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ALAPSZABÁLY
1.§
1. Az Egyesület neve: Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (Federation Internationale des
Communautés Educatives - a továbbiakban FICE-International) Magyarországi Egyesülete
2. Az Egyesület székhelye: 1021 Budapest, II.ker., Hűvösvölgyi út 165.
3. Az Egyesület működése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.
4. Az Egyesület bélyegzője: hosszú bélyegző, mely a FICE-emblémát, valamint az Egyesület
nevét és címét tartalmazza, valamint kerek bélyegző, amely középen a FICE- emblémát,
körben az Egyesület nevét és címét tartalmazza.
5. a FICE-emblémát a FICE-International Magyarországi Egyesülete kizárólagos joggal
használja.
6. Az Egyesület jogi személy.
2.§
1.

Az Egyesület célja, hogy segítséget nyújtson - a Gyermek jogairól szóló, New
Yorkban 1989. november 20-án kelt Egyezménnyel, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
megfogalmazott elvekkel, célokkal
összhangban - azoknak a gyermekeknek a
fejlődéséhez, neveléséhez, képzéséhez és a munka világába való beilleszkedéshez,
akiknek nincs családjuk, vagy akik szociális, egészségügyi vagy nevelési okokból
eredeti családjukon kívül, a gyermek- és ifjúságvédelmi intézményrendszer keretei
között nevelkednek.
Célja szerinti tevékenységét a gyermek- és ifjúságvédelem és a gyermek- és ifjúsági
érdekképviselet területén, a képességfejlesztés-tehetséggondozás, valamint a
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése érdekében,
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben megfogalmazott közfeladatok teljesítését támogatva, szolgálva végzi,
ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.
Az Egyesület - mint a gyermek és ifjúságvédelem területén tevékenykedő szakmai
szervezet - feladata, hogy segítse és támogassa elsősorban a gyermekotthonokban, a
gyermek- és ifjúságvédelem más intézményeiben az ott élő gyermekek és fiatalok
helyes irányú testi, erkölcsi és szellemi fejlesztését, önálló életre és társadalmi
beilleszkedésre való felkészítését. Mindezt a nemzetközi megértés, az emberi
testvériség szellemében, ennek gondolatától áthatva, valamint az egyenlő
1

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
rendelkezéseinek teljesülését támogatva teszi.
Az egyesület közhasznú szolgáltatásai az egyesületi tagságtól függetlenül a gyermekés ifjúságvédelem hatókörébe tartozó gyermekek és fiatalok, valamint a velük
foglalkozó felnőttek rendelkezésére állnak.
2. Az Egyesület működése során egyaránt figyelembe veszi a FICE-International Alapszabályát,
a magyarországi hatályos jogszabályokat, valamint a hazánkban kialakult nevelési-oktatási
elveket, gyakorlatot és előírásokat.
Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem

osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
3. Az Egyesület pártoktól független szervezet, politikai tevékenységet nem folytat. Pártokat nem
támogat, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól támogatást nem fogad el.
3.§
AZ EGYESÜLET CÉLJAINAK ÉS FELADATAINAK ELÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ
ESZKÖZÖK
Az Egyesület céljait és feladatait különösen a következő eszközök útján valósítja meg:
a. Elősegíti és szervezi a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet ellátó intézmények és
szervezetek gyermek- és felnőtt közösségeinek együttműködését, tapasztalatcseréjét,
közreműködik továbbképzésükben.
b. Szervezi a nemzetközi kapcsolatok kiszélesítését a gyermek- és ifjúságvédelem
intézményrendszerében dolgozó munkatársak között és az ott élő gyermekek találkozásait
más országok pedagógusaival, gyermekeivel; tapasztalatcserék, tanulmányutak,
rendezvények, diáktalálkozók, kirándulások megszervezésével
c. Együttműködik a FICE-International vagy más országok nemzeti szervezeteivel.
d. Elősegíti a FICE-International vagy más országok nemzeti szekciói, egyesületei által
szervezett rendezvényeken a magyar szakemberek, egyesületi tagok részvételét.
e. Összegyűjti, feldolgozza, publikálja a Magyarországon készült gyermekvédelmi és ezen
belül kiemelten a nevelőotthoni témájú írásokat, amelyek alkalmasak a tapasztalatok
átadására.
f.

