AZ ASOCIATIA DONÁT 160 EGYESÜLET ALAPÍTÓOKIRATA
Tagok:
1.

Bárdos Mária,

2.

Rácz Éva-Mária,

3.

Szuszámi Zsuzsanna,

4.

Mihály István,

5.

Benedek Marta Andreea,

6.

Rostás Péter István,

7.

Fóris- Ferenczi Zoltán,

8.

Forrai Réka-Szerénke,

9.

Juhász Elisabeta Eva,

10. Sántha Emőke,
11. Deák Gyöngyi,
12. Bodizs Edith,
13. Benkő Judit-Emese,
14. Szilágyi Szabolcs-Ferencz,
Egyhangúan az ASOCIAŢIA DONÁT 160 EGYESÜLET megalapítását, amelynek
fő célkitűzése a kisebbségi intézmények, társulások, szervezetek és sajtó szakmai
támogatása.
Az Egyesület a törvény értelmében vagyonszerzési szándék nélküli jogi
személy
Az Egyesület neve Asociaţia Donát 160 Egyesület, székhelye Kolozsvár, 13
Septembrie utca 7. Szám, 5-ös lakrész, Kolozs megye.
Az egyesület működési ideje korlátlan.
Az Egyesület kezdő vagyona 750 RON, amit természetbeni hozzájárulásként
bankszámlán helyeznek el.

Az alapításkor megalakult vezetőség összetétele:
•
Elnök: Bárdos Mária
•
Alelnök: Szuszámi Zsuzsanna
•
Titkár: Rácz Éva-Mária
Az Egyesület ellenőrző szerve:
Az egyesület cenzorának Papp-Zakor Andrást jelölték ki.

Az alapítótagok felhatalmazzák Györffy Emőke ügyvédet (iroda székhelye:
Kolozsvár, Napoca utca 5. Sz., 14-es lakrész, illetve Gábor Piroskát, mint az
ügyvédi iroda asszisztensét (lakhely: Székelykeresztúr, Timafalvi utca 87,
Hargita megye), hogy eljárjanak az Egyesület megalakításához szükséges ügyben,
bármely banknál nyitható számla létrehozásában a vagyon elhelyezése céljából,
valamint arra, hogy teljesítse a Kolozsvári törvényszéken való bejegyzéshez
szükséges összes közigazgatási feltételt.
Az egyesületi tagok aláírásai az alapszabályzat végén szerepelnek.

AZ ASOCIATIA DONÁT 160 EGYESÜLET STATUTUMA
I.FEJEZET - Általános rendelkezések
Cikk.1. Az ASOCIAȚIA DONAT 160 EGYESULET nemkormányzati apolitikus és független
egyesület.
Cikk.2. Tevékenysége során nem követ el fajra, vallásra, nemzetiségre, nemre, vagy
politikai hovatartozásra vonatkozó hátrányos megkülönböztetést
Cikk.3. Az egyesület neve : ASOCIAȚIA DONAT 160 EGYESULET
Cikk.4. Székhelye. Románia, Kolozsvár, 13 Septembrie utca 7. sz., 5-ös lakrész, Kolozs
megye.
Cikk.5. Az egyesületet korlátlan ideig való működésre alapították.
II. FEJEZET
AZ ASOCIAȚIA DONAT 160 EGYESULET CÉLJA ÉS MŰKÖDÉSI TERÜLETE
Cikk.6. Az egyesület célja: Elsődlegesen a kisebbségi intézmények, társaságok,
szervezetek és sajtó szakmai támogatása;
A nonprofit szervezeteknek szánt külföldi és belföldi források
bevonását célzó projektek kidolgozása, és azok elosztása az
alapszabályzatnak, a finanszírozó szabályozásainak és az érvényben lévő
törvényeknek megfelelően. Mindezt az Egyesület céljainak megvalósítása
érdekében;
Fiókszervezetek létrehozása, illetve irányítása;
Projektek kidolgozása, szponzorok beszervezése (az erre
vonatkozó dokumentumok megszerkesztése és kiállítása) és az adóból
leírható
megajánlások
begyűjtése.
Mindezt
az
Egyesület
megszervezésének és működtetésének érdekében;
A célcsoporthoz tartozó személyeknek nyújtott anyagi, erkölcsi,
vagy más jellegű támogatás ;
Konferenciák, előadások, szimpóziumok szervezése olyan
tematikában, amelyet a célcsoporthoz tartozó személyek javasolnakképviselnek;
Óvodai, iskolai, középiskolai képzések és oktatói intézmények
létrejöttének támogatása. Az oktatási intézményekben a képzésnek
szorosan kell kötődnie az egyesület célkitűzéseihez;
A tagdíjak meghatározása és begyűjtése;
Kapcsolattartás a hasonló bel-és külföldi szervezetekkel, a
partnerségi viszonyok támogatása, a különféle egyesületek tagjai közötti
együttműködés elősegítése, nemzetközi projektek megvalósítása.
Statisztikák, könyvek, folyóiratok, CD-k, DVD-k kiadása és
terjesztése;
Kutatások lebonyolítása és azok finanszírozása (helyi, megyei,
országos, vagy uniós támogatású projektek révén);
Jogi vagy természetes személyek bevonása annak érdekében, hogy
támogassák anyagilag-pénzügyileg az egyesület céljait;

