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                                                 I.
             
                                       ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az Egyesület neve: Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesülete

2. Az Egyesület székhelye: 3780 Edelény, Borsodi u. 26.

3. Az Egyesület működési területe: Magyar Köztársaság

4. Az Egyesület társadalmi szervezet, önálló jogi személy. 
   Az Egyesület a bódva-völgyi hátrányos helyzetűek jogainak és társadalmi 
   érdekeinek képviselete, sikeres közéleti szerepvállalásuk elő-
   segítése, valamint a Bódva-völgye és környékén élő cigányság általános 
   társadalmi felemelkedésének segítségével és foglalkozó köz-
   hasznú szervezet. Az egyesület közvetlen politikai tevékeny-
   séget nem folytat, szevezete pártoktól független, azoknak 
   anyagi támogatást nem nyújt, pártoktól támogatást nem kap.

5 .Az Egyesület az 1997. évi CLVI. törvény, valamint azt ezt 
   kiegészítő kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint a ma-
   gyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos 
   tevékenységet, roma gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet,
   a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének 
   elősegítését végző (a Khsztv. 26.§ c. pontja szerint) közhasznú 
   szervezetként működik. 

6. Az Egyesület helyi tagszervezetet is létrehozhat, mely jelen 
    egyesülettől független önálló jogi személynek minősül.


                                                                   II.
                         AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE

1.a) A Bódva-völgyi hátrányos helyzetűek jogainak és társadalmi 
       érdekeinek képviselete, sikeres közéleti szerep-
       vállalásuk elősegítése.

   b) A Bódva-völgyi és környező települések cigányság általános társadalmi       felemelkedésének segítése.


 Ennek körében az Egyesület a Ksztv. 26. § c. pontja szerint az alábbi közhasznú tevékenységet végzi :
         - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági 
            érdekképviselet
         - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esély-
           egyenlőségének elősegítése
         - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek- 
           kel, valamint a határon túli magyarsággal  
           kapcsolatos tevékenység
         - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeret-
           terjesztés
         - kultúrális tevékenység

2. Az Egyesület tevékenysége:
Az Egyesület közhasznú szervezet, közhasznú tevékenységet folytat. Lehetőséget biztosít arra, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.

Közhasznú tevékenységét elsősorban:

      - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel 
        kapcsolatos tevékenység (Khsztv. 26. § 13. pont)

      - a roma gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység 
        (Khsztv. 26. § 10. pont) 

      - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esély-
        egyenlőségének elősegítése(Khsztv. 26. § 11. pont)

      - kultúrális tevékenység (Khsztv. 26. § 5. pont)

2.1. Célkitűzéseink megvalósítása érdekében az alábbi 
       feladatokat végzi : 
 
       a) A társadalomban működő előítéletek okainak 
           megismerése és törekvés ezek megszüntetésére. 
           Hozzájárulás a cigányság önértékelésének kialakí-
           tásához.

       b) Szükséges ismeretek megszerzése képzések, tanfolyamok   
            szervezésével.

       c) A Bódva-völgyi cigányság szociális, foglalkoztatási,
           vállalkozási, egészségmegőrzési, adománygyűjtés, 
           átképző tanfolyamok, állami gondozott gyerekek 
           segítése, politikai fórumok, üzletember-
           üzletasszony találkozók, állásbörzék stb. szervezése, 
           ill. e tárgyban  tanácsadásnyújtása.   

        d) Védelem mimdenféle erőszak ellen, az ehhez 
            szükséges intézmények létrehozásának kezdemé-
            nyezése, ezekkel való állandó kapcsolattartás
            (anyaoltalmazó ház stb) 
        e) Jogi tanácsadás nyújtása a kiskorúak, nők és a 
             többi rászoruló számára a roma ügyet támogató
             szakemberek bevonásával.

