiszts6gvisel6i 6sszef6rhetetlenseg

(1) Nem lehel (tz eg|esiilet elnake vagy elnnkslgi tugia is a feliigyel6 bizoltsig elnike vag! figis
'ide 

nem irtve azori'elnaksdgi vagy feligretT bi;oftsigi tugot, aki tisztsdget nem tblt be - az ( szemily,,(ki:

- gz eglesi.ilertut a-megtiiari;in kiviiti mis tivdkenysdgre irtinyulti munka- vggl munkavdgalsre

irdni,itd egydb jogviszonyban (ill, hs a iogszsbdly miskdnt.Ircm rcndelkezik

- oz isyesa;t cAi sierinti juttatr'rsctibdl riszesiil, illelve kAzeli hozzitsrtozdi$

- ltdrom dvre visszamendleg olyun kazlruszrtri szeflezelnek volt tisztsdgviselfie' umeb) kiiztttrtozisssl

sziint meg,
- tivnbbd iz sen, {*ire ( hivalkozott iogszlbily vonatkozik' amely kinlo"di\ hogy

tiszlsdgvisel6 uz, rtkit biincselekmd\t elkivetdse midt iogetdse.n -sz'tb(dstigves 
es

iiig i ,iinrnrrr' ntiiatetuezfiiztidd hritrinyos kdve-tke-zmdnJ)ek.d6.1 nem.mentesii,lL,,

nem lelrct vezelti
bii tuftsre [tdltek,

i"i, t"'n, vezetd tiszb;gvisetd az, akit e foglnlkozistdl jogeriisen eltiltottak'

foglslkoztisttjl iogerds bii6i {Mlettel eltiltottak, uz elliltis ltatil}( akttl (z'
'teidkenysdget 

iolylltd jogi szemdlt vezetd tisztsiSviselfie nem lehet' ! ..tf.

"a /ll
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Az eltiltdst kintontl' hutirozalb(n megszttbotl iddlsrlomig neru lehet vezetd tiszts.igviself az, akit
eltiltottsk s vezel6 tisztsdgvkel6i tevdkenJ'sdgtdl.

(2) Az egyesiilet megsziinds6t koveto hiirom dvig nem lehet rniis kozhasznt szervezet vezet6 tisztsdgvisel6je az a

szemdly, aki koriibban olyan kdzhasznLi szervezet vezeto tisztsdgvisel6je volt amak megsziindsdt megelozo kdt

dvben legaldbb egy dvig ,

a) amely jogut6d ndlkul sziint meg [gy, hogy az dllami ado- ds v6mhat6sagnal nyilventarlott ad6- es

vamtartozdLsiit nem egyenlitette ki,
b) amellyel szemben az iillami ad6- 6s vdmhatdsdg j e lentos 0sszegr:i adohiinyt tAIl fel,
c) amellyel szemben az 6llami add- ds vamhat6sag izletlezi:ras intdzkeddst alkalnrazott. vagy iizletlezardst
helyettesito birsAgot szabott ki,
d) amelynek ad6szdmiit az 6llami ad6- ds v6mhat6s6g az ad6ztrs Lendjdr6l sz6l6 tdrvdny szerint felfliggesztette,
illetoleg tor0lte.

(3) A kdzgyiiles, valamint az egyesUlet ds a feliigyelf bizoftsag hatArozathozataldban nem vehet ftszI az a

szemdly, aki vagy akinek kdzeli hozzAtanoz5ja a hatdrozat alapjan

a) kdtelezettsdg vagy felelossdg a16l mentesiil, vagy

b) biirmilyen mris el6nyben rdszestil, illetve a megkiitend6 jogilgyletben egydbkdnt drdekelt.

