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2(}l6. január l6.
a módosiiássaI egysógcs s2..kezetbcn.

|ucly módosítást a vásÍag betiis .ész ta:.|álmazza

nlel]. Álapszahi|lt 
'i 

}.özg\'íilóse' mc*ie|enllagok az Al'|.'|iirvóny' a 2011. óvi clxx\r.
íöh*én}'(Civi| |i't1'!r1y) és a 2013. ó'i v. tön'én!'(l,t|i-J xla:,ján az alá|rbial s,efillt
fogadtak cl.

I.

ALI-^l.ANOS R[\DI]LKl -ZT;SF-K

AZ ]]glgsülc| tle\'e:

AZ Egyesiil.l s7ókhe]}'eI

\7 I:gycsülct pecsé!ie:

15aslcgi'íúzeulnbar.i|ok Kii..

Isrs'eí}i N1Ílzeumi KiálIitóh!ly
]l j7 lsaszeg' Marlách lmre tl. l5.

o!áljs be1}eg7ó. l\4úleurnb.|l[k Köre ]969.
(közepin ir lronvód enriéknrii)
|cibJ]-\tgzó: }'lúzeu|nbará|d( Köre
2l j] .sas''eg' Marlách ]m|c u' l5.

lst]szeg vár{|s te ]Iclc ós ](ijrrl\..k!N{iikii.lasi teriilete ;

^ 
birósági n.|.i|YánÍartáslra r.l.li vógzés számaI l dÍ}0fk.62225/ t 9'2

Keltc: t9.i:.4|8.29.

Az !]g!.sü]et adóigazg.lisi szán|ai l 9l 8,Í7d0-1.1J

It.

^Z 
Is^sZ]]cl Ml IZE'UMl]l\RÁT()( KÖRÍ]Nl1K Jl:].1'.(jÍ] i]S cl,:l'J^

1'l Á lsaszegi N'Íúzcumbar1rLok Kijl.c ijss7.ligia a miucurni rrJdonlinyok iránl ó|dcklii.|iike!.
(tö|.J.n(|enr' czen beli:l l jg.!Zct. hel}.tör.énct, nópr.ajz1.

Lleg1.ele]íi keretben leh.|ósége1te|.mI r mú7eumi fiunka. Iul|1js segítésére' MegisnrcÍ{.|i
!l múzculn tcvékcn}s.g.|. a hely és Lonislnc|et széleskóni ismer!.iósén. e hcl\'i .s
múZeLlmi lrag)omi1n!ok ápolásán. lerjcsztésén fi unká|kodiI(,



].] 
^ 

város teri:lcló:l ]évó nlíiefilÚlií](er |e1kLlte'j.r c. ]eherijsé8 szc|i|t| 1ll(gőrzésébel t.
1oIuiít1tsában ki1zrenrúIliidik'

3.i .t Nlúzcumbrrát.|.' Köre có|i8 .|.Íésc órdck.|].. liiál|ítások:lt, kiránduláso|Qt,
ku|.tit.á|is rende^'énvek.t s7en'ez' ldarl!án\.okat a(l l{:. x m|izeumot ö|lkóíles munká\':ll
scgili, r.g]'ii1{mÍiliülik |': isaszcgi míi\'el.ii.\i házz{l' Li:.1:''''tiÍral' á|ta|ánor isko|ákk{] ós
a hc|vi civi| szer.vezc{.|:]'.| (e$'esü:cle'!.].]. a |apíí án1rlkkat). a Be}]j .'li'\el Lengvc|
Ku|tu|.'.|is E$,csü|olte|' :'. wisockr'|,égki ll.tg1tnán\'őrzíi Eg.\osiit..t.i, x2 ors7ágos
Leng.]:.| ()nkornrán'Y-zatta|' a helyi sai{l,'\.:il.
A Isas7.gi MúZeumbará|id. Kö|.e szer\.czcttsége érdeli.'|'*n tagjaibó| lagl]l'tokat és
szalikö|iik.. a|.liít.

ll I.

ÁZ ls.\sll:(]] \,1Úll.,L]M|}{RÁ1OK K.i{]].}OC.i i,l,LÁs^ 
'.s 

] 

^GSÁG,.1

^7 
lsas7egi \{ú,/.|mb11|.il(rk Köre iogáliásá: (jnll]|ó.iogi \7.n1Jl!.

Au ]:gr esi]ler tag.lligi formái:

lrl rendes ta8sá8
ó' Iis/icIctbcji ta3ri]ll.
.] p.r!l!r]ó tagság.

a)1 N1úzcunrbaÍátol liijlének |cndcs u|ií lchct mindln l8 óvcn í.Ii]li l}iintct|en e|ii.i.Íii
rrld!!a. íl1an]polgir' 

^ 
rcndes !ag('i t&gdijx| fi7etlrek éYcnlc. anlel}ről a7 eInijksé! j3!:r5l.iLl]

all}]r]án l lilzgyii1ós d.jn|.
A tagdíi lnóftóko alitír d(}lgozó tlrg cscló! ó\'i 1 000 Ft" nYÜgdíi{s Íagl:|.r|tó!1 ó\'i 50l}.;1'
neh'.t tninden é\' jt,i|li|||i 30-ig az Egycsii]et ehökónci{.. titkárának" !'lt*) sazdasági
\'ezef.'jón*L löteles meg|]lcí]li. A tagokntlk |ehetóségiil rlr'l {jnné| nagr'oblr iiss7eggeI is
támoi.|rtni r xör munkájil..

A lsa!7ej]i \1|i7eumbÁráto]i Kij|e ilgllogiti in1é7nlén"".e]i. s,/ljr!.,/elek leh.1ne|. e]nel\.ek e
Múz.u:]lb3|átol Kijról óvenl. 10.000 

':t-l)| 
n]cghaladó |ánl!getásban Í.s7es;|ik. \'agY a

milzeLln1.1 |cnds7elesen iin|i.nl.s munkával li:l]lolali1tk'

b] Páfto]ó |x! l!hel nrinden 14-] | {vcs tanu|ó' ,'|. I{-l8 éves t'anÜ]ók tőn'én\'es |(.p1iselőjük
hozzájárl|x!i:i!'|] léphetnek bc:l7 eg}esületbe'

A tagsági l,]s7on! a nleg|eIe]íjcn kjlijl|ött trclű|)ósi n1ilarlrller aIirír1rsáva| és e lagdíi
bclllcrósóve] ]i] ]jl|c' Á n1iiafko7ilt||oZ _ amen!ribcn jogi \lenló|J kóIi Í'.l!.l.|Ú1 -
mcl|ókc|ni lie|l a il)gi szcmól! igázolísát a|.I.li|, hrrg1 ncvóbon ki iárh't c| kóp'ir*|iilónt

'|Z 
Isaszegi Múzeu11||}nrá.ok Kőr.c {1gságában.

.) A 1is7!eIetbeli ulroli rlegY1tIas'/lá!á|LiI al elllö|iség.ijvas1ata aIapiá|l N llij7g-\ii|és döIr|'
;\ |is7t.]libcli telok slitnre nem ha]eL1hnia lr1c3 a ].cnd.3 |l90]( számánat 1í7 száza]ókát.
d'} A pár1oló ós tisztcl..b.li tagok tag{]ij|.t llcm fizotn.'.r"



j

c},{ párío|ó és tiszte|etb.li 1,rg']. az eg}'esü|et szcr\'.i|r.l i.|ésén tanácsko7ási iogíl1|
1ehetnck rószt' v.zc{ii li'ZtsógI isc|ii\'ó nem Yálaszt|r?1li}i.