Projektek megírása és azokban való részvétel az Egyesület
céljainak eléréséért;
Weboldalak létrehozása, adatfeldolgozás, honlap adminisztrálás és
ezzel kapcsolatos tevékenységek;
Hasonló szervezetekkel való kapcsolatfelvétel tapasztalatcsere
céljából;
Közös fellépés egyéb szervezetekkel és intézményekkel helyi,
országos, vagy nemzetközi fesztiválokon;
Más szervezetekkel, alapítványokkal való együttműködés a
kölcsönös segítségnyújtás, tapasztalatcsere és közös tevékenységek
szervezése érdekében;
Kormányzati, helyi és uniós források bevonása az Egyesület
céljainak megvalósítása érdekében ;
Anyagi és pénzbeli adományok elfogadása.
Továbbképzések, work-shopok vagy egyéb olyan események
szervezése, amelyek kötődnek az Egyesület céljaihoz.

Egyesületi tagok
Cikk.7. Egyesületi tag lehet bármelyik jogi, vagy természetes személy, román vagy idegen
állampolgár a 8. Cikkelyben foglaltak kivételével.
Cikk.8. A 14 és 18 év közötti fiatalok felvétele a szülők előzetes jóváhagyásával történhet.
Cikk.9. A tagságbeli minőséget az Igazgatótanácsnak benyújtott kérvény révén lehet
megszerezni.
Cikk.10. Az ASOCIAȚIA DONAT 160 Egyesületnek a következő tagjai lehetnek :
a) Az alapítótagok azok a személyek akik kezdeményezték az ASOCIAȚIAI
DONAT 160 EGYESULET, megalakítását, létrehozták a kezdeti működési
alapot, vagy a magalakulástól számított egy éven belül váltak taggá.
b) Egyesületi tagok azok a jogi vagy természetes személyek, akik az
ASOCIAȚIA DONAT 160 EGYESULET megalakulása után csatlakoztak az
Egyesülethez.
Cikk.11. A tagságot el lehet veszíteni:
kérésre / amennyiben lemondás, vagy visszalépés történik;
elhalálozás esetén ;
az Egyesület feloszlatásával ;
kizárással;
az ASOCIAȚIA DONAT 160 Egyesületből való kizárást a Közgyűlés
határozata alapján, az Alapszabályzat és a Belső Szabályzat előírásainak
megszegéséért, illetve az Egyesület céljaival ellentétes bármely tevékenység
szervezése vagy támogatása miatt lehet megejteni
a tagdíj befizetésének elmulasztása miatt, miután erre két ízben is volt
írásbeli felszólítás;
azok az egyesületi tagok, akik nem teljesítik vállalt kötelezettségeiket
elvesztik tagsági minőségüket.