(4) Nem lehet aliii gyel6 bizottsag elnbke vagy tagja, illetve konyvvizsgdl6ja az a szemdly, aki
a) a kitzgyiilds, illetve az elndksdg, valamint a feliigyelf bizotts6g elndke vagy tagja (ide nerr dftve az egyesiilet
legfobb szervdnek azon ta$ait, akik tisztsdget nem tdltenek be),

b) az egyesiilettel a megbizatdsiin kiviili mas tevdkenysdg kifejtdsdre irdnyul6 munkaviszonyban vagy

munkavdgz6sre ir6nyuld egydb jogviszonyban AIl, ha jogszabAly mdskdpp nem rendelkezik,
c) az egyesiilet cdl szerinti juttatAsdbdl rdszeslll - kivdve a b6Lki 6ltal megkittds ndlki.ll igdnybe veheto nem

pdnzbeli szolgAltat6sokat, ds az egyesiilet altal tagjanak a tags6gi jogviszony alapj6n a ldtesito okiratban

foglaltaknak megfele)oen ny[jtott alapcdl szerinti juttatast -, illetve a d) az a)-c) pontban meghatiirozott

szemdlyek kiizeli hozzAtuftoz6ja.

Az egyesulet tisztsdgYisel6i:

30.$ Az eln6k
a. kdpviseli az egyestlletet, e jogkdrdt esetenkdnt az elndksdg bermely tagj6ra dtruhAzhatja

b. gondoskodik az alapszabaly es a testiileti szervek hatArozatainak vdgrehajtdsA16l 6s azokat ellen612i,

c. megilleti az al6irdsi ds az utalvdnyozasi j og,

d. Osszehivja a kdzgyiilest, es az elniiksdg tll6seit, tevdkenysdgd16l besz6mol,

e. dvente besz6mol a kdzgyfildsnek az egyesiilet munkiij416l 6s anyagi helyzetdr6l,
f. gyakorolja a munk6ltat6i jogokat a titkar felett.

g. aj6vehagyott koltsdgvetds alapj6n ir6nyitja az egyesiilet gazdalkod6s6t.

Az egyesiilet kdltsdgvetdsdt ds zarsziimadiisiit, az dves beszdmolda, a kdzhasznirs6gi mell6kletet,
valamint a kcivetkezo dvi kOltsdgvetdsi tervet a feliiglel6 bizoftsAg ds az elnoksdg elozetes

vdlemdnyeztetdse utdn a kozgyLilds eld terjeszti.

Az Elncik az dves beszdmol6t a szemviteli torvdny ds a 22412000.(XlL19.) Korm. rendelet szerint

elkdszitett koltsdgvetdsi tervet, a 350/2011.(XIL30.) Korm. rendeletnek megfelel6en kdsziilt
kozhaszntsAgi melldklettel egyiitt ter.jeszti a kcizgyLilds e16

32.$ A titkdr
a. megbizAs alapjen helyettesiti az elndkdt
b. vezeti az egyesiilet tigyyitelet,
c. gondoskodik az elndksdgi iildsek j egyzokcinyve inek elkdszitdsd16l,

d. az egyesiilet kifizetdseit a titkdr az elnokkel, illetve a p€nzt6lossal egyiitt tetjesiti

e. tevdkenysdgdt dndll6an az elndk felUgyelete mellett vdgzi,

f. felel az egyesiilet gazdalkodAsadrt, el6kdsziti az egyesiilet z'rsztLmadAsAt, koltsdgvetdsdt ds a

kcizhasznrisiigi melldkletdt
g.. munk6jdr6l rendszeresen besz6mol az elnoknek, illetve az elndks6gnek,

h. minden dv mrijus 30. napjdig gondoskodik az dves besziimold, a zdrsziunadits es a kdzhaszn[rsdgi

melldklet elektronikus tliton tdrtdn6 letdtbe helyezesd16l.

vU. Az egyesiilet gazd6lkodSsa

33. $ (l). A mUkoddshez szUksdges anyagi eszkdzdk forrdsai:
a. a ktizhaszni tevdkenysdg folytatAsAb6l szdrmaz6 bevdtel,

fl:F#i
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az egydb cdl szerinti tevdkenysdg folytat6s6b6l szarmaz6 bevdtel,
a vagyonjovedelem, (az eszkdzdk befektetdsdnek bevdtele),
a tagdijbefizetdsek
a vdllalkoz6si j dvede Iem,

adomany, t6mogatiis, palyiizati bevdtel,
kdltsdgvetdsi tiimogatAs,
az SZJA meghatarozott rdszdnek az ad6zd rendelkezdsei szerint kiutalt osszege,

a kdzszolgAltatasi szerzodds alapjdn vdgzett tevdkenyseg bevdtele,
egyeb bevdtelek.