AZ Isaszcgi \'ÍÚlzcUmb.irirol. l.'ijrónck tagiai ig;zoIllill1t kepnak'

Az lsaszegi ]\,1úz.üni'xl.ti1.'k Köl.e köz\€1l.r |'oli|i.r.i te\'ékeDységet neltl |'1'!í1t.
szcrvc].ctc pát..l}lik]i |iigg.t|en ós uzok[.|. an}xgi tánlogatást ncnl n}új|. i|1..r.| a'októl
támogatást n.nl ka}.

2()Íl. óvi c|'xx\'. l-',2.s 22.:

,'közveJl.,1 Po|iikai tt1'ékcnJ,sig: púrt tl'd.Lében yég:eÍÍ poliÍikni ,.|''l.C |,|é!], az
01.sz!.ígg,ii!ési k/!,|,isúiíi ,ÍÍlű'1'tlis0k tíjÍíéti ii .iC tö l..iI líÍ!Ír 

' 
0 ner:|Ci, li;'.tosi.)nAoÍ]11ú|1!,zut

kéPyiselíí{.sÍiitc,.bc tiitté!ó jelölíi||íttis. u. E Ílipdi Pdrlamcnl ,ngi{i,uk t.)rté|tíí ielirlés,
negyei jogú lótos kép|'iselő-teÍületéh! Íi).,.||ő jeliil/tillíÍlís, :'í!.|!'1ií/ .! p!)!|:.i|,,estcr

ielölós?: ,ahr ,inő'i?! k.i?'vetla1 p!,litik6. ,.vilicx.s,signú a killiin tli1,én.,b., npghuÍúÚ:otl
nen,.cíisiiii ,:...tci.| lilful a helJ,í, illú.,1: .mzc|iségi iin|ornú,|zuli ké,,i\.!í;i tlilasxÍlis0,1
tö11é|1íí i.!lij!,|i,IíÍlis |ÍIlanIint a ])rlgó,,|t\|Ü'ielii!ése.''

'\ tatok ioqai

l./ A ragok a ]'lszcgi Múzeumba].álo|( (ij|. er'i közg1úlésén szarl7a!ijo!|gx| |észr !ehetnek
szafaza1i 'i(}g!|l.at sze|Ilél)'esen g)':tkor'|i,!'i. 

^ 
|endes lagok l17 |táslcgi \1ú/eu|nba|á|ok

I\ij|c bármel''. 1is/|sógórc nrcgláiaszthlli:li.

Képvise|c1i joÍi'*| járó tisztséget cs''. ol}a!] nag).korú! cselekYőkó... .gycsÍileti tag
tiilth|jl bc:

- akin.|i cscleliÍőképességét.r tc!éken)'sége el|át'ás'i}n' 5'üks.ges lröl.ben nem
kol.|átozt.lIi.

\em l.h.t ez. akit búnes.]eklnótlr e|kö\'etése miaí| ioÍ{erősen szabadság\.esz.és
l'tintctésr. ité|t.l.' amíg a biinícl..| !]iié|cthez fűzíjdii ]já|r'n'\ts kiil ctkcz m ón ]'e|i á|(il
nem enl.sü|..

. !eln Iehct 17l akit c.i}g|alko7ást{il i{|gcrliscn c|ti||{'||ak. Akit \a|{mc|'r"

íogla|ko7istl,}' jogc|.ijs bíI.Ji ítól...cl e|t:|lottak, az cltilÍás ll!lIi:]'| a|Att az ítólctben
megieliil. 1c1'.|ien]'séget lbl].taió jogi sz.'rrély v€zető tisztségvi!t|i|j. !lem |ehet.

- Á' .ltiltást khnondó l|'táro''tbarr negszabott idillar.tanrig nenr lehet az' akit
elti|1ot1'|i' r'czelii tisztség\islliii lc!.ircnvségtől.

Az össze11r'lretctlenségi szabál]'ok 
'|kllmazása 

során ki'7eli ho2?it1!I.|ozónak minósiiló
szcmó|yet kiir.t 1! P{|lgát.i 'I ii.rón"rkiinr'\' 8;1 (1) r. 11,!]l lolltia szerit1t kc|l
lnegLati.ozni.

2'l A7 ón'ó'fes tagsáci iga7olv!r1-! lellrlrltatjrsával az isaszcgi lllirze'lrrll ki1rlliti' lreIviségcjL és

a N{úzcImb.|átok Kijl.óncl( rend..\'in\'cit ilrg-vc.esen láloge|hllik'

:]'/ A ]nÚ7.u|ni rcnd.2\Ún\'.Lr. nleghi\ól kaPna|.



'{'1 A7 eln(j|(sl.lg l']a|ározala a]api.1rr al an\'a3i szcmponld( J]g}'clcmbc vétclévc| á Tsa!,/]ji]i
NlÚzeunlbarátok Kőre kiadványainak eg-v.e!:), péidányát kec!(zIlényesen mcgkapják'

A lagol( íeladat:i

l./ A |arok s.gítcnek a ]sas7e!!i Múl.Lrnb3|á1()k Körc célilrinak lll|g,lalósitÍis1{ban'

2./ 
^ 

tag.í].l1 minden é}.iúniu! 30-ig |'.I] bcfi7e!niüt'

j'1 
^ 

tagsigi díj e91'évl elnar.adása^ ki|éI].'si n}'i|atko72. b.n!'Újtása! !rg,\' eIhalálozas
cs.lón a lagsie nrcgszűnil(.
Á \czetíiség ., egy.sü|ct tc.i.$ iogú tagja; l.iizül törli azt. :1Iii á |(iizgvű|és ál1l| c|iií.t
tagdijfizetési kötelezettségi'!].* önhibájál).)| ' annak escrlókessége urán _ l.elszóIitás
eIlenél.e l (egY) óven át nen| l.sz e|egeJ. A lig.i e|n'ez.e.ésnc|( a jogki'!e|Lc2ménvekfe .
.lgsági jogvisz!.l' .örlése _ is :ii liell tcrjodDie.

4./ n tago|( |észt v.sznel( a |lúzc|t|n] és ]ni1.mlJ|ivédelrni iilr iIi;1osító fiunkáb3n'
I.igr''clcmnlel kisirik a nrüenlléliek J.i a réges,l.Ij lc]ijhc|lelr i]1.rpol/rL. a trrdo:l1tsukra
jutott muzeális tirgva|(ról. g-fiijlelnén)'ekrij| ós légészeti lc|ó|el)'elÜől úiókoztatják e
mút7eumot'
Részt \.cszn.k 8 szekköÍijk é| tagozat('( n]unkájálren'
1;lnoga!ák a nlúzeumot önkónles nrunkáva]. a szet\'ezéshl:n való segilésl.| és ellyrD
rrris ri(iclon.