Cikk.12.
A tagsági minőség újbóli megszerzése akkor lehetséges, ha a 9 cikkely
értelmében terjesztenek be és fogadnak el erre vonatkozó kérvényt, amennyiben a kizárást
kiváltó okok megszűntek és valós biztosítékok léteznek arra vonatkozóan, hogy hasonló
helyzet a jövőben nem fordul majd elő.
Cikk.13. Az egyesületi tagok jogai :
a) szavazati joggal bírnak 16 éves koruk betöltése után és tisztségekbe
választhatók 18 éves koruk betöltése után.
b) Választhatnak és választhatók, amennyiben az Egyesület vezető
szerveinek összetételéről kell dönteni. .
c) szavazati joggal vehetnek részt az Egyesület közgyűlésén.
d) előjoguk van az Egyesület szolgáltatásainak igénybe vételekor.
e) hogy részt vegyenek az egyesület által szervezett rendezvényeken.
f) hogy hozzáférésük legyen az Egyesület adatbázisához az Igazgató
Tanács engedélyével.
g) hogy szabad akaratuk szerint kiléphessenek az egyesületből, ami
ellenben nem hat ki az illető hónap tag-díjbefizetési kötelezettségére.
h) hogy részesüljenek mindazokban az előnyökben, amelyeket az Egyesület
a többi tag számára biztosít.
Cikk.14. Az egyesületi tagok kötelezettségei:
a) az Alapszabályzat, a Belső Szabályzat, a közgyűlés határozatinak és az
Igazgatótanács döntéseinek betartása
b) hogy az egyesület célkitűzéseinek elérése érdekében fejtsék ki
tevékenységüket.
c) hogy idejében fizessék be a havi tagságdíjat, vagy bármilyen az Igazgató
Tanács által meghatározott hozzájárulást.
d) hogy ne okozzanak anyagi vagy erkölcsi kárt az Egyesületnek, vagy az
egyesületi tagoknak, és ha ez mégis bekövetkezett, tegyék azokat jóvá.
e) hogy járuljanak hozzá az adatbázis fejlesztéséhez saját adataik átadása
révén. .
f) hogy rendszeresen tájékoztassák az Egyesületet a jelentősebb zajló és
tervezett projektek és tevékenységek részleteiről.
g) hogy értesítést küldjenek állandó lakhelyük bármilyen jellegű
módosulásáról.
IV. FEJEZET
Vezető, ellenőrző és járulékos szervek
Cikk.15. A Közgyűlés az összes egyesületi tagból álló vezető szerv.
Cikk.16. A Közgyűlést rendes és rendkívüli ülésekre hívják össze.
Cikk.17. A Közgyűlést rendszerint évente egyszer hívják össze, az első év-harmad során,
rendkívüli ülésen pedig amikor az indokolt a 18. Cikkely szerint
Cikk.18. A Közgyűlést az Igazgatótanács, vagy az egyesületi tagok egyharmada hívhatja
össze.

Cikk.19. A Közgyűlést az ülés előtt legkevesebb 20 nappal írásban kell összehívni az
időpont , a helyszín és a napirendtervezet előterjesztésével.
Cikk.20. A Közgyűlés döntőképes, amennyiben az egyesületi tagok kétharmada +1 jelen
van. Amennyiben az első összehíváskor ez a kvórum nem teljesül, a Közgyűlést 21 napon
belül változatlan napirend-tervezettel újra össze kell hívni. Ebben az esetben a Közgyűlés
érvényes a jelenlevő tagok számától függetlenül.
Cikk.21. A Közgyűlés határozatait a jelenlévők fele+1 szavazatával hozzák meg .
Cikk.22. A Közgyűlést az Egyesület elnöke vezeti, akinek a napirend tárgyalása előtt
kötelessége közölni a jelenlétre vonatkozó adatokat.
Cikk.23. A Közgyűlés hatáskörei :
- elfogadja és módosítja az Alapszabályzatot és az alapító okiratot.
- megválasztja és leváltja az Igazgató Tanácsot és a cenzort.
- ellenőrzi az Igazgatótanács és a cenzor tevékenységét.
Cikk.24. Az Igazgatótanács három főből álló testület, amely az EGYESÜLET három tagjából
áll (elnök, alelnök, titkár). Szavazat egyenlőség esetén az elnök voksa a döntő.
Cikk.25. Az Igazgatótanácsot a Közgyűlés öt évre választja az alapító tagok és a rendes
tagok közül.
Cikk.26. Az elnököt négy évre választja a Közgyűlés az alapító tagok közül.
Cikk.27. Az Igazgatótanács hatásköre:
- összehívja a Közgyűlést .
- elfogadja az új tagok felvételét vagy a meglévők kilépését.
- Alkalmazza és visszavonja a büntetéseket úgymint: figyelmeztetés,
megrovás, felfüggesztés.
- Létrehoz és megszűntet szakosodott szervezeteket (alosztályokat,
bizottságokat, munkacsoportokat) és szabályozza ezek tevékenységét.
- meghatározza és megszavazza az Egyesület költségvetését
- meghatározza és módosítja az egyesületi tagok havi tagdíját és szükség
szerint módosít egyéb hozzájárulásokat.
- kinevezi és visszahívja az ASOCIAȚIA DONAT 160 EGYESULET
személyzetét, meghatározza annak fizetését és honoráriumát, betartva a
Közgyűlés által elfogadott működési szabályzatot.
- elfogad, vagy jóváhagy minden olyan más intézkedést, ami szükséges az
alapszabályzat előírásainak, a Közgyűlés határozatainak, vagy saját
határozatainak
jogi érvényű okmányokat ír alá az Egyesület nevében.
- Belső Szabályzatot dolgoz ki, amely az Egyesület működésére és
vagyonának kezelésére
- Az Igazgatótanács felel az Egyesület javainak beszerzéséért és megfelelő
felhasználásáért. Ennek érdekében jogában áll javak és szolgáltatások
előállítására szakosodott kereskedelmi társaságokat létrehozni, és az ebből
befolyó hasznot teljes mértékben az Egyesület Alapszabályzatban statuált
céljainak megvalósítására, illetve az Egyesület fenntartására fordítani. Ezek
a bevételt eredményező tevékenységek a következők: termelés, szolgáltatás,
kül-és belkereskedelem