Segítséget nyújt a gyermek- és ifjúságvédelmi intézményrendszer kiépítéséhez és
fejlesztéséhez a nemzetközi tapasztalatok felhasználásával és nyilvánosságra hozásával.

g. Biztosítja a tagság egyesületi tevékenységéhez szükséges eszközöket, anyagokat.
h. Támogatja a gyermek- és ifjúságvédelem területén folyó hazai kutatásokat, vizsgálatokat
és elősegíti a nemzetközi kutatásokba való bekapcsolódást.
i. Az Egyesület a gyermekek érdekében, a gyermekek számára és részvételével különböző
akciókat, rendezvényeket szervez.
Pénzbeni és természetbeni adományokat és támogatásokat gyűjt céljai és feladatai
megvalósításához.

2

j.

Törekszik arra, hogy a gyermek- és ifjúságvédelem intézményrendszeréről reális kép
alakuljon ki mind a szakmai, mind a társadalmi közvéleményben.

k. Az alapszabályban meghatározott célokkal összhangban FICE-díjakat alapít, melyekkel
tagotthonok, egyéni tagok, és nevelőotthonban élő gyermekek tevékenységét ismeri el.
l.

Különböző fórumokon képviseli a gyermekek, és ezen belül különösen a vér szerinti
családjukon kívül nevelkedő gyerekek és fiatal felnőttek érdekeit, valamint a gyermek- és
ifjúságvédelem területén dolgozók szakmai érdekeit.

m. Pályázatokat ír ki a gyermekotthonokban élő fiatalok, valamint a gyermek- és
ifjúságvédelem területén dolgozó szakemberek számára.
4.§
1. Az Egyesület tagsága
rendes
pártoló
tiszteletbeli
örökös tiszteletbeli tagokból tevődik össze.
2. Az Egyesület rendes tagja lehet az a nagykorú állampolgár, valamint jogi személy, aki/amely
az Egyesület céljaival és feladataival azonosulva kész azok megvalósításában rendszeresen és
tevékenyen részt venni és vállalja a tagságból fakadó kötelezettségeket, a belépési

nyilatkozat aláírásával az egyesület alapszabályának és szerveinek rendelkezéseit
magára nézve kötelezőnek elfogadja, vállalja az egyesület tevékenységében való
közreműködést, és az egyesület közgyűlése által meghatározott mértékű tagdíj
rendszeres befizetését.
Jogi személyként gyermekotthonok is tagjai lehetnek,
gyermekközösségek részvétele ezen keresztül valósul meg.