1V,

AZ ]1G\'|'S1]I,l]Tl VAGYON IL]'HASZNA|,Ás^\AK l\,í.')J^

1 ./ Vag'..on: - l Mú7cu|nbii|lifuk Kiir c kiadúsában mcr: je |cn1 ](iaLl!.in\ok.
rcproduliciók |.l;1ári pé|dánl.i
r ]sas7egi Mú7!!mber.á|ok J<ii|e bc\'éteIeiből \,ás:,Lr{)I1

bc|cndezésitá|g1'ak
Jövedel.r'i: - . Kör tagiai által íl7etett ta8di]el, adolná|r-vok, .éIúmogaÍisok

liiil saját kial1vlb1,'einak áre (|e:.j csztés i i á|.|] l.lt ok Icr,onásár,al)

2./ Az 1saszlgi itíú:, cLl]'nbar'lÚk KilÍc mű1á|g'V ó\ do||]mcntulng}űjlrmé'r\.t nenl ta ]illn. aZ
il1'enjcllr:lü ajándélloka| l1z elnö|(ség di]n1ése aIrpji]r i} múzeunrnal( iilad.]a'

3'l A Kör vagyonával a k(jzc}'iilés. jövcd!|mé\'el az cIni'l(ség rcndc]k...ik. dc a közg}iilésnek
erő| beszánlol i kö!eles.

:1,] 

^ 
Isaszegi ]\,1úZeumba|á1o]( Köre vag-von:i| .s jő\redelmó1 az állami intó7nlén)'el' r as.i urr es

ji!\'cdtIenrkez.].sót megha1.n!7ó szab.r|)'o|]lJli mcgl.cIe|ő lnódon kel1 kc7c]ni.

5,/A NIúzcumt}arátok Körón.i iagvona, anna:i kamatai. l'alaminr a |:it['gafások lolies
i|sszcgben has7nálllxtítnk fe| a Kiir cé|itrinak elóróse érdekéLr.l}.



a

í,'/ Á7 Isaszcgi MúzcuÍrbafálok Kiire }ál|alkozói lcrókcnysógct Ecm folytat.

f./ Áz IslltzcÍi l\ltrúLcunrb:)ráblr Körc aZ állallhá2.!f1ás ah'cndszcrcitíí| _ a normatí!
lámoEati: ki'étc|.!e: _ .sak í.ásbcli szeződós 

'].pián 
részesü]het támogatásban. A

s7eliid.sben tllcg ]re|] h'}ti|.o2|]i ;r táfiogatássa| \'aki.|!2ámo|Ís 
'.|tóte|eit 

és tn{i{lját. AZ
ál|anrhá'1'!rtás al.ends7{:[eiti,. kapl'1 támogt.|i! hite] fed.ze(éíi|, i|]ctve hi{cl
törlesztósi'fc nen' h1lszn'l]i]6tó.

Al lSÁSl]'cl }'1t]ZL,L,}'íBi\]t/il.o( KtRl1 SllJtv1]ZEl.E rS l ISZTSÉG\,l5LLoI

Az ]saszegi N{ú7.ümbrl.álol( Kii|e lestüI.|l sler\'cl.

d/.itjzg-\il1ós'
/' E]nöliség

A .vúz.umba|átol( Körc tiJztsó9\'isclői:

_ .]nijli: Kotiicsnó ]]|a|;mházi Zsuzsarrna
_2117 Isaszeg, [s2c T'!'lás u' 1./Á
_a.Í|.: Ecs.li Mári't

- 
'7lli.] 

sztnolicz1. Józscf
2117 Isaszcg, |\:'dách Inlr. u. 21.
a'rr.: sask. EIzsébel

gdzdosági \'e:c|ő' M.}ss CYörg1iló
2117 lsas7eg. }láryás ki'.á|-\ u. 17.
a.n.: Lipcsci Olgr

_ ti'.i,|eleIheli eI],)ók| Szatmáry Zo|tán
21l7 Isrszcg. Tenr.'lo!u Ü,25.
a.n': Juíi Erzsébet

_ L.lnóksig Iogai '

Juhász ViIrnos
2I20 |)ünakeszi,Ilelzse[-\i Dániel u. 3/,{

_a. n.: Pálfa:rai N{ária

Ntészá}os GusztiYné
2l l7 Isaszcq' Tcmp|onr utca 3 Í.
a.n.: Udvathelyi Ánn|l

Proksza Pétcr
116,{ Budapest, Szakoly u.22.
a'n.: Gál Irón

s7cndrő Dóncs



2l17 lsaszeg. Nagy Sán.|or '. 6.'.

".'.: 
Alhcl.í \:álória

l .i '\ Kö7e\ Lilés a rego|i ijs!/.sségt. a/ |sas'.e!i N,Íú7crllr]b.rli|.Jk K.jréne|! leglóLrb |es1i]l.ii

:t Kiizg1'űlós he|ve: ]saszelji }|úz.tlfii Kiá||ítlihelv (!a|u,':i,cu|Í),Is{sZcg. \l!di.]. .r.'.|

].' A l(i]z!l\űlésen a rcndcs tago]. ós e.]ol1i lacol< ]ncgbíZott kóp!'j.]ili tanácsliozásr cs
s71lIe7n1j jogq3l. a páfto]ó t.rgok ki'.irólag tanác S]<ozá s i .]irggnl Ir]re1nek r.észt.

:.' Kill.rl. llzglillas van; rcnd.s is renlllir\'iili.

Re]lde\ J.i-j7::\űlJs! ó\,cnlc cgls/cI keIl tlrtani- A Kij7g)'ű].st a'. eIni)].] í.illbln hrrIr i,ssz;,
Szabál;sl'e;li;l:|< az összchivás akllol rninijsüj. ha a ta!]o]i az ülésríjI lcgeliLrLl n,volc nappal az
til.j jdtil)t']|j.I mcge|ő7óe|l ír1tsben (!].|csÍ]ln.k-

A .reghi*irirl tlrrt!lnraznia kell
8) az .':!.siÍ|e| nclét ós szó|ihelvót;
h) l' ii|.s idcjének és bel.l.szi!é.Ick Ir':.!ie|ö|ését;
c) 47 ü|.. rla|).,"etrd'iót'

^ 
n)rpircn.|.. a m.ghí\'óban olJ'aE rós7|..{'ssóggel kell feltiinlel.i. l|o!Y_ a szirazásra

jogosrrlfak a tá.Í!2|ni kívánÍ féltralrii,.i;|ihcn á||ásponÍjuk.t liia|*lilhassák. A
diintós|roz(i srel.!' iilésón a szabí:}'skrii.'' lijziilt napiren(lrn sze.(p].i kórdósbcn
hozható halár'':r|. Ii!éve, ha valanrerin-Yi |.'?'l1.!re jogosult jelcn vtn ór l na;::irenden
ncln s7c|.cp|ii l..x|ós lncglÍi'gya|ásához eg-r];'ngi,.|.}g hozziiiárul,

A közgYú]ési l|1eghi!í} Lé7besítésétől 1'.g\ |ii]1létótelétő| szánlíto1. ].'ir'ni l],!on
belü| a tago|i ós aZ lil'csiil.i szer.\'ei az c|nö|i5.!.|i]. ? n2pirend kicgószit.s.| k.flle.ili. a
kiegészités indokol:!!!.t a|. A napirelrd kieg.si:iló!ól'.k tárB]_ában a? .|$ij|].!.|. jogosu|t
diinleni. IIa.r napir.nd kicg.szjtósc ir{nti kór.:em..i| { |(ijzgYű|óst iis\,|chivó '?..! rxg\.
személ}' nen| dönt' !'gv a71 elutasitjzj a |iii?{'ii|ó. a napirend e]ío''d:,|.í.{i] s7ó|ó
lntú:.ozat meghozata|át n!cg.|i,Ziicn külön dönt l| ]r.Ii'.!]d kiegészítésé.re]i t'!rlr:i!Ntt'