- Bemutatja a Közgyűlésnek az előző üléstől eltelt időszakra vonatkozó
tevékenységi jelentést és biztosítja a Közgyűlés határozatainak teljesítését,
valamint a költségvetés megvalósítását és az egyesület jövő évi
programtervezetét.
Cikk.28. Az Igazgatótanács működésére vonatkozó egyéb részleteket a Belső Szabályzat
révén határoznak meg.
Cikk.29. Az Igazgatótanács tagjaként meghatározott hatáskörökön kívül az Egyesület
elnökének a következő sajátos hatáskörei vannak :
- összehívja az Igazgatótanácsot .
- levezeti a Közgyűlést és az Igazgatótanács üléseit.
- aláírja a fontosabb iratokat .
összehangolja, irányítja és ellenőrzi az Igazgatótanács tevékenységét,
biztosítja az alapszabályzat előírásainak teljesítését.
képviseli az Egyesületet az állami, a közigazgatási és az
igazságszolgáltatási szervekkel való kapcsolatokban.
biztosítja a javak és források kezelését.
javaslatot tesz az Egyesület alapító okiratának módosítására,
amennyiben az a célkitűzésekre vonatkozik, új telephelyek megnyitására,
illetve az Egyesület érdekeit szolgáló szerződések aláírására.
Cikk.30. Az alelnök :
- helyettesíti az elnököt és annak hiányában betölti annak összes jogkörét.
- Biztosítja a Közgyűlés és az Igazgatótanács megtartásának feltételeit.
- Irányítja és ellenőrzi a titkár és a könyvelő tevékenységét. .
Cikk.31. A titkár:
- Előkészíti és megszerkeszti a Közgyűlés és az Igazgatótanács által
megvitatandó dokumentumokat.
- összeállítja a Közgyűlés, valamint az Igazgatótanács üléseinek
jegyzőkönyvét.
- ellátja a titkári-gépírói munkakörnek megfelelő tevékenységet.
- Nyilvántartást vezet a Közgyűlések és Igazgatótanácsok jegyzőkönyveiről
és az egyesületi tagok pénzbeli hozzájárulásáról.
Cikk.32. A Cenzor:
- ellenőrzi az Egyesület vagyonának kezelését.
- ellenőrző és monitoring szerepkört tölt be.
- mandátuma alatt a cenzor nem tölthet be más tisztséget.
- tevékenységi beszámolót mutat be a Közgyűlés valamennyi ülésén.
- jelentéseket készít és azokat bemutatja a Közgyűlésen.
- szavazati jog nélkül részt vehet az Igazgatótanács ülésein.
- bármilyen más hatáskört betölt, amit az alapszabályzat előír, vagy amit a
Közgyűlés meghatároz.
Cikk.33. Az elnöknek,, alelnöknek és titkárnak aláírási joga van, egymástól teljesen
függetlenül és teljes mértékben.