         f) Találkozók szervezése olyan politikusokkal, 
             parlamenti képviselőkkel helyhatósági képviselők-
             kel, kutatókkal ill. olyan személyekkel-csoportok-
             kal, akik a védelmezői és támogatói a nőügyeknek  
             és a kisebbségi ügyeknek.

         g) Bódva-völgyi tehetséges romák felkarolása,támo-
             gatása (tehetséggondozás), emellett szakoktatási 
             tanfolyam szervezése, elvégzésének 
             támogatása.

         h) Bódva-völgyi roma művészek felkarolása 
             támogatása, művészeti alkotások számára kiállító 
             terem biztosítása, alkotások eladásához terem   
             biztosítása. 

          i) Roma kultúra ápolása, rendezvényszervezés.

          j) Borsod Megye Bódva és Szuha folyók menti
             településeken valamint a Cserehát térségeken 
             lakó hátrányos helyzetű roma lakosság gondjai-
             nak átfogó válságkezelése, segítése. 

         k)munkaerő-piaci és foglalkozási segítség nyújtás,  
            helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás, továbbá 
            munkaerő-piaci információ nyújtás, álláskeresési 
            tanácsadás, munka-, pálya-, rehabilitációs-, 
            tanácsadás.

Az Egyesület közhasznú és egyéb szolgáltatásai nyilvánosak, azok a rendszeresen megjelenő hírlevélben, - az Egyesület székhelyén kifüggesztés útján, - valamint nyomtatott sajtó útján (Népszabadság) ismerhetők meg. A nyilvánosság tájékoztatása kiterjed az Egyesület működésének, a szolgáltatások igénybevételének módjára, illetőleg a beszámolók tartalmára is. Az Egyesület szolgáltatásainak igénybevételére tehát a fent leírt módon közöltek szerint (rendezvényi meghívókon, nyilvánosan kiírt pályázatok és hirdetmények feltételei szerint) van lehetőség.






                                                                   III.
                                               AZ EGYESÜLET TAGJAI

1. Az Egyesület rendes, tiszteletbeli illetve pártoló 
    tagokból áll.

2. Az Egyesület rendes tagja lehet az a természetes és 
    jogi személy, aki, illetve amely az egyesület célkitűzé-
    seit magáénak vallja, Alapszabályát elfogadja, etikai 
    normáit betartja, és a tagdíjat fizeti. Társadalmi szerve-
    zet akkor csatlakozhat tagként az Egyesülethez, ha 
    felvételét Elnökségi döntés fogadta el, és ha alap-
    szabálya nem mond ellent az Egyesület Alapszabályá-
    nak. Jogi személy tagot megbízottja képviseli az Egye-
    sületben.

3. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a természetes 
    személy, aki az Egyesület érdekében tevékenykedik,és
    ennek elismeréseként az Elnökség javaslatára - az   
    Egyesület tagjai sorába választja. Az Egyesület 
    tiszteletbeli elnöke(i) lehet(nek) az(ok) a természetes 
    személy(ek), aki(ik) az Egyesület érdekében tevékeny-
    kedik(nek), és aki(ke)t a Közgyűlés - az Elnökség 
    javaslatára - e tisztség(ek) betöltésére megválaszt.

4. Az Egyesület pártoló tagja az a természetes, vagy jogi 
    személy, aki illetve amely az Egyesület célkitűzéseit 
    magáénak vallja, és az Egyesület tevékenységét 
    anyagilag támogatja, de rndes tagként az Egyesületbe 
    nem kíván belépni.