mivel

a

gyermekek

és

3. Pártoló tag természetes és jogi személy lehet, aki az Egyesület működéséhez, tevékenységéhez
anyagi, szakmai vagy egyéb támogatást nyújt.
4. Tiszteletbeli tag lehet az a természetes személy, aki a gyermek- és ifjúságvédelem területén
jelentős eredményeket ért el, illetőleg a terület fejlődését és az Egyesület működését elősegítő
tevékenységet folytat.
5. Az örökös tiszteletbeli tagság
a örökös tiszteletbeli elnök
b örökös tiszteletbeli titkár cím viselésére jogosít.
Mindkét címet az Egyesület vezetőségének javaslata alapján az Egyesület Közgyűlése
adományozza.
A tiszteletbeli és az örökös tiszteletbeli tag tagdíjfizetési mentességet élvez.
5.§
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1. Az Egyesület rendes tagja szavazati joggal rendelkezik és bármely egyesületi tisztségre
megválasztható. Az Egyesület jogi személyiségű rendes tagját a Közgyűlésen egy fő
képviseli, akit a jogi személy jelöl ki, és aki annak szavazati jogát gyakorolja. Ez a képviselő
egyesületi tisztségre csak akkor választható, ha az Egyesület rendes tagja.
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2. Az Egyesület pártoló és tiszteletbeli tagjai tanácskozási joggal rendelkeznek.
3. Az Egyesület tagjai jogosultak
a az Egyesület Közgyűlésén és egyéb ülésein, rendezvényein részt venni,
b az egyesületi fórumokon felszólalni, javaslatokat tenni, intézkedéseket kezdeményezni,
és - amennyiben szavazati joggal rendelkeznek - e jogukat gyakorolni,
c az Egyesület eszközeit, szolgáltatásait és a tagságot megillető kedvezményeit igénybe
venni,
d egyesületi tevékenységükhöz elméleti és gyakorlati segítséget igényelni.
4. Az Egyesület tagjai kötelesek
a az Alapszabályt és az Egyesület más határozatait betartani,
b az egyesületi célkitűzések és feladatok megvalósításában legjobb tudásuk szerint részt
venni,
c a megállapított tagdíjat minden év április 30-ig befizetni, az önként vállalt anyagi, stb.
támogatást szolgáltatni.
6.§
A TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE
1. A tagsági viszony keletkezéséről az Elnökség dönt.
2. Akinek a jelentkezését az Elnökség nem fogadta el, annak joga van a következő Közgyűlésen
való részvételre, ahol jelentkezését megismételheti. A jelentkezés elfogadásáról és a
felvételről ebben az esetben közvetlenül a Közgyűlés dönt.
7.§
A TAGSÁGI VISZONY MEGSZÜNÉSE
1. Az egyesületi tagsági viszony
kilépéssel,
törléssel, vagy
kizárással szűnik meg.
2. Kilépéssel szűnik meg a tagsági viszonya annak, aki ezt a szándékát az elnökségnek írásban
bejelenti. Az egyesületi tagság a kilépés bejelentésének az elnökség által történő
kézhezvételével szűnik meg. Jogi személy tagsága, illetve pártoló tagsága a jogi személy
ilyen értelmű írásbeli nyilatkozata alapján szűnik meg.
3. Törléssel szűnik meg az egyesületi tagsága annak, aki meghalt. Törölni lehet a tagok sorából
azt is, akinek egy év tagdíjhátraléka van, és azt ismételt felszólítás ellenére sem fizeti be.
Törléssel szűnik meg jogi személy tagsága, ha vállalt kötelezettségeinek tartósan (2 év) nem
tesz eleget.
4. Kizárás a tag Alapszabályba ütköző, illetve az egyesületi célok elérését akadályozó vagy
lehetetlenné tevő magatartása miatt történhet. A kizárás kérdésében a Közgyűlés kétharmados
szótöbbséggel dönt. A Közgyűlés döntéséig az érintett tag tagsági jogainak gyakorlását az
elnökség felfüggeszti.
8.§
AZ EGYESÜLET KÉPVISELŐ ÉS ÜGYINTÉZŐ SZERVEI
1. Az Egyesület szervei a következők:
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a.
b.
c.
d.

a Közgyűlés
az elnökség
az ellenőrző bizottság
a munkaszervezet

2. Az Egyesület vezető tisztségviselői
a az elnök
b az alelnök
c a titkár
d a gazdasági felelős
e az ellenőrző bizottság elnöke és tagjai
3. Az Egyesület vezető tisztségviselője nem lehet olyan személy, aki olyan közhasznú
szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető
tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezető tisztségviselő illetve az ennek jelölt köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt, illetve az előző két évben betöltött.
4. Az elnökség mellett állandó és ideiglenes bizottságok működhetnek.
9.§
A KÖZGYŰLÉS
1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességét jelenti és az Egyesületet
érintő minden kérdésben dönthet.
2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik
a. az Egyesület Alapszabályának, Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítása és
módosítása,
b. az Egyesület tevékenységének és programjának meghatározása,
c. az elnökség tagjainak megválasztása és felmentése,
d. az ellenőrző bizottság tagjainak megválasztása és felmentése,
e. döntés a vezetőség által elutasított tagfelvételi kérelemről,
f. a döntés a tag kizárásáról,
g. az egyesület éves beszámolójának és az ellenőrző bizottság éves jelentésének

valamint a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása és erről határozat hozatala; a
közgyűlés által elfogadott éves beszámolót -, a közhasznúsági jelentéssel, illetve
melléklettel együtt - az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap
utolsó napjáig letétbe kell helyezni és ezzel egyidőben az egyesület honlapján is
közzé kell tenni,
h. az évi költségvetés megállapítása
i. a tagdíjak összegének megállapítása
j. az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének, valamint feloszlásának kimondása, az
Egyesület vagyonáról való döntés, döntés valamely nemzetközi szervezetbe való
belépésről,
k. tiszteletbeli tagok megválasztása,
l. az örökös tiszteletbeli tagok (elnök, titkár) címének adományozása,
m. felnőttek, gyermekek és intézmények részére egyesületi díjak és kitüntetések alapítása,
illetőleg döntés az odaítélés kérdésében,
3. Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer kell tartani. A Közgyűlést az