A kiegészített napil.erld*t i! ig{7o|h tó nrirdor ]le]l l l.gokkal kö7öIl)ij l. e2 DCn]
silicrii|. aklior ! dönr.shozó s?.|.! ülésón lt szabáh'$z{',.ú.' li.ijziilt nlrpirendon szerc)|ij
|i.fdésben hozható hati|}(|zát. ki!ó.i'e' ha va|anteünl'i r.:,'v..flre iogosuIt ic|eu \.rn u\ a
n'pir.trrdcl] ncm szcret]]íi l.ór(..r lncgíá.glalásáhoZ egJ.|r''lt,'|.g hozzájáru|'

{ Kijzí\.]ó5 ü]éSci n\'ih.ános.ll

R.ndlir.]li l(ii7e\úIósl kc]] ijsszehirli r lNgol( lcg:rl.ibb egY|i7td. áltel aláín kérelcrllrc
n]cl\'bc|] nle!i9]öl]k aZ összeirívás |r|.it i\..Iját. 

^ 
KózB}iilósl ijslze kell hívni. ha azt

1l]cléke:] .]irt).jlig]l.ud{pest Körn)'éki .I..if vénr'szók elrendeli.



A7 üg]'\.ezetíi sztf., |iöte|es a köZ*r'űIl.'l összehívni 
'r 

s'ii|.ségc! intézkedések mcgti'lcle
có|iábí,l' ba

a) a7 t.'1'csij]e1'!,t!gyone az esedék.. {:|tÍozásokaf nen! fc.c!']
b) a2 !]gr.!ii:.I c|íí].cláth.r1ó|eg r.nl Ics7 ]i.pcs ' Í'.tozirsok{t cs.í]ól..s..g1í}r

teljesileni; r.g)
c) .?' }]$'|sü|.1 cé|jainal( €li'.ó\. r'.|'él:be kerü|t.

AZ i]ss7.hi\'ott kiizg!ii.és.n ' tagol( kii1c]csclr 
'|' 

öss7chívásrt olo{ adó |iörülmón)
|leg''iin..|ósc éIdekében inlóz|i.;.nt tenni vag-Y tt' li'|-!.sii|et megsziintctésórí]| di'nte||i.

.1./ Á kij]g]ii|(lsen aZ e]nök' a|iad.l],ozlatása eseté]l .7 tjI|lla n]e.qbíZott elnöks.gi t:]!.hÜ]<öl.

Az .|n]]l x l{özgtűlés le\'ezet.s..c * jclen lévó taijoii kiizül lrárkit ja\'asolhl.1' !.in1

|.1,.Zel.l eInö|iöt.

.. A kij7g).úlósl.ij].jeg)zőkö1l''.\c( |<cIl kószíteni' mc|]'c| a jcgyzíjkönlvL;!..' r.Zet. e

l<tizg]ű|.is rlniille ir alá' és lii|, a KöZgyíilés á|tal tlleg'.''rszÍott tag hitf|.sil. A
jeg! l.jkijniln ezető. a kó1 .if8}'"i!lö!]yv hite|esítíi ó. s.i|iség szerint a 3 fiis s7llvl7Btszedő-

sz.i'||álí} bizottság tagi.in:|li s1c.nélyér€ a jele|1!.rii .Ágok köziil bár|ii ilt\'{slatot tehet,

'i.gYá.ls7tásuk 
á 'ic|ctr |é\..i |*gok 507o-:l+1 !ó t'.|||l'g.tó s7a\':rzát{virl l.ift.ü.l.'

.{j!g\'.j|iöni.rtartallrr.zz'!h:r1ározatokso.!,!im!i1,adii|ltés(artlr|r}i{'i.lii$}n|;átós
h'|1á]}'it' a döntést tán]o!:rli]ii és ellenzők szi|1l:}'.Ánrát.

6.. 1 (ijzg}ii|.ls ha!áro7au]L ál|.l]áLin n.'.ilt szal'azirssl|. rg1szer.íi s7ólijl]l]séggcl hozza'
.l itkos szar'azást rcnd.]hcl c] l Közg)'űléS .7 !l1']i]k clőLcÍicsztósére la!,)' .L tagok

eg!hanladánek kezdemén\'c7.\..c' szemé|)i |..{l.:r!kben a szavazás mi|ld.rr] csetben

tilkosr|] |in1ónik.

'\l .gj.csÜ|et {hpsz!bil|!'il.k a m(iil{)sÍlási']()7 a jc|cn lclíi 1t|go} ]']'i..mn.g} cdcs
szó.iibbs.**cl hozott ha1ir{,Zat* !zü|isógcs. Áz eÍ.}f.ii|.1 cóljának m{i{.(}t'i.'sih{,z ós az
cgi.!iü||{ megszűnésóríil sróló közg}űlési rliintósli., x szev'|zati jogg,l ..Íd.|kező tagok
há.omn.g!'edcs szótöb|}5.ggc|'.l(|tt határozata Izíks.gcs.

:. ile./ cg!ób]iént szebii|1l,.criicn ősszch'voí l:i'lg}iilés a mcgic1.nt tigokn.L áZ clőíÍná]
ajtcs.]1!abb s''ánla .]ilttl LllározatképteIen. |.!L(lsóbb 8 napo|l be]üli idij1j.]l|re u!}.anazon
1ár|):jiÍrzaÍel Íli liijz.9)íil.st kcll kiriizni. anr€]) - a ]n!gjclcni lágol( szliLx.il.| l.]iin]cl nél]ijil

hi|á|ozál|(épes' 
^ 

hatirolalL.]rl.len Közgyiilés lrl .Jüig megjelö|1 ]..lte|.i.L .'sc.én iS _

cs:lj( e|(]ror ví|ik halál'olit|l(éplsrj;' ha en.c Í 1agok ll!) e||n.! a nltghí ób:lx .l.i.c liIhiviíI.'
{ döll.óshozli szer\ iiiósc 

'l.iot- 
hatdr{lzAt|].|.'j hx 

'rzon 
a lcadhaó szivaz'lí}k tiibb

ltli}it l.|ó( liópviscló szavulsr:r jogosul( ..5?. r'esz. Á hatáIozatkópcssó'..| mindcn
hx1'i.ozathozat'rlná] rilsg':||ti kell. Ha €g'' 1.|g r:tg1' alapítír ltlallei} Üg1'ben nent

sza\'l.?hil{. őt az adotí:|.|ii.{|zat mcghoz't'|ánil| l! határozatkó!.|t.ii m.gáIl:rpítása
sot.ii& fig'elnen kiYü| L.]| ha*!rli'

8.: (6),{ döntóshí}zó s'r.n'i|i!ón a sz.|báh'sz.i.ii.n }iizii|t alritcnd.l szcl.cp|ii kóIdósbcn
hozh,}.ó határozat. liilév!. lrx valamen yi :..'s.'.1.|re jogostlll jelen vatt ós l üapirenden
n.n).'ercp|ii kórdés mc11irg}alásáh02 cg!'|:rrrgú|:rg hozzá.jántl'