                                                                         IV.
                                         A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. A rendes tagok jogai:
    
    a) részt vesznek az Egyesület munkáiban, e célok elő-
        mozdítása érdekében tevékenykedhetnek,

    b) részt vehetnek az Egyesület rendezvényein,

    c) javaslatokat, indítványokat tehetnek,

    d) az Egyesület kiküldetésben részt vehetnek bel- és 
        külföldi rendezvényeken, ezekre kedvezményeket 
        kaphatnak,
    e) meghatározott feltételek mellett igénybe vehetik az 
        Egyesület helyiségeit, az Egyesület nyújtotta szolgál-
        tatásokat és kedvezményeket, megkaphatják az 
        alkalmi kiadványokat,

    f) megkaphatják az Egyesület rendszeres hírlevelét,

    g) értesítést kapnak egyes rendezvényekről,

    h) az Egyesület bármely vezető testületbe, illetve bár-
        mely tisztségre megválaszthatók, 

    i) szavazati joguk van az Egyesület Közgyűlésén,

    j) az Egyesület bármely testületének - amelynek nem 
       tagjai - ülésen szavazati jog nélkül részt vehetnek.

2. Az Egyesület rendes tagjainak kötelességei:

    a) az Alapszabály, az ügyrend és az egyéb egyesületi 
        szabályzatok előírásait, valamint az Egyesület vezető 
        szerveinek a határozatait betartani; 

    b) az Egyesület tevékenységei körében önként vállalt 
        feladatokat teljesíteni; 

    c) a Közgyűlés által meghatározott tagdíjat minden év 
        március 31-ig megfizetni.

3. Az Egyesület tiszteletbeli tagjait a rendes tagok jogai 
    illetik, és kötelezettségei terhelik azzal, hogy a 
    tiszteletbeli tagok a IV. 2. c. pont szerinti tagdíjfizetési 
    kötelezettség nem terheli.

4. A pártoló tagok illetve, az együttműködő társadalmi 
    szervezetek képviselőiken kersztül vehetik igénybe az 
    egyéni tagoknak nyújtott szolgáltatásokat, egyebekben 
    az egyesület rendes tagjait megillető jogok illetőleg 
    kötelezettségek a pártoló tagot és az együttműködő 
    társadalmi szervezeteket nem illetik meg, illetőleg nem 
    terhelik.

5. A tagság megszűnése
      - kilépéssel,
      - törléssel,
      - elhalálozással,
      - társult szervezet esetén a szervezet megszűnésével.

A tag az egyesületből írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet.

Azt a tagot, aki az előírt tagsági díjjal egy évnél tovább hátrálékban van és azt kétszeri írásbeli felszólítás ellenére sem rendezi, vagy a IV/2. pontban meghatározott egyéb kötelezettségeit súlyosan megsértette, az Egyesület a taggal szembeni fegyelmi eljárás lefolytatását követően a tagot kizáró döntést követően a tagfelvételre jogosult szerve a tagok sorából törölhető.

A törlést kimondó határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül, halasztó hatályú fellebbezésnek van helye az Egyesület Elnökségéhez.


                                                              V.
                                   AZ EGYESÜLET SZERVEZETE
   
1. Az Egyesület vezető és felügyelő szervei:

    1.1. Közgyűlés
    1.2. Elnökség
    1.3. Ellenőrző Bizottság


                                                             VI.
                                                  A KÖZGYŰLÉS

A Közgyűlés a rendes tagok összessége, az Egyesület legfőbb vezető és döntéshozó szerve.
Az Egyesület Elnöksége nevében az elnöke hívja össze.

1. A Közgyűlés ülése nyilvános.

2. Közgyűlést évente, Tisztújító Közgyűlést 3 évente kell 
    tartani.

3. A Közgyűlést és a Tisztújító Közgyűlést az Elnökség 
    hívja össze. A Közgyűlés meghívóját, amely tartalmaz-
    za a Közgyűlés helyét, időpontját és napirendjét 
    minden tagnak és szervezeti egység képviselőjének 15 
    nappal a kitűzött időpont előtt meg kell küldeni.

4. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni 30 napon belül, ha:
         - az ügyészség írásban indítványozza;
         - az Elnökség szükségesnek tartja;
         - az Ellenőrző Bizottság kezdeményezi;
         - ha azt a bíróság elrendeli, vagy a tagok 1/3 - az ok 
           a cél megjelölésével - írásban kéri.