elnök 15 naptári nappal előbb, a napirend közlésével, írásban hívja össze. A
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közgyűlés nyilvános. Az éves beszámolót elfogadó közgyűlés számára a
beszámolóról szóló írásos előterjesztést a közgyűlés kitűzött időpont előtt 10 nappal
kell megküldeni az egyesület rendes tagjai részére.
4. Közgyűlést kell összehívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve ha azt a rendes

tagok legalább húsz százaléka írásban, - az ok és a cél megjelölésével – kéri.
5. A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50 százaléka plusz 1 fő jelen van. Ha a szükséges
létszám nincs meg, az elnöknek joga van a Közgyűlést azonnalra újra összehívni. A
másodszorra összehívott Közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek
számára tekintet nélkül határozatképes.
6. A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a 9.§ 2 a, f
és j pontjában foglaltakat, melyek esetében kétharmados többségre van szükség.
Szavazategyenlőség esetén a Közgyűlés elnöke dönt.
A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója,
élettársa a határozathozatal alapján:
a kötelezettség vagy felelősség alól mentesül
b bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben érdekelt. Nem
minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi
szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony a alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatás.
7. Az elnökség tagjait a Közgyűlés titkos szavazással választja meg.
8. A Közgyűlés határozatait az elnökség a FICE-Hírekben hozza a tagság tudomására. Az
egyéneket érintő határozatokat az érintettekkel 15 napon belül levélben közli
10.§
ELNÖKSÉG
1. Az elnökség két Közgyűlés között az Egyesület irányító szerve, intézi az Egyesület mindazon
ügyeit, melyeket az Alapszabály nem utalt a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
2. Az elnökség tagjai: az Egyesület elnöke, alelnöke, titkára, gazdasági felelőse, valamint öt tag.
Az Egyesület elnökét, az elnökség tisztségviselőit és tagjait a Közgyűlés négy éves időszakra
választja és valamennyien újraválaszthatók.
Az elnökség tagjává csak az a teljesen cselekvőképes, magyar állampolgárságú személy
választható meg, aki tagja az Egyesületnek és nem áll a közügyek gyakorlásától eltiltó
büntetés hatálya alatt.
Nem választhatók meg az Elnökség tagjává az Egyesület vezető tisztségviselőinek
hozzátartozói. Az elnökségnek hozzátartozók egyszerre nem lehetnek tagjai.

Az elnökség tagja ill. tagjelölt köteles nyilatkozatot tenni arról, hogy a közügyek
gyakorlásától nincs eltiltva, továbbá köteles bejelenteni, ha más közhasznú
szervezetekben vezető tisztséget visel.
Az elnökségi tagság megszűnik a megbízatás lejártával, illetve a megbízás lejárata
előtt elhalálozás esetén vagy az elnökség számára – írásban történő – bejelentéssel.
Ha az elnökségi tag megbízatása lemondás vagy elhalálozás miatt szűnik meg, a
soros Közgyűlésen helyére új elnökségi tagot kell választani; az így választott új tag
mandátuma a következő tisztújító közgyűlésig szól.
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3 Az elnökség a Közgyűlés után közvetlenül ülést tart, melyen felkéri az állandó és ideiglenes
bizottságok vezetőit és tagjait.
4 Az elnökség ezen kívül évente legalább háromszor ülést tart, melyen megtárgyalja:
a az Egyesület működésével kapcsolatban felmerülő tartalmi és szervezési
kérdéseket,
b a Közgyűlés határozatainak végrehajtását,
c a soron következő Közgyűlés előkészítését,
d az Egyesület gazdasági mérlegét és a következő év költségvetési tervezetét,
e a beérkezett tagfelvételi kérelmeket és dönt azokról,
f a kizárási javaslatokat a 7.§ 4 bekezdése értelmében,
g a FICE-díj éves jutalmazási keretét, a tárgyjutalmakat és a jutalmazandók
számát,
h javaslatot terjeszt a Közgyűlés elé a FICE-díjra felterjesztendő személyekre
vonatkozóan,
i dönt valamely magyarországi szervezetbe, szövetségbe való belépésről.
5 Az elnökség ülését az elnök írásban, a napirend közlésével, legalább 7 naptári nappal előbb
hívja össze. Az elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen az elnök vagy az alelnök és
legalább négy elnökségi tag jelen van. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök dönt. A határozathozatalban nem
vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozathozatal
alapján
a kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül,
b bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi
szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony a alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatás.
Az elnökség maga határozza meg munkamódszerét, az elnökségi tagok közötti
munkamegosztást. Az elnökség ülése nyilvános.
Az elnökség kiemelt feladata rendszeres tájékoztatás az Egyesület működéséről és
életéről. Ennek érdekében negyedévente megjelenteti a FICE-Hírek című tájékoztatót,
melyben közzéteszi határozatait, az Egyesület szolgáltatásainak igénybevételi lehetőségét
valamint az egyesületi beszámolókat. A FICE-Híreket minden tag térítésmentesen
megkapja. Az egyéneket érintő határozatokat az érintettekkel 15 napon belül levélben
közli az elnökség. A széles nyilvánosság tájékoztatása az Interneten, valamint a
Gyermekvédelem-nevelőközösségek című szakmai lapon keresztül történik.
6. Az Egyesületet az elnök önállóan és a titkár önállóan képviseli. Akadályoztatásuk esetén az
alelnök és egy elnökségi tag együttesen helyettesítheti őket. A napi operatív működéshez
szükséges képviseleti jogot az elnök – a hatáskör és időtartam pontos megjelölésével –
írásban két alkalmazottra átruházhatja; ezen esetekben a két alkalmazott együttes aláírására
van szükség.
7. Az elnökség jegyzőkönyvet és külön nyilvántartást vezet a Közgyűlés és az elnökség
döntéseiről, azok időpontjáról és hatályáról, valamint a döntést támogatók és ellenzők
számarányáról.
8. Az elnökség kívánságra, konkrét cél megjelölése mellett, legalább két vezetőségi tag
jelenlétében lehetővé teszi az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való
betekintést.
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11.§
ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG
1. Az Ellenőrző bizottság továbbiakban Eb kizárólag az Egyesület Közgyűlésének felelős
felügyeleti szerv.
2. Az Eb három tagból áll, akiket a Közgyűlés négy éves időtartamra választ meg.