Á Liill5'Ú|.s ]l'iáskiirébe taltozik

/r/ áZ 1|.}!]''!bi|f módositása;

ú, az egJ'esiilel L:.gszűnirinek. eg1'esü|ésének és sr.111|:Ísán:.k e|hatírozása;

c,) á 'tczctíi tisztsógvisc|.i .gvi.|'!izlisN, vissz:rhí'á5a is diia7ásí 'L tn.gál|rpÍtásá;

l, az éYes költség\'ctós el'i*2dit\'i

1,,/ aZ ér es bes7ámoló - ezeri l,{'lii] :|? űg1'\.€7ető szen'nek a7 cli'esii].| r,'g} oni hebZetéról
s7óIó jelentósónek - c|íogadisa;

' 
a \.j.tó .ilztségTiselő l.elefti nrunká]1'1{ii jogok g\.akorlás'' lt. á r!}le{ii tisltsógvise|ő

.}7 eg]..tiii|eft.I :nunka!is7on\l}an á||:

l] az ol'{n s'frződés megkötésének ióvá}],*ii|'.. amel}'et az eg}esülct saiá{ t"*ávit.
\ .:zl)tii .isztsóglisc|íij ó\'cl' t fol üg] e|í] b ilot|,i( .t.giá v al vtg} cze|i ! oz7iltl]1ozój áYÍ] liij{;

l'l :l icltj|:|cgi ó\ koribb: cg.}-csiileti tagok' r v.l.1.1 .isztség\'iselők ós a Ícliigv.|ii|}i..,1.t.'iii
tl}*ok 

':l3y 
m:ir cglesü|eti szervek tagj:1i ell.*i !i!r1érítési igén}'ek érvé]]i.\':.'ór.l| !l|{]

dii!]tós;

, a íc|ii$clíi5i'ottsá8 tagjaitlak meg\'álaszÍás!. \'it'i..|hi\'ásuk és dijazásn|i
|l]egá||apit1isíri

J) a választot. li'uy\ \ i'rgá|ó meg\'á|asztása, .t.issz):.L''::\! .s .lijazásának megá|].pi1Ísái
ós

/.] a Yég.lszí.no|li kii.|ii|i'se.

A hatdfoza. |negh('7x1x]akor n.n] sza.\'ázhitt aZ'
.7) akit a határoz'. 1riitc|c7..|5óg vagy l'elelósség a!.}| !'.n..sit \'ag\' a jogi szemó|!

lcrhórc másl5i.'i e|ii|i|.n l..'s7esi1;

'J 
aldvel a határoz'. sz.rint s7c.ződést kc|l liiitnii

!' aki elIen a h.tároz'l x|lll}já|l !,c.t k€|l inditani;
{ akinck rr|yan |lo.zá.'.r1ozójl órdckc|t á diintésben' .Li a jogi szcmó|yneli n(m

t.gja Yagy alapítójai

"l aki a diintésbe' órdek.|| mís szervczcttcl tiibb|.gi bcfoháson t|tpuló
kalcsolaÍban áll; vág}-

/] lr|(i egrébként szemé|'eseÍ érd.Lelt 2 diintésben.

A }iiizgyiilés döntéseit a közg"Yű|és.n szir]).!1 kihildetij a döDl."! idíjlontját követő két
hó|.n be|ii| itáslran á7 Isas7cgi l|úz.rrmb:tr::Í|d{ Kiitc szólihc|]'ór1 |ii'üggcsz.i.

Á }.1ii21i'ii|és ? hafáh'os jogszabállo|in!k |]1.gl'ele|ően gondos|(x|i|l rl lsaszegi
N,Iúzeunt1}'.áJl'i xiirc gxzdílkodási renr|jirrljl r:regva|írsításáríi|. 'q.' t]lniilr1óg a2
Isaszr'gi L{úzeunlbaritok Körc á|ta|ános üg}-dii.1ii' iig'vczftő szct.\e.



A2 lst|''egi M[lzcu11].'aráto|( I.i'l! |ió'rise]t'.

t./,{, Is{sZcgi lvli'.,cutltbAr{loL Kiire iini|.íi, á|td|á|11'! |.óp\'ise|cÍ.'Íc nz eg!'esiilct.]triilie.
ak1iál:'oztatás. .!!tón a !(::j!J4'|ogosu|1.

:'] A Kiizg\'iil..' E|nii|isóg iil.5.iríil mint|.:i csctbcn j.!:Z.ikijftyY ó. lr}ilvúnt1|riás kós'ül.
alrl.]vből Blc!::|]l:,pítható dii'.óseinek t:!..e]ma. idíi'}&tja és h!l.|l'}. i]let}e :| {|iintést

tár}og:ltók ór |]l.nZíik s?'l|larán\:t. .| jeg]-zíilii;|ii've! ós :l n} i |'''it n tartás.. lr1iBt a

|r.|,|rozatok nri1'ántartá'it szolgáló l}|iirztotJ ]e'iizve ós so|'szánll}7!á kcll az I\lszcgi
1,'úzeumb!t á1l);i l{ör€ ir't:li |iözőtt nrcgiifini' Fol}Nn]!fos kezclósól a KöI tit|(átr |átj.l

cl.

3.l Al EInöks.g diintóseit 
'. 

kö7g]'űlés|j' s7óban |ii'::f.|cti':t dö|l|.| i.lóponljÍ| Lii|:]til kót

b.|en be|ű| irti!]}'n az Isa..egi Nlúzeu]}1l}irfátok K(iIc székhe|}.ón kifiiggeszti'

{./ 7tz Iseszei.i j\'lilzeum.}a.'i1oli Kö'. 
']'ikiidósóve| 

k1p.solaIos.l: L.|etkezctt' ir2tokbA li

l{i;. székIc||.n aZ Is[s7.1] ]\lú7eum!']?rítok K.ir. ]iép\'ise|íjió1'.l *Iőzetescn cN}'.ztetett

id.ipontba|} ' hírki h|jlckinthct' áZok.ói sr.iilt ki'l|!.g.-c |lláso|1.l}. k.szíthct'

5'/ AZ n'Iíöl|.g a l\fúzct]n. honl.pjá} keÍesztü1 x-\'ih.ánossá!.r. htrzza az lsaszegi
vIi'Zcunrbarilo|.i KöIe sllolgá|tatá$!i|llrk igór}|,.fótc|i rx{riját' a tát}logtltási

|.'efőségckc|' tlrűködés :nó(|j1lt' il].lfe azok !}}óriékét és 
'*:{éie|eit' 

vN|l']j||t a

nriilr.iitlésr.ő| :<i!,iiIt szÁlr|llai-pónzüg-Yi bc\zámo|(i.. Ál Isászegi l\'||i7cunrb'|.á1i:'. XiiÍe
illt'l D}'újtotl c.| szelinti iuttatások ]r:,rrki ilta| |]egití!!rhetőli,