5. A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazati jogú tagok 
    több mint fele jelen van. Ha a szabályszerűen összehí-
    vott Közgyűlés nem határozatképes, azt 15 napon
    belülre ugyanazon napirenddel összehívott ismételt 
    Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül 
    határozatképes. A határozatképtelenség miatt ismétel-
    ten összehívott Közgyűlés megtartásának és határozat-
    hozatalának szabályairól a tagokat már az eredeti meg-
    hívóban tájékoztatni kell.

6. A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hoz-
   za. A szavazás - személyi ügyek kivételével, amelyek-
   ben mindig titkosan kell szavazni - a résztvevők dönté-
   sétől függően lehet nyílt vagy titkos. A titkos szavazást 
   a Közgyűlésen résztvevő bármely tag indítványozhatja.

7. A Közgyűlés hatásköre:

   a) Az Alapszabály elfogadása, illetve módosítása;
   b) Az egyesülési jogról, valamint a közhasznú szerve-
       zetekről szóló törvények által kizárólag a Közgyűlés 
       hatáskörébe utalt jogok gyakorlása;
   c) Az Elnökség beszámolója alapján megvitatja és jóvá-
       hagyja az elmúlt időszakban végzett egyesületi mun-
       kát, dönt az éves gazdasági beszámoló, a közhasz-
       núsági jelentés, a következő évi munka-, pénzügyi 
       terv és az egyéni tagdíj elfogadásáról;
   d) Az Egyesület Elnökségének, elnökének, alelnökének,
       titkárának, az Ellenőrző Bizottság tagjainak meg-
       választása, felmentése, és visszahívása;
   e) A tiszteletbeli tag megválasztása;
   f)  Az Elnökség évi beszámolójának elfogadása;
   
8. Az Egyesület vezető szerveinek és tisztségviselőinek 
    választási módja;

8.1. Az Ellenőrző Bizottság tagjait a Tisztújító Közgyűlés 
       választja meg jelölőlista alapján. A jelölőlistára az 
       Elnökség által felkért jelölőbizottság tesz javaslatot a 
       Közgyűlésnek. A jelölőlistát a Közgyűlés kiegészítheti 
       Új személy felvételéhez a jelenlévő szavazati joggal 
       rendelkező tagok 50 %-ának támogató szavazata 
       szükséges.



8.2. A Tisztújító Közgyűlés az Egyesület Elnökségét, el-
       nökét közvetlenül választja meg titkos vagy nyílt sza-
       vazással, a jelölőbizottság javaslata alapján. A titkos
       vagy nyílt szavazás jellegéről a szavazást megelőző-
       en a közgyűlést határozatilag dönt.

9. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a 
    Közgyűlés által kijelölt két tag hitelesít. A Közgyűlés 
    döntéseiről nyilvántartást kell vezetni (Határozatok 
    Gyüjteménye), melynek tartalmaznia kell a meghozott 
    határozatok tartalmát, hatályát, a meghozatal időpontját
    a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A hatá-
    rozatokról készült összefoglalást nyilvánosságra kell  
    hozni az Egyesület hírlevelében, illetőleg az abban 
    érintetteket igazolható módon - célszerűen írásban - 
    annak tartalmáról értesíteni kell.

10. Az Egyesület működésével összefüggésben kelet-
      kezett iratokban - az Egyesület elnökével történő 
      előzetes egyeztetés után - az Egyesület székhelyén 
      érdeklődő betekinthet.

11. A Közgyűlésen a kitűzött napirend kiegészítésére 
      bármely szavazati joggal rendelkező tag javaslatot 
      tehet, de ezek csak akkor tárgyalhatók, ha azokat a 
      Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel elhatározza.


                                                         VII.
                                            AZ ELNÖKSÉG

1. Az Elnökség az Egyesület képviseleti, és két Közgyűlés 
    között döntéshozó vezető szerve, amely a Tisztújító 
    Közgyűlés által titkosan, vagy nyíltan legfeljebb három 
    évre megválasztott tisztségviselőkből áll. Tagjai: az el-
    nök, és az elnökségi tagok. Az Elnökség 3  tagú. Az 
    Ellenőrző Bizottság elnöke - szavazati jog nélkül - 
    állandó meghívott, de szavazati joggal nem rendelkezik.