Az ellenőrző bizottsági tagság megszűnik a megbízatás lejártával, illetve a megbízás
lejárata előtt elhalálozás esetén vagy az elnökség számára – írásban történő –
bejelentéssel.
Ha az ellenőrző bizottsági tag megbízatása lemondás vagy elhalálozás miatt szűnik
meg, a soros Közgyűlésen helyére új EB tagot kell választani; az így választott új tag
mandátuma a következő tisztújító közgyűlésig szól.
3 Az Eb elnökévé és tagjává csak az a teljesen cselekvőképes, magyar állampolgárságú személy
választható meg, aki tagja az egyesületnek, nem áll a közügyek gyakorlásától eltiltó büntetés
hatálya alatt és akivel, szemben az alábbi összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.
Az Eb elnöke és tagjai e megbízatásuk mellett az Egyesületben más tisztséget nem tölthetnek
be és nem állhatnak az Egyesülettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más
jogviszonyban. Nem lehet az Eb elnöke vagy tagja az Egyesülettel munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló személyek hozzátartozója, valamint az
Egyesület cél szerinti juttatásából részesülő személyek - kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a tagsági
viszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást - valamint e
személyek hozzátartozói sem.
Nem választhatóak meg az Eb elnökévé és tagjává sem az Egyesület tisztségviselőinek
hozzátartozói. A bizottságnak hozzátartozók egyszerre nem lehetnek tagjai.
4 Az Eb vizsgálja az Egyesület Alapszabály szerinti működését és gazdálkodását. Ennek során az
Egyesület vezető tisztségviselőitől jelentést, az Egyesület munkavállalóitól tájékoztatást,
vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.
5 Az Eb által feltárt hiányosságokról és a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokról a
bizottság elnöke köteles haladéktalanul tájékoztatni az Egyesület elnökségét.
6 Az Eb köteles szükség szerint kezdeményezni az Egyesület elnökségének vagy Közgyűlésének
összehívását, ha arról szerez tudomást, hogy az Egyesület működése során olyan
szabálysértés, vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény - mulasztás történt, melynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az
elnökség vagy a Közgyűlés összehívását teszi szükségessé, vagy pedig egyébként a vezető
tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül föl.
7 Az Egyesület elnöke köteles az elnökséget vagy a Közgyűlést összehívni az Eb erre vonatkozó
kezdeményezése esetén, a kezdeményezés megtételétől számított 30 napon belül.
Ha az Egyesület elnöke az elnökség vagy a Közgyűlés összehívását a fenti határidőn belül
nem teszi meg, arról az Eb köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet,
ellátó ügyészséget.
8 Az Eb elnöke és tagjai részt vesznek az Egyesület közgyűlésein. Az Eb elnöke vagy az általa
erre kijelölt tagja tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület elnökségének ülésein.
9 Az Eb ülése határozatképes, ha az ülésen az elnök és legalább egy tag jelen van.
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10 Az Eb ügyrendjét maga állapítja meg. A működéshez szükséges tárgyi és anyagi feltételeket
az Egyesület biztosítja a Közgyűlés által megállapított keretek között.
12.§