'l.' l.lllőksó! !!ri]](ijdésc

|,/,{z Isrrszrgi \{Úzeumb'ft]|1ok Kör. (t1:.t.rtÍ\ Yezc..sóvcl kapcso|r|os fe]a{].n'l{l.r a 8
tljit Elnök\.x tátja e|. Ar:.lnöksóg (lgiai az e|ni}:r. a tisztelot'.li elnök' r 1i.kír. a
{'|zdásági }lzc|ij' elnőirsóíi tagok' Az ;lnökségi ü1.J|. - annak |.]|!-\]iörérc ilrrcl.nnneL -
osolenkórlr toláhbi tagol( l']i\ ha|rik mcg'

l'tk. 3:22'$: (|) \lezclii t ztségr'iselíi az a n{g\kofi| személt leb.]l' :|kinek
csclclirőképfssé3ét a teYól.n\'sége e||i.jsához szii|j'\ég.s körbe! n.m liolláto7tík'

(.Í) Nem l.het \'e7etíi tis7|ség!iselii a7, aliit bűncscl.].n|éDy .]Lii'{'etése n!iat{ .j|}g..ősen
s7'|l}Adságvt\'ló:i bün te1és...' itélfck' ;rnríg g bíintet.|. t|iiólethez lű?ii.|íi háfrán\'os
Lővef kezul.jn}'ek aIó| ||en] l1)entesii|t.

(5) Ncm |.|,.t vezető .i57lsógvise|ii :|7' 
'rkit 

e íog|l!|lio.rástól iogeríiscn clti|nÍ|:rt- Á]iit

'x|anrel)'li]'|ál|iozástól 
io(.rős bil.i'}i ít.iettel e|tilto11tliJ az e|.i|tás ]!'fál]a ain.1 xz

i|élctl)cn rr1.gjr|ii|t tc!óli.t|-\.sógct li}ly11t{' jogi sz.Ír.|\' vezcti' tisztlógr isclíiic ncrll lohcl.

(6) Áz citil.:ist kimot]dli |ratározal|,án lncgszabott idi,tarta]rlig n.nl lchct vc,!|ii
1isztségvisc|ii az, akit c|li|t.|ttak a ]''.lctó tisztségvisclői terék.n}ségtől.

2./ 
^z 

elni;Iiségi tag ez.n tiszt!'égó'i'] Yisszalri'.1]t(i, ha a ii5r|\óg\'iselő az Egycsület
céljával el|.}|tétes nó'.teit hango?tatja' az |]gjcsületet hi!''}(alos és t!.!t hivatá|os



íólümokon erkö|csi|eg elité|hető módon képr'ise|i' a rábizott tisztséget komo|}'taIanul'
han)'agrrI látja cl, tor{bbá á I|íróság a kiizíigYcli gyakor|ásátlil 'i(,gcYiiscn cltilto1Ía'
Az elnö|iségi tag a visszahi\'ásl kilnondó határozattaI sze ben 30 napon b.Iiil
bírósághoz f()rdu|hlt' Áz Eg!esü|ct szervci áltll l]ozott iog- vá$- al2p\&Lá|!sóf .íj
határoza1 megsemmisitóse i.in1 bármely t'l.'a kü|önlegc! joi]áI|ási| rl.!. lrili
éIintettséi4e etetón -. ' h:rli.o,|á1 .udolní!']r* iÜ1ását(i| szr.inri|o1t hxímiJ]( ' 'll,''\
jog'cszlíi hn.:iíidiil}.n |c'.t i'.|i.lit. Á perin.]i1i' :| határozat 1'ógf.l'j|ásiÍ nenr gi|l'j1.
a ]riróság azonbarr in.:o|(o]. ..!.{bcn a 1'i; |ij.clnlórc 1 

'n1ár(ti,a| 
vógr.h'i|:i]i'1

&|liiggcs'Íh|li. 
^ 

|.r ' töl.!élr}széli h'láskiit..i'. l!ftozik.

]. Az 1:lnijk5ég ii]ijiril s7iiki.g szcr.inti gva}.orisl]iggal. de Ir:lalllb ló|é\'cnkint 1aI|]a. A/
| ]nől(!]!lg ülés.i1 ai'.]l.i]< hí\.]l]!.lssze ír.ásban' SzaL1l1-rszerűnoi( e', ósszelrivás akkor nlitliisii|.
hl e tegrlt |egal1rb! n'.r.|c nappal az ülós iclilponti1rt nrcgc|ilziic:l jr;isban é||ct.ilnek ós iLz ii].s
|á|g}'s0fuZatá|(i] lei|ás1 kaPnák' Áz elnói{séei ii]és határozari(épes. ha a szavazásra jo3osu]t

elniikjili tago|(nak lcga|1rbb jíl%+/ lií.je|cn van. lla!áro7alai| nví|t szalazássa|. cgyszerii
s1óLi]bbsóg!.I hozza. Szavaza.cgycnliisóg csc|ón a ja!tslato| c]vc|cttnck kcli tckint.ni' Az
L]nökseg ülései nr jh 1rnosak'

3'/ HaiározalkéPte]enSég esetén a legl<ésőbb E napon be]iil az Elnökséget jsmételten össze kel]
hívni' Ha!árc7atkóplclcnsóg miet| ism{rehcn ijSs7Chí\'otl ülósck is csak akkol.
határozatképesek. ha azokon az Elnöksé.q tagja]nak 509t'-a jelen r an'

4./ Az Elnijl(ség dönt n1indcn o]-van kérdósbc.' amc]yct az A]apszabáh'ncm taI a Kijzg]iilós
kizár.ólaglos lratáskörébe'

A határozat meghozBtalakor nen} sz.vazhat az'

o,J al(it a határo'át kijtclczct{sóg vág)'fclc|íissóg á|(il mcntcsít Y:r$'r jogi szcmólt
terhére másíajta előn"vben részesilj

ó-) akil'el a hatilrozat szerin1 lizcrz(';dislke|] kiil||i;

cJ aki el|el B halá:..7et:l|a!j'|r] pcí licl| i'lii.llt:i;

r.l akinek o|yrtn }ozzáta.to!ói, ó.{ckcll r diitr.ósben, al(i a jog! szcmó|}nck ncn} 1Ngj,
Yagv alápílója;

]'/ Az elnökségi iiléSt a tit]dr elól(észitésével az e1rrök. vagy bárrr'rel"r elnökségi tagjar'aslatára
ijsszc |..elIhírni'

c/ aki r r.ötlt.5l]c:: órdok.|1 
'rrás 

s''..vc2.llcl1iiblrsógi llcíoly:'lson aIaprrIri kapeso|alll;rn
á|l] \':|g\

./) aki e*!óblé::. szc|nó|'..rcn ór{l.|.e|t a diillíésbcn.

Á7 Elni]!s.l! li]idrtai:

|'] El]álil az lsasze8i N4úzeumbe.átol( Köre operatí\,Yezetésé\'e] kapcso]atos 1.led.1tokar: a
xiir! i|intő üg)'ekben. li'ntrls kér.r|ósekbcn e|(!tcrjesztóst íbgalrnaz meg a Kiizg1iiljs .zjnlrrr.r.