2. Az Elnökség feladata a Közgyűlések között az 
    Egyesület működésének elvi irányítása.

3. Az Elnökség többek között:
    a) javaslatot tesz a Közgyűlésnek az Egyesület éves  tervére;
    b) összeállítja az Egyesület költségvetéseit ;
    c) kidolgozza az Egyesület gazdálkodásának alapelveit, 
        elbírálja és előterjeszti az Egyesület költségvetéseit;
    d) intézi az Egyesület ügyeit;
    e) vezeti a szükséges nyilvántartásokat;
    f) a célok szerinti tevékenységhez kapcsolódó pályá-
       zatokat kiírja, szakemberek bevonásával elbírálja, és
       az érdekelteket értesíti az eredményről;
    g) pályázatokat készít az Egyesület nevében;
    h) biztosítja a Közgyűlés által jóváhagyott és az 
       Egyesület költségvetésében előirányzott összegek 
       rendeltetésszerű és a mindenkori pénzügyi előírások-
       nak megfelelő költség felhasználást, ehhez ellenőríz-
       hető kimutatásokat vezet. 
    i) kapcsolatot tart a tagokkal, a testületek képviselőivel,
       és a vezetőkkel;
    j) szerkeszti - a szükség szerint megjelenő - egyesületi 
       hírlevelet;
    k) döntési joga van minden olyan kérdésben, amit az 
        Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos 
        feladatainak körében;

4. Az Elnökség szükséges szerint, de félévenként 
    legalább egyszer ülésezik, üléseit az Elnök hívja össze
    ülései nyilvánosak. Az ülések helyét, időpontját, napi-
    rendjét az Elnök állapítja meg, amelyről az ülés előtt 
    legalább 8 nappal valamennyi elnökségi tagot a 
    vonatkozó írásos anyagokat mellékelve írásban értesíti.
    Bármely Elnökségi tag javaslatára rendkívüli Elnökségi 
    ülést kell tartani.

5. Az Elnökség határozatképes, ha az Elnökségi tagok 
    több mint fele jelen van. Döntéseit a jelenlévő elnökségi
    tagok egyszerű szótöbbséggel hozzák. Szavazat
    egyenlőség esetén az az adott kérdést a következő 
    elnökségi ülésen ismételten szavazásra bocsátják.

6. Az Elnökség beszámolási kötelezettséggel tartozik a 
    Közgyűlésnek.

7. Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, 
    amelyet az elnök hitelesít. Az Elnökség döntéseiről 
    nyilvántartást kell vezetni (Határozatok Gyüjteménye)
    melynek tartalmaznia kell a meghozott határozatok 
    tartalmát hatályát, a meghozatal időpontját, a döntést 
    támogatók és ellenzők számarányát. A határozatokról 
    készült összefoglalást nyilvánosságra kell hozni az 
    Egyesület hírlevelében, illetőleg az abban érintetteket
    igazolható módon - célszerűen írásban - annak 
    tartalmáról értesíteni kell.

8. Az Elnökség Ügyrend alapján működik, amelyet az 
    Elnök készít el, és az Elnökség hagy jóvá.

9. Az Egyesület Elnöksége az egyesületi célok elérése, 
    valamint fontosabb egyesületi eseményekről való 
    tájékoztatás érdekében - ha szükségesnek mutatkozik - 
    kiadja a társasági hírlevelet. A felelős kiadói 
    tevékenységet az Egyesület elnöke gyakorolja. A lap 
    szerkesztőbizottságát az Elnökség bízza meg. 
    A lap szerkesztőségének működési rendjét a szer-
    kesztőbizottság maga határozza meg. 