Cikk.34. Az alapítótagokat fel lehet hatalmazni arra, hogy utólagos banki ügyleteket
bonyolítsanak le, ugyanakkor arra is, hogy teljes hatáskörrel képviseljék az Egyesületet az
összes arra jogosult intézmény felé.
Cikk.35. Szükség szerint, a Közgyűlés jóváhagyásával, járulékos szerveket lehet létrehozni,
amelyek az Igazgatótanácsnak alárendelve működnek( jogtanácsos, titkár, pénztáros,
raktáros, stb. ) Mindezen személyek fizetése a személyzeti jegyzéknek megfelelően történik
az Igazgatótanács jóváhagyásával.
Cikk.36. Az egyesületi tagok Belső Szabályzatot fogadhatnak el. A Belső Szabályzat a
következőkre vonatkozik:
- az Egyesület Alapszabályzatának értelmezési és alkalmazási módja.
- a jelen Alapszabályzat által nem, vagy elégtelenül szabályozott részletek
szabályozása, vagy pontosítása.
Cikk.37. A Belső Szabályzatot az Igazgatótanács fogadja el és módosítja.
Cikk.38. A Belső Szabályzatot az Alapszabályzat és az érvényben levő törvények alapján
fogadják el és azoknak megfelelően alkalmazzák.
V. FEJEZET
Vagyon és bevételek
Cikk.39. Az Egyesület vagyoni aktívuma az egyesületi tagok pénzbeli hozzájárulásából
képződött 750 (hétszázötven) lej értékben, amit letétbe helyeztek az ASOCIAȚIEI DONÁT
160 EGYESÜLET létrejöttekor .
Cikk.40. Az egyesület bevételi forrásai:
- tagságdíj.
- a törvényes módon szerzett pénzösszegek osztaléka, vagy kamata.
- az egyesület által alapított kereskedelmi egységek osztaléka.
- közvetlen gazdasági tevékenységből származó bevételek.
- adományok, szponzorálások, kötvények.
- az állami és/vagy helyi költségvetésből nyert források.
- egyéb, a törvény által előírt jövedelmek.
Cikk.41. Az ASOCIAȚIA DONAT 160 EGYESULET alapíthat kereskedelmi társaságokat. Az
így létrehozott kereskedelmi társaságok révén szerzett osztalékok, amennyiben azokat
nem fektetik be újra, kötelező módon az Egyesület céljainak megvalósítására fordítandók.
Cikk.42. A pénzalapból megvalósított ügyleteket az Igazgató Tanács jóváhagyásával lehet
lebonyolítani.
Cikk.43. A vagyoni kezelésre vonatkozó részleteket Belső Szabályzat révén rögzítik.

VI. FEJEZET
Az ASOCIAȚIA DONÁT 160 EGYESÜLET
Feloszlatása és megszüntetése

Cikk.44. Mindkettő megejthető a törvény által előírt feltételeknek megfelelően, a
26/2000-es Kormányrendelet rendelkezései szerint.
Az Egyesület feloszlatása esetén annak javai a felszámolás révén magán vagy
közjogi személyekre ruházhatók át a 26/2000-es Kormányrendelet 60. Cikk 2 bek.-ben
foglaltak szerint.

VII. FEJEZET
Különleges rendelkezések

Cikk. Jelenlegi alakjában az alapszabályzat az ASOCIAȚIA
DONÁT 160
EGYESÜLETNEK az Egyesületek Jegyzékébe való beiktatásakor lép érvénybe.
Cikk.46. Az alapító egyesületi tagok elhalálozása esetén ezek jogos örökösei, mihelyt
nagykorúvá válnak, az Egyesület tagjaivá válnak.
Cikk.47. Az ASOCIAȚIA DONÁT 160 EGYESÜLETBŐL való kiválás esetén az alapító
tag nem vonhatja vissza addigi pénzbeli hozzájárulását, vagy az egyesületnek
felajánlott bármilyen vagyoni hozzájárulását.
Cikk.48. Egy alapítótag kiválása, vagy fegyelmi úton való kizárása esetén, az illető tag
helyét elfoglalhatja egy másik egyesületi tag, az Igazgató Tanács határozata alapján.
Cikk.49. Egyéb kitételek: Jelen alapszabályzat előírásai az érvényben levő törvények
rendelkezéseinek megfelelően egészülnek ki. A jelen Alapszabályzatot 2013 március 14-én
fogadták el és ez szerves része az alapító okiratnak. Az alapszabályzatot a megbízott
személy révén a törvényes eljárások betartásával a területi adóhatóságok nyilvántartásba
veszik.
Jelen alapszabályzat 49 cikkelyt tartalmaz .
Jelen alapszabályzat előírásaival egyetértenek.
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