].l,,17 ii|.J.n áz clnijl(. vag). aLadá|yo7|;!lÍse csctén az c]ni]|'.{ egy tagia c]nd]i.j1'

1'l Nl.lhalál'o7le e Isiszcgl ]4Ú'..ujnbará()k Ki\|. ki]]l!.g\.eL.sót ós enna|i t.c||lasználás1rt

tii7g!ijlcs által clÍb8adott i[.|!)cl\,.k alapjál1'

5'i ill]eniirzi al éres |.r\' \ ljg|ch}j |ásál é s kijeIiiIi .r Lijvetkezij |elrclitloka1'

í''' Hatá|oz a lSas/egi NlúzctrrlrLlarátok Köre 111ú;,.Unri |]edl1in) l)|ogrlmj.|1iI'

]'] Az ch1iikség i]l.sei|. a7 
'|1 

áljs ténlá\.a1 karJcs(l]i]|b.n ó.dekclt szcln.l'v!k n'].ghí1'hatóli'

8'l l\'. elnőkség hát1lrl)/ a 1;rgozalok. s'.akkijl..jl |.li]|1tásáró|'

9' Az é\'közi ](iad.j!o|i e1birálásában az clnöl(t.g lirg]a| á]|ást'

l0./Bcfogadja a 1tg í.l:|sbc]i bcic|cntósét a.||'|k |(i|épési száIdéka es.|.n;

1t./ 
^ 

tagsági Yiszo'!t tl':.gszüntclő clrrijksógi l|'|ifl,z{tot hoz;

Az alniilsóg kiz:irjx a2 Isasz.gi N'ÍúZcümbr|1Í(d" |(.ir. tagjai ki'zii|

- tlzt ' tagot! ali ||!. h{i]:apon keresz.iil !'z tr|nölGég írásbe]i felsi'r,l]itás;: el|enére
.|m:rradt'r tagdíj me''izetéséveI;
- azt. aliit bir.írság jrlgcr.í'is ós \'égrehajfir!d(i s7:|badságvcszfés l}Ít}|.ró\.c ít.lt ós a

kö"ü!.Jektíí| e|tiItol|'

kizárási eljárás leli'!'tátását bármel}' .''.s.ilcfi tag vag\ egYcsülcti szeiT
k.z.lemón-!c2hcti i}'is|}x.| az EIniiksógnól.
Áz c|iárást az nl'ök'ig indíÍia cl. a kezd.rt.nYlYósí kövct'ő 10 napon l}c|ű| '7 óyinrett
tag íIásbe|i érte!ílósó'el. Az e|járást ! n]qli'dít'istó| s7ámítva leg|iósíibl larntinc napott
l)c|ü| lc kclt ío|-\tatni, Az E]nö|(ség amen:':y'ilrcn íz ,} tón'rá]lás tiszti,lisih('2 sziiksógcs -
n].ghallgathaJj! az .rinl.tt tsgot' Á meg!all*'|1i|.f1il jeg)'zóliiin}-r'eí k.|: |ós7ítcni. mel}'et
r'rrIartcnn1'i jclel lór ó alúír.
A tig kizárását kil.lo.rl.) h!(Í}ozatot irásLx |;l|| 1irgl:r|ni és indokoláss$l liel| cllÍ(ni; az
i}dokolásnak tt!|'Ili:alnia kell a ki7árás l]x'j'íu] szolgá|ó tény€|iei, ós a bizon).itékokat.
;! lrizáró határozafu| a.!*gal közölni kel:.

^ 
kizáIó lratáro' { .]lcr} az érintett tag. . ná|. kózhezvételétő] szánrilo{t | 5 napon beliil'

í.áslran fcllcbLezhrt. ,d l..||cbbczésÍ.l Kii'lgJűl.s|,{)l Le|l címczni és:rl' l.)|nő|rsógnck kcl|
|).|1!újtani.
A Közg5'íilés á íe|]ct}Lrzésró| ann.rk kóZhel'ó.elétő| szánitott 3i} l'}roí belül irásbe|i
h{tílozafful diir., oli}'cbe|iben a ielcn altl''\'.|báh] ellölisógi cliif;isb2n szibályozott
eljárás szel.int.

l ]'' .]avasIalot dolgo7 ki .r tiszteletbeli lagsigra j.Ió]t szefiél)' megvá|!\7|í|ír.'
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A7 nlnökség á kó1 Közg-Yű|és köZiit1! időszakban végzett tcvó....'...gér.i| a Kölgr'ű'ós
e|íitt bcszámo|,.5 intóZkcdóscil a Ki'zgyű|ó. ]ragy'ix i(irá. Áz..lri'ksóg diinlósciriii ]{ct

közgvűlés |ii'ZöÍl tájékoztatj1 1r' Isászegi NIúzeunrbaIá1ol }iIr. |1}gj'it.

A vÚ7eumb6rá()k Kijrc teto7,'] js s7akktjrei

'Ile|.!1ii|!éne!i tago7.!: Á töíélre]nri. műe:l |ék\ J.i.l1]1i kutató mLlnka segítés.. kiad\{n}'ok
gorrLlozisa,
llúzerrrrri rendezrényck szrrrezése. lre1-"- i ha!:)'.ná|-tok. m'g)'ar - leng!'e| tii|ténellni
r.:m|ólick ápolása'

-Rég.sZcti t.lgozat: 
^ 

Városban és liirny|l<jn előkeú|ij rógúszcti tá|g-\'.|. n'].!nlcn|Úsóben ós

a múZcumba kcrii|ós.bcn aZ isaszc8i múz.unlol sggí|;' A tágozat a város .s kii|.}'ókc
teriile!én eIsiisoIbll] rl1in1 lelerbejeIentí] hiIózat lrrűliődik.

-\épraiZi ta!:o7.|j 
^ 

város és körn1élic pLlsztlIó népi enrlékeirre| és használati tárgyainak
|cIkutalásá1ran.s iiss7cgyűj!JsJbcn .7 isas7egi múZcumoI tánros:jix'

-57akk.ir.k: .1 1i!|o|i él-deklódési Iij|óncli megl.elelően alakt]ln.rli- l\'ti|d./l rencls7eres

c]őadásokka] is lilgIa1kozásokkaI segiti ll s7alikiir Yczctőjc.

AZ Tsas2cqi l\,1úzeumb!|lálok Ktilc tis7|s.l!is.]ói

Az Elni'](séll összcs tagja, az c]nij|. a |isztclctbcli elnijk. a tillii]. a !]a7das.{gi vczcto'

A ti sztsé!,\ ise lii |.1 a Kij7g!ű].\ válas/ia. A7 e]nők mc8bizat.lsa a meg\álasz|ás nup]/n|| 5

évre szó|' { nrandátum lejir.la után .r iisztsé8viselök újra m.gtálasz|llatók'

AZ !lni]li Ítladatai:

d] a j\.]Zg)iilós és az elnöksili illjsck lcvczetésc,

/7 l,^r l-. ,. r(:,.k L:. rtr. , - l., t cri. k

., i KÜZgyúi|éSró| íel!.l|jc'3\ziil(ijn-".\' hitelesí|ésérc 1.lL.|és.

.]' 3 Kör működésénck iríinjitós6.

., t]talv ányozá sj j og guko|]ása a titkárrsl vag1 birmel1'ik elnökségi taggal .gyiittesen.

li kép\'iseli áz Isa\7.gi Múzcunrbe|áto1i (iir.l

A titkár felada|3i:

4 kép\'iselj 81 |saszcgi Milzeumbff.i|ok Kö|.t
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}l aZelnök |(onlu|lánsakón1 ilkijcil(,

.l al c1nijk akadált()Zlatáld cs.l. vezlti a Kö7gtűlés| ó\,,Yag! .z Elni]l(s.3 ii].s.1'

í// az eInök |ávollé|Jbcn .7 clr]ijkségi ülések ]eve7e|ése'

c, tájékoztal.jé a |.i,o|(x] i Kij| munliájáról.