10. Az Egyesület vezető tisztségviselői az elnök és az 
      Ellenőrző Bizottság elnöke.

11. Az elnök:
      a) összehívja és vezeti a Közgyűlést és a Tisztújító
           Közgyűlést, valamint az Elnökség üléseit;
      b) az Egyesület hivatalos képviselője bel- és külföldön 
          amely jogát alakalmanként az Egyesület bármely 
          tagjának átadhatja;
      c) tevékenységéért a Közgyűlésnek felel;
      d) az Elnökség jóváhagyásával gyakorolja az 
          Egyesület alkalmazottai felett a munkáltatói 
          jogokat;
      e) elvégzi az Egyesület közhasznú céljainak megvaló-
          sítása érdekében végzett, alaptevékenységhez
          tartozó szervezési, ügyviteli és gazdálgodási fela-
          datokat;
      f) Figyelemmel kíséri az Elnökségi határozatok 
         megvalósítását és szükség esetén megfelelő 
         intézkedéseket tesz;
      g) A közhasznú célkitűzések megvalósításáért és az 
          azt támogató vállalkozási tevékenységek megvaló-
          sításáért szakmai és gazdasági felelőséggel tevé-
          kenykedik;
      h) Előkészíti az Egyesület költségvetéseit és biztosítja
          az előirányzott összegek rendeltetésszerű és a 
          mindenkori pénzügyi előírásoknak megfelelő fel-
          használását;
       i) Előkészíti a testületi üléseket (Közgyűlések, az El-
          nökség, az Ellenőrző Bizottság üléseit);
       j) Jogosult a levelek cégszerű aláírására. Tevékeny-
          ségéről beszámolni tartozik az Elnökségnek.


12. Alelnök feladata: 
      a) az elnök akadályoztatása esetén összehívja és 
          vezeti a Közgyűlést és a Tisztújító Közgyűlést,
          valamint az Elnökség üléseit;
      b) az elnök akadályoztatása esetén az Egyesület 
          hivatalos képviselője bel- és külföldön, amely jogát 
          alkalmanként az Egyesület bármely rendes tagjá-
          nak átadhatja;
      c) tevékenységéért a Közgyűlésnek felel;

13. Titkár feladatai:
         a) összeállítja az Egyesület költségvetéseit;
         b) intézi az Egyesület ügyeit;
         c) vezeti a szükséges nyilvántartásokat;
         d) előkészíti a testületi üléseket (Közgyűlések, az 
             Elnökség, a Felügyelő Bizottság üléseit);
         e) a célok szerinti tevékenységhez kapcsolódó 
             pályázatokat kiírja, szakemberek bevonásával 
             elbírálja és az érdekelteket értesíti az eredmény-
             ről;
         g) pályázatokat készít az Egyesület nevében;
         h) biztosítja a Közgyűlés által jóváhagyott és az 
             Egyesület költségvetésében előirányzott 
             összegek rendeltetésszerű és a mindenkori 
             pénzügyi előírásoknak megfelelő költség fel-
             használást, ehhez ellenőrízhető kimutatásokat 
             vezet;
          i) kapcsolatot tart a tagokkal a testületek képviselő-
             ivel és a vezetőkkel.



                                                      VIII.
                                   ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG  
                                         
1. Az Ellenőrző Bizottság 3 tagját a Tisztújító Közgyűlés 
    választja meg, mandátumuk 3 évre szól. A bizottság el-
    nökét a tagok alakuló ülésükön maguk választják meg 
    tagjaik sorából. Az Ellenőrző Bizottság két tag megléte 
    esetén is megőrzi működőképességét a következő 
    Tisztújító Közgyűlésig. Ha az Ellenőrző Bizottság tag-
    jainak száma 1 főre csökken 1 tagot a Közgyűlés   választ.

Az Ellenőrző Bizottság Elnöke, tagjai nem lehetnek az Egyesület más, testületeinek tagjai, alkalmazottai, továbbá azok, akik az előző ciklusban az Elnökség választott tagjai voltak. Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga fogadja el, működéséért közvetlen és kizárólag a Közgyűlésnek felelős és rendszeresen beszámoló tevékenységéről.