BIZOTTSÁGOK
1 Az Egyesület elnökségének jogában áll bizottságokat felállítani különleges vagy konkrét feladat
megoldása érdekében.
A bizottságok állandó vagy időszakos jellegűek lehetnek.
2 A bizottságok vezetőit és tagjait az elnökség kéri fel, és tevékenységükről az elnökségnek
számolnak be.
3 A bizottságok állandó tagjainak száma nem haladhatja meg az öt főt. A bizottság vezetője
bevonhat a munkába olyan személyeket is, akik nem állandó tagjai a bizottságoknak.
13.§
REGIONÁLIS CSOPORTOK
1 Az egymáshoz közeli megyékben és a fővárosban dolgozó, egymással munkakapcsolatban álló
tagotthonok, tagok regionális csoportot hozhatnak létre. A regionális csoport munkájába
bekapcsolódó tagotthonok, tagok maguk választják meg vezetőjüket.
2 A regionális csoportok nem önálló jogi személyek.
14.§
AZ EGYESÜLET MEGSZÜNÉSE
1 Az Egyesület feloszlását és egyesülését egy másik egyesülettel csak egy e célból összehívott
Közgyűlés mondhatja ki.
2 Az összehívott Közgyűlés csak abban az esetben határozatképes, ha a Közgyűlésen megjelent
szavazásra jogosult tagok legalább kétharmada a szavazásnál jelen van.
3 Az Egyesület vagyonának felhasználásáról a Közgyűlés dönt. A vagyon csak gyermekvédelmi
célokra fordítható.
15.§
AZ EGYESÜLET ANYAGI FORRÁSAI
Az Egyesület anyagi forrásai a következők:
a a tagok által fizetett, a Közgyűlés által meghatározott összegű évi tagdíj,
b a tagotthonok által fizetett, a Közgyűlés által keretjellegűen meghatározott évi tagdíj,
c költségvetési támogatás,
d adományok, SZJA-ból felajánlott támogatás
e hazai és nemzetközi pályázatokon elnyert támogatások,
f az Egyesület cél szerinti tevékenységéből származó bevételek,1 az Egyesület nem haszonelvű
szervezet. Bevételeit csak közvetlenül az Egyesület céljainak megvalósításához használhatja
fel. Bevételei a tagok között nem oszthatók fel és a tagok céljaira nem használhatók fel.
Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak a 2. §-ban foglaltaknak megfelelően folytathat.
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16.§
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1. Az Egyesület önálló kiadói tevékenységet folytat.
2. Az egyesületi tagokra vonatkozó Etikai Kódexet a Közgyűlés hagyja jóvá.
3. Jelen Alapszabály, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint az Etikai Kódex

mellett a napi működéshez, ügyintézéshez szükségessé váló további (ügyrendi,
számviteli, informatikai stb.) szabályzatokat az elnökség jogosult jóváhagyni.
A Közgyűlés a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége /FICE/ Magyarországi
Egyesülete Alapszabályának módosítását egyhangú szavazat mellett, tartózkodás nélkül
elfogadta, a változások a mai nappal hatályosak.
A Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége /FICE/ Magyarországi Egyesülete
Alapszabályának egységes szerkezetbe foglalt változatát a közgyűlés egyhangú szavazat
mellett, tartózkodás nélkül elfogadta. A módosított Alapszabály egységes szerkezetbe
foglalt változata 2011. december 16-ától hatályos.

Budapest, 2011. december 16.

Dr. Hazai Istvánné
a FICE Magyarországi Egyesülete elnöke

OTP XI.ker. fiók
(1111 Budapest, Karinthy Frigyes u. 16..)
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