(2) A vagyont pdnz- ds egydb eszkdzdk, ingo ds ingatlan vagyontdrgyak kdpezil(.

(3) A tagdij mendkdt az elndksdg j avaslatAra a kdzgyrilds hatdrozza meg.

(4) Az egyesiilet dves kdltsdgvetds alapjdn gazddlkodik, amelyet, valamint a besz6mol6t az egyesiildsi j0916l, a

kdzhasznri jo96llisr6l, valamint a civil szefvezetek miik6ddsd16l es tdmogatas6f6l sz,616,2012. dvj CLXXV. tv-
ben meghatiirozottak szerint fogadja el a kozgytilds.

34.9 (l). Az Egyesiilet gazdasdgi, vdllalkozasi tevdkenysdget csak kiegdszito jelleggel ds kiizhaszni celjainak
megval6sitiisa drdekdben, azokat nem veszdlyeztetve folytathat.
(2). Az Egyesiilet a gazddlkoddsa sor6n eldrt eredmdnyt nem osztja t'el. azt kdzhasznir cdljai szerinti
tevdkenysdgeire forditja vissza.

Minden vagyon ds jiivedelem az Egyesiilet alapcdljait szolgiilja a nonprofit milkodds alapelvei szerint.
(3). Az Egyesiilet dves kdltsdgvetds szerint gazdalkodik. A cdl szerinti 6s a vdllalkozdsi tevdkenysdgdbol

sz6rmaz6 bevdteleit es r6forditdsait elkiiliinitetten tartja nyilvdn.
(4). Az Egyesiilet pdnziigyi ds anyagj tevdkenysdgddrt, l(cjtelezetts6gvAllalAsaidrt vagyona mdrtdkeig felel.
(5). Az Egyestilet sajAt dontdsdn alapul6 megszrlndse eseten f'ennmarad6 vagyon616l a kozgyiilds dont.

35.9 (l). Az Egyesitlet dves kcizhasznrisdgi jelentdsdbe b6rki betekinthet, arr6l - a saj6t koltsdgdre - mdsolatot
kdszithet. A mtlkcjddsdvel kapcsolatos iratokba az elnok el6zetes hozz6j 6ru ldsaval bdrki betekinthet, de arr6l
miisolatot nem keszithet.
(2) Az egyesiilet alapcdljai, ds kozhasznl tevdkenysdgdnek megval6sit6sa drdekdben adom6nygyrijtdst fo]ytathat,
amely nem jerhat miisok zavarAs6val.

Az egyesiilet koteles tiijdkoztatni az adom|nyozol az adomanygyrljtds cdljAr6l ds az ismert adomiinyozdt az

adom6ny felhaszndldsii16l.

36. S A hstdrozatok rendje

(1) A testiiletek t lttldrozslaikat az ahpsz(brily elf{rdsai szerinl a jelenldvdk egyszeril, vcrgy mindsitetl (2/3-

os), illetve 3/4-es sl.6tiibbsdggel, n!ilt vag! litkos szavazissal hozzik.
(2) Szavazni igennel, nemmel, vag! tartdzkodontform{ivtl lehel.