2. Az Ellenőrző Bizottság Elnöke, és tagjai jogosultak az 
    Egyesület Elnökségi ülésein, valamint a Közgyűlésen 
    tanácskozási joggal részt venni. 
  
    Az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi az Egyesület műkö-
   dését, és gazdálkodását az ügyek teljes körére nézve,
   így különösen:

   - az Egyesület vezető tisztségviselőitől jelentést kérhet;
   - az Egyesület munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvi-
     lágosítást kérhet;
   - betekinthet a könyvekbe, iratokba, azokat, valamint a 
     pénzkezelés, utalványozás rendjét megvizsgálhatja.

3. Az éves gazdálkodási terv és beszámoló, közhasznú-
    sági jelentés elfogadása tárgyában a Közgyűlés csak 
    az Ellenőrző Bizottság véleményének ismeretében 
   dönthet.

4. Az Ellenőrző Bizottság köteles a vezető, illetőleg az 
    intézkedésre jogosult szervet tájékoztatni, és annak 
    összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást
    hogy:

    - a szervezet működése során olyan jogszabálysértés, 
      vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő 
      esemény (mulasztás) történt, amelynek megszünteté-
      se, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhí-
      tése az intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését 
      teszi szükségessé;

    - a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény
       merül fel.

5. Az Ellenőrző Bizpttság indítványára a vezető, vagy in-
    tézkedésre jogosult szervet 30 napon belül össze kell 
    hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az 
    összehívására az Ellenőrző Bizottság is jogosult.

6. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyre-
    állítása érdekében szükséges intézkedéseket nem 
    teszi meg, köteles haladéktalanul értesíteni a 
    törvényességi felügyeletet ellátó szervet.



7. Az Ellenőrző Bizottság működése a saját szabályzata 
    szerinti; üléseit az elnök hívja össze, amely akkor 
    határozatképes, ha azon tagjainak több mint fele jelen
    van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbb-
    séggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök 
    szavazata dönt. Két tag jelenléte esetén csak egy- 
    hangú szavazattal hozhatnak határozatot, ellenkező 
    esetben a javaslatot a következő ülésen ismételten 
    szavazásra kell bocsátani. Az üléseiről a határozatokat 
    is tartalmazó, rövidített, az Ellenőrző Bizottság Elnöke 
    által aláírt írásbeli emlékeztető készül. 



                                                            IX.
                                      AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

1. Az Egyesület az egyesülésről szóló törvény, valamint a 
    közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 14.
    § szerint, továbbá az érvényés rendeltek, jogszabályok 
    alapján gazdálkodik. A gazdálkodás alapja a közgyűlés 
    áltál jóváhagyott éves pénzügyi terv.

2. Az Egyesület önfenntartó, nem nyereségérdekelt 
    gazdálkodást végezhet.

3. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat.

4. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak 
    megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve
    végez.

5. Vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékeny-
    séget veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.

6. Gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, 
    azt kizárólag jelen alapszabályban meghatározott cél
    szerinti tevékenységre fordítja.

7. Az Egyesület bevételi forrásai:

    a) adományok, illetve közhasznú célra, vagy működési 
         költségek fedezésére kapott támogatás;
    b) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, 
        ahhoz közvetlenül kapcsolódó árbevétel;
    c) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából 
        származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;
    d) egyéni és jogi személy tagok által fizetett tagdíjak;
    e)  egyéb bevételek;
     f)  a váálalkozói tevékenység bevétele;

8. Az Egyesület kiadásai:

    a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült 
        közvetlen költségek, ráfordítások;
    b) egyéb célszerinti tevékenység érdekében felmerült 
         közvetlen költségek, ráfordítások;
    c) vállalkozói tevékenység érdekében felmerült köz-
        vetlen költségek és ráfordítások;
    d) közhasznú és egyéb tevékenység érdekében 
        felmerült közvetlen költségek és ráfordítások;
        költségek, amelyeket ráfordítás arányosan kell 
        megosztani.