J) e1ólrészíti a Yczeli] szc|' ii]és.]t. biztositja mii]<ödését ós g.)ndosl(odik a határozatok
r égrehajtásáról. azok n}ilvánlaí.ts/t! {o1).anlalosan kezeIi'

s] A |jtkár s7enrJlyc iislzc|ij|ó a Níúzeumbarátok Kij!c Ú! y ]s,sze!:i múZeLlm kijzö!1'
A nlúzeurli dolgouil< k.jlül k!rü| mlgválNZ1ásÍl'

Ga2ddsági Ye7o1ő

a)A tagdíialial el rnás 1b|1ó beváelel(et á1Vcsli ós ]iijn}\'eléSre álaclia a l5as7egi
MúZeunlberátoli (ii|c !í|lJ1 mcgbízotl pónzi]g'Yi szeli.1]lb.rne|(.

b)AZ clnők 1á\'.Il.rébe| a lilLár uta|r'.rn!'oZásáía kil]/etéscket es7kij'röl.

.l A pénl|ár kcZ.l(!s(l.í í.'lc]ós. pénzt1tl.i kijn)ve! !eZc|.

d, N,{inden évról sliilxad:is| veze1' s azt a rendes köZgyiil.| .|.] le|icszti'

e, AZ einökség a l.aszlgi Múzeumba|áfok Köre pén7]i.7.]!\.| bárnrikoI meglizsgájhatja'

li PónzintóZctné|törtón.] tar(is lckijtésnél aZ clnölrségihozzájjruIiL\ Ú!án ós kószpcnz
kivételéné| az elnijk.s. 3a7dasági vezető eg!t]tl irr|ézkcdhctnek'

vlt.

ÁZ [-]GY[st]:,El. .lAZ|)Át,KoDÁSÁvAl, KAPCS() j ',11.)s l:GYI:,B Rl'NDl-) 'l' l'1l. \l L

] '', Az lsaszcgi \,1úzc!lnbar1||ok Kii.e vag-vonának lcllrasználásá.(il a Közg}iiIós dönt' E\ cnre

n'}eghatáro77a e Kin. cé]iai kijzö!t |e|so:.oIL Ie]adnlok \'é8rchaj|ásálroz |eIhasználhatil
pén7cs2ki!lijk ]!értJl1.l és l.!los7tásuk ódját'

2./ A2 Isaszegi trJrizeu:xbarÍtok Kiirc müt]ká|tat.'i jogokat nctn g"vakorol. munkabóf.
nem fi7et.

]'/ AZ Isaszcgi NÍű/.unba|á|ok K(jr.c rrcV.bcn ijn.]|1ó aliir'Jra a Kii. cIni'|(c Ús litk.n.l
jogosult.

4'l Az Isiszegi \,1ú?cumba|átok Kijre ba.liszá]llija fe|gtti lendclkczósrc aZ c]nökncl( és a
g8zdas/tgi !e7.líjn.k kol.iátlanul lehetósége r.rn. Két 1ij e3yütres aláír.ására a:/ |sas:/,cgi

Múzcunlbará|0k (ijrc kópvisclőjc me8lratalnrazi:L adhat.



5.] Al Isas7.gi \{ú7cun1baráldr Köfe clrrijkél ko|]ál]Ín u|aIvánvo7lisi iog i]1.!i mrg'

vlll.

Koli yv\'IZScÁ:,Ó

A Közgtii|és kizál.ó|agos h:r.ásköIóbe t.rtozik (anl.nni-iben crre igény nlerii] 
'.c|) 

az
Isaszegi N{ú2ct1lnbaráto.i Xörc pénzügyei!|k és a szánii.itel e|lenő:zósé|.e kön}'.i'\'izsgátó
megbízás:r.

Á kön),rl'izsgi|ó megbízatása }cgalrilrlr r:gr é\.cs idíitlrr.á.rrr2 sz{il.

Á könywizsgílli iavada]nlazásán'k mér!é]..'l 
't 

KöZgyűl.:] á|]llpítja mcg'

IX.

Veg.ves rel11elIlczések

A7 lsa!,/.!i Mú2culr]b3|/{ol KijÍónek ]ig|.solala a7 isas7cgj mú7clmrnáI

] ''l Cazdasáei kepcso]jrtoli:

a./ 
^z 

Isís7cgi N,íúleL|mblÍá|{)k KörÚnck kiadvánr'lil az isaszegi núzcu]n tericszti Us
ral(taro7la,

b./ Az lsaszcgi Múzcumba|átok Ktj.. ó| i k.j]rségvctósinck mcghatiífozott hán\''1diil x muzcum
lende]Lezésóre bocsá|batja tr ]núzeUm kü|i)nIeges céljai vtgy |eladÍki |ánlogalás:i.x a7
clnökii{ döntésc sz.Ijn1.

c.'/ AZ ]s.Jzegi \'Íúzcu|]berátol( Körc z,|]líl vásál.olt nlu7cális lár.g],ai és tá|gyj cs7közij]( az
isaszegi nrú7eun] gvúijtell]il]\'ébe keriil1].I( Iel1ároZás.Ir r/ ]seszegi Mú7.u]nba|ábli ]<ij|e
aiándÚkaként'

2./ IIcI)]iséq| 
^z 

]sas7.gi l\4Ú7.umbal.iilok (ijrc ós a7 eInijl(ép munkájá1 aZ isasze!r
múzcLtmban r,égi.

Az Isasze!i ]\1ú,/.umba|áiol( Ki]re \'a 9von3 1i loszthatat] a|. .rra senr a 1x!.[. seln ezi]|i
ioÍlu{ódiai igén}t ncnr lal'|halrl.ll,

a'l-l a|1ozásé( a Iselzegi N4ÚZoun]balátok Kijrc !!tiát vag} onávál .elel.
b.,]^z .saszcr:i \4ú7cun,rberátok Kiirc 1artozásiÚ{ ;] .38ok vag)onukka] ncnr l.ele]nek-
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Az Isaszegi N4úzeumbarátok Kijre megszűnik,haf,e|aszlritsitt akőz,gyrilés kétharmad

szótöbbséggel kimondta.

Ha a Isaszegi lV1úzeumbarátok Köre megs zíjnt, vagvona az esetleges hite}ezők kielégítése után

az' isaszegi múzeumra szá|] át.

z att, ó REND I]LK!, 7'És LK

A ieIeir Alapszabály az elftrgadás nzrpjárr lóp hatályba.

Az A1apszabá\r" az Isaszegi Múzeurrrbaráíok Kore Közg1nilésénel< 2016' jarruár 16-n tartott

ü1 ése elio gadta és m egál l apította. lro g-v a .j elen Alapszabály |ratál yos.

Kelt: lsaszeg, 2016. jarruár 16..

t,ttj,ry
,{*.*l* YL.q. 

-,11' .-V'L É
az Isaszegi N4úzeurnbarátcrk I(ijre ei I\{úzer'r nrb arátok Kiire titkára