Nlilt szavazds esetdn s szavazis kAzfelemel6ssel tiirtdnik.
A titkos szavflztis boritdkba ltelJ)ezett szuvtrzdlappil, lezdrt g!iijtdlfula h[sznilaliv(l ftrt.ifthel-

(3) A szr|ttz.ds eredmin))dt sz elnak hirdeli ki.
(4) A kdzgy[ilds ,ryilvtinos, azon kiilbn meghivtis ndlkiil is bdrki rdszt vehel landcskozisi ds szavazati jog
ndlkiil. A tsndcskozdsi jogot ( kAzgyiilis a kiiliin meghivott(k szimira megszovozlt(ti{t
(5) A kazgyiildsrdl, az elnaksdg ds a feliigyeld bizottsdg tildseiriil jegtzdka)ry)vet kell vezetni. A sz(kmai
lqozstok iildseirdl emldkeztetd kdsziil
A lestiiletek jeg)zdkanlveinek turlalmuatiuk keIl:
o.) ( megjelent szovazdkdpes tagok szdmit
b.) a hatdrozs*Apessdgel,
c.) a vdglegesitelt ,tapircndet,
d.) a hozott lt .irozdok szd szerinti kiizldsdl, beledrtve hatdlJ)ukat is.

e.) ( vdglegesitetl ltstdrozol szd szerinti kihirdetdsdftek ragzitdsdt,

f.) a ki)zgylil'si rlbttldseket tdmogotdk, ellenzdk ds tartdzlioddk szinlit
(6) A jeglzdka lveket hitelesilik:

- a ki)zgy{ildsi jegyzdkonyvet (t jegyziikbn}v-vezetd ds kdt, ( ki,zgJ)iiMs ihd megvilbztott hilelesitd tag,
- sz ehrdksdgi jeglzfkdnyvet u jegyzdkAnt v-veze iAsueltdk,
- afeliigyelf bizottstig i jegJ)zdkdnlvet t jeglzdkiinlv-vezetd 6s a bizottsdg elndke.

(7) A lestiiletek lrutirozutdrdl kiilbn ,,Hddlyos Eglesiileli Hdirozalok" megnevezdsii
vezetn i, sme Ij tarlalm(zzo :

b.
c.

d.
e.

f.

h.



- ( ltatdrozat vdglegesftett sziivegil,
- a hatdrozs tozd(l iddpotttjit,
- anntk drvinlesslgi hArA\ h(til.tit,
- o testiileti d,nftseket timogd(ik, ellenz(ik ds tartizkoddk szinuit

(8) A lestiiletek diintdseit 30 n(pon beliil irisbun kdzilni kell u itinleltekkel u hatirozttoktd meg kell
jelentetni az egles let honlLpjdt, ttttb'.nepfoiskola.hu/zalinepfbiskolu. Az eglesiilet a Z(l(i lktpocs cim{i
rtjs@ban, vslsmint a ltonlapjin keresztiil (d ldjdkozlatist (z egJ)esiilet niikildsdrdl, szotgih (issi
igdry)bevdteldnek mddjirdl, a besTdruol6kril is uz utlomdnlo k _felh rtszniki xi ril.

37.$ Az egyesiilet miikiid6s6nel< nyilvdnossiga

(l). Az Egyesulet a Zalai l(apocs cinrii bejegyzett mddiunban nregjelentcti a kdzglr:llesf6l sz6lo taidkozratdt,
beszdmolot, az alapszabdly szerinti teveken)i sdgdnel(, gazdAllioddsa, valarnint szolgiiltariisai igdnybe vdteldnek
m6dj616l, mtikdddsd16l sz6l6 legfontosabb adatait
(2). A tagok ds a hatarozatokban dfintettel( szdmdra minden dvben Inegkrildi a "l-latiil)os ZNE I-lat6rozatok" c.
kiadv6nyt. A testtiletek dontdseit az egyestilet honlapjdn hozza nyilv6nossrgra.
(3). Az Egyesi.ilet cdl szerjnti juttatasait bdrki dltal megisrnerhetci mddon pAly6zati fbrmiihoz kiitheti. ebben az
esetben azonban el6zetesen p6lyAzai szab'l,yzatot kell alkotnia.
(4) A kdzgyiilds, az elnoksdg 6s az ellencjrz6 bizottsAg hatdrozataifdl kill6n. hatdrozatok tdra elnevezesii
nyilvAntartds kdsziil.
(5) Az egyesiilel nlilvinos (l(fttitu ( Civil Ittfurnicitjs Po ilon bi ii betekinthet.