9. Az Egyesületnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve
    vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és 
    ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.


                    
                                                            X.
                            KÖZHASZNÚSÁGI RENDELKEZÉSEK


1. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak köz-
    hasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat
    nem veszélyeztetve végez. 

2. Az Egyesület a gazdálkodási során eredményeit nem 
    oszthatja fel, azt csak jelen okiratban meghatározott 
    tevékenységre fordíthatja.

3. Az Egyesület vezető tisztségviselőinek összeférhetet-
    lenségére az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezéseivel össz-
    hangban az alábbi rendelkezések irányadók:

3.1. A vezetőszerv határozathozatolában nem vehet részt 
       az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, 
       élettársa a határozat alapján

       - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
       - bármilyen más előnyben részesül, illetve a meg-
         kötendő jogügyletben egyébként érdekelt.


      Nem minősűl előnynek a közhasznú szervezet cél 
      szerinti juttatási keretében a bárki által megkötés 
      nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás,
      illetve a társadalmi szervezet tagjainak, a tagsági jog-
      viszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő
      cél szerinti juttatás.

3.2. Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja 
       az a személy, aki: 

       - a vezetőszerv elnöke vagy tagja, illetőleg annak 
         hozzátartozója;
       - az Egyesülettel a megbízatásán kívűli más tevé-
         kenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban 
         vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 
         áll, illetőleg annak hozzátartozója;
       - az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivé-
         ve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem 
         pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tag-
         jainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alap-
        szabálynak megfelelő juttatást - , illetőleg az ilyen cél
        szerinti juttatásban részesülő személy hozzátartozója. 

3.3 Nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője az a 
     személy, aki két évnél nem régebben megszűnt olyan 
     közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét 
     megelőző két évben legalább egy évig - vezető tiszt-
     séget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti
     köztartozását nem egyenlítette ki. Ez az összeférhetet-
     lenségi szabály a megszűnt közhasznú szervezet meg-
     szűnését követő két évig áll fenn.

     A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy 
     köteles az Egyesületet  előzetesen tájékoztatni arról, 
     hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szer-
     vezetnél is betölt.

4. Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóvá-
    hagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést 
    ha a szavazati jogú tagok több mint fele jelen van.






                                                                    XI.
                                        KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS                
          

A közhasznúsági jelentés tartalmazza:

- a számviteli beszámolót,
- a költségvetési támogatás felhasználását,
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
- a cél szerinti juttatások kimutatását,
- a kapott támogatások mértékét,
- az Egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott jut-
  tatások értékét, illetve összegét,
- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi  
  beszámolót.

Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet.

                                                                XII.
                    HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ZÁRÓ  RENDELKEZÉSEK 

1. Az Egyesület tevékenysége felett - az egyesülési jogról 
   szóló törvény előírásai szerint - a törvénysségi felügyelet 
   az Ügyészség gyakorolja.

2. A jelen Alapszabály által nem szabályzott kérdésekben 
    az egyesülési jogról, valamint a közhasznú szerveze-
    tekről szóló törvény rendelkezései kerülnek alkalma-
    zásra.

3. Jelen Alapszabályt az Egyesület 2007.08.03-ai Köz-
    gyűlésen fogadta el, a korábbi Alapszabály módosítás-
    ként. Az Alapszabály az elfogadás követően - a köz-
    hasznú jogállásra vonatkozó rendelkezésekkel  együtt - 
    bírósági nyilvántartásba vétellel lép hatályba.

Jelen Alapszabályt az Egyesület 06. 19. - napján megtartott Közgyűlés elfogadta.

Edelény, 2006.06.21.

                                   .................................
                                            Elnök 

Előttünk, mint tanuk előtt:
                                                                       
                                  