3E. $ (1) Az egyesiilet megsziinik lt :
- egy mdsik eglesiilettel egyesiil (Otszeolvod, vagy beolvutl)
- a kdzgliilds o feloszlistirdl, illetve megsz[htdsirdl lrutiroz,
- t birdsd.g feloszlstja, megsz,iinteti rogy megillapitj( s megsziittdsit ( tbrvinyessdgi ellen(frz{si eljdrist

kiivet en, ill. ( JizetdskAptuknsdge midt megsziitlteti, ds ( tt!iltfintuti(ishdl tdtli.
(2) Az egleshlet megsziindsire vonulkoz6o e$)ebekben ( Ptk.3:48. $l-riD(a ls -ir8j-,95$r- ihun irt rendelkezls
az irdnyadd,
(3) A kiizgytilds nerlr donthet az esvesilicl leloszliisdrdl. ha az r'q\,0sLilglrel szerrbt|) lclbi)1alor virrelrajlirs
eredmenytelen yolt vagJ'az eg),esiilet fizetdsliiptelensigdl a bir6sis Incsiillapitolla.

YIII. ZAr 6 rendelkezesel(

A kdzgyiilds az dves tagsdgi dijat a kovetkez6kdnt hatarozta meg:

- termdszetes szemevek;-- I 000 Ft

-jogi szemdlyek a megallapodiis szerint (tnin) 3 000 Ft

- a tagdij befizetdsdnek esed6kessdge minden dv decenber i L napja.

A tagdijat a tag minden dv december 3 l. napjdig kciteles megfizetni az egyestilet szdmld-jdra.
Minden itt nern szabAlyozott l<dlddsben az egyesLjldsi jo916l. a l(dzhasznir jogdll6s16l, valanrint a civil
szervezetek miikdddsdrol ds tAlnogatiisdrol szdl6.20l l. dvi CLXXV. tv-ben, a civil szervezetek ny ilvAntarldsdrdl
szo16,2011.dvi CLXXXL tv-ben, a 2013. ivi l/. lv-ben - Ptk-ban tovAbbdacivil szervezetel( gazd6lkoddsrir6l
sz616 jogszabdlyokban megfogalrrazott rendelkezdsek az irdnyaddai< azzal. hog1, annal( l(eretei l(626tt a

kozgyiilds biirmely kdrddsben hatarozatot hozhat.

A jelen alapszabdlyt a mddositdsokkaI egyiitt a kozgyillds I998.december l5-dl aZala Megyei Onkorrndnlzari
Kozgylilds dpUletdben fbgadta el.

A Kdzgyiilds 2000. februdr 28-i Lilesin az alapszabiily l7.5 ds a 19.\s-41 egdszitelte ki a tiszteletbeli elncjkr cinr
adomAnyozasdval ds annak nrenetdvel.

A kdzgyiilds 2007. november 15-dn m6dositotta az alapszabdly 6. 7, 17, I 8, I9. 20, 24. 26. 36. i-Ar.

A kitzgyril6s az alapszabAlyt 2012. riprilis 25-6n megtartott kdzgyilldsen
6tfog6an m6dositotta (a tOr0lt rdszeket 6thirzdssaljel6lve) ds elfogadta.

a vastagitott betLivel jelzett pontokban
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A khzgi{ilds sz alapszabdlit a 2015' mdius 2?-dn meg-tartol k\z$liitisen a 
-2013' 

dvi.V' ! ' 
tuO -

rcndelkezdseinek ligyetentevetek:vei i iin et vsstag'iloft betiiveT ietzetl rdszehen mddosltotts I oz

alapszabdlyt egtsAges szerkezetbe foglalta'

Zalaegerszeg,2015 . m6jus 22'

Igazolom, hogy a ldtesit6 okirat egysdges szerkezetbe foglalt szovege megfelel a letesito okirat m6dosit6sok

alapjiin hatalyos tartalmiinak.

Zalae ger sze g, 20 | 5. ml1tts 22.
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