A NAGYVÁRADI “POSTICUM – MOVIMENTUM IUVENTUTIS
CHRISTIANAE” EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA
I. BEKEZDÉS: MEGNEVEZÉS, JOGI FORMA, KÖZPONT
1. Cikkely: Az egyesület jogi elnevezése “POSTICUM – MOVIMENTUM
IUVENTUTIS CHRISTINAE”1 EGYESÜLET
2. Cikkely: Az egyesület az állami törvények szerint román jogi személy, politikától
és jövedelemtől mentes, amely tevékenységeit az állami jogi rendelkezéseknek2 és a
jelenlevő szervezeti szabályzatnak megfelelően terjeszti ki.
3. Cikkely: Az egyesület Romániában működik, központja az egyesület tulajdona,
mely adományokból és önerőből jött létre. Székhelye Nagyvárad, Teiului utca 26.
szám, Bihar megye. Az egyesület fenntarthat további központokat belföldön, illetve
külföldön is.
4. Cikkely: Az egyesület korlátlan működési tartammal bír, a nagyváradi bírósági3
bejegyeztetés napjától kezdve.
II. BEKEZDÉS: AZ EGYESÜLET TÁRGYA ÉS CÉLJA
5. Cikkely: Az egyesület a következő célok megvalósítását követi:
a.) az ifjúság erkölcsi és kulturális nevelése a keresztény hit szellemében;
b.) segítségnyújtás fiataloknak, hogy könnyebben megtalálják helyüket a
társadalomban és az egyház strukturális keretei között;
c.) lelki és kulturális programok szervezése;
d.) ifjúsági házak létesítése, melyeknek célja szórakozási, művelődési és a vidékről
városra került munkásifjúság lakhatási lehetőségeinek biztosítása;
e.) szakképesítés és felsőfokú továbbtanulási lehetőségek támogatása (bel- és külföldi
stipendiumok formájában);
f.) újság- és könyvkiadványok kiadása és támogatása, melyek
az ifjúság
művelődését, jövő iránti érdeklődését, valamint problémáik megoldását
szolgálják;
g.) a különböző egyházak és egyházi közösségek közti ökumenikus törekvések
elősegítése és megszervezése.
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6. Cikkely: Az egyesület konkrét célja olyan programok működtetése, melyek a
román törvényeknek megfelelnek, illetve az egyesület szellemiségét tükrözik. Az
egyesület fogadhat, illetve továbbíthat különböző segélyeket, adományokat,
megvásárolhat, fenntarthat ingatlanokat vagy más anyagi javakat, melyeket céljának
megvalósítása érdekében közvetlen, illetve közvetett úton használhat fel. Az egyesület
együttműködhet bel- illetve külföldi azonos célú jogi személyekkel.
III. BEKEZDÉS: AZ EGYESÜLET TAGJAI ÉS ANYAGI JAVAI
7. Cikkely: Az egyesület kezdeti anyagi java 100.000 (százezer) lej, mely összeg az
alapító tagok hozzájárulását képzi.
Az egyesület szabadon anyagi javakat szerezhet, kezelhet és birtokolhat. Az egyesület
anyagi forrásai lehetnek: adomány, kegyes alapítvány, valamint termelő befektetés.
Az egyesület birtokolhat: anyagi javakat lejben és valutában, ingó illetve ingatlan
javakat. Az anyagi javak kezelése véget az egyesület saját bankszámlát nyithat lejben
és valutában. Az egyesület adóképes.
8. Cikkely: Az Alapító Okiratot aláíró húsz személy az egyesület 20 alapító tagja. Az
egyesületnek bárki tagja lehet, nemzetiség vagy vallási megkülönböztetés nélkül,
amennyiben jelentkezési kérelmét a Közgyűlés pozitívan bírálja.
Az alapító tagoknak és a tagoknak ugyanolyan jogaik és kötelezettségeik vannak.
Az egyesület tiszteletbeli tagokat is felvehet, melyek tevékenységükkel az egyesület
szellemiségét tükrözik.
A tagok kérelmezhetik a tagság felbontását illetve a Közgyűlés dönthet egyes tagok
kizárása felöl, amennyiben tevékenysége ellentmond az egyesület arculatának.
IV. BEKEZDÉS: AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSE és TEVÉKENYSÉGEINEK
KITERJEDÉSE
9. Cikkely: A mozgalom fő vezetősége a Közgyűlés és az Igazgatói Tanács
10. Cikkely: A Közgyűlés az egyesület legfelsőbb bizottsága , melynek tagjai évente
egyszer általános rendes ülésre gyűlnek össze, ahol kiértékelik, ellenőrzik és
megtárgyalják az egyesület jelenre és jövőre vonatkozó ügyeit és terveit. Rendkívüli
ülésre évente többször is sor kerülhet. Szükségességét az egyesület maga állapíthatja
meg.
Az egyesület jogilag elismert és az egyesület célkitűzését érintő és ezt befolyásoló
döntéseket már az első gyűlésen, fél plusz egy tag jelenlétével is hozhat. A döntéseket
nyílt szavazással lehet elbírálni.
Az egyesület főbb hatásköre:
a.) – az Igazgató Tanács tagjainak kiválasztása és azok tevékenységeinek,
hatásköreinek és jogainak meghatározása;
b.) – elbírálja a tagok felvevési illetve elbocsátási kérelmeit;
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c.) – dönthet a szervezeti szabályzat megváltoztatásában és az egyesület
felbontásáról;
d.) – meghatározza az Ellenörző Testületet;
e.) – elbírálja és eldönti az Igazgató Tanács munkaköreit;
f.) – meghatározza az egyesület fő feladatait;
A c.) pontnál határozott döntés csak a román állami jogoknak megfelelően léphet
életbe.
11. Cikkely: Az egyesület irányítása az Igazgató Tanács végzi. A Tanács három, a
Közgyűlés által kijelölt tagból ál. A tagok mandátuma meghatározatlan ideig tart.
Az Igazgató Tanács tagjainak hatáskörét egy belső felhasználásra kialakított
szabályzatban foglalták össze.
Az Igazgató Tanács bármely tagja képviselheti az egyesületet más jogi vagy magán
személy előtt, felruházva különböző igazgatási és döntési jogokkal. Bármely okirat
kifizetésére, mely az egyesület anyagi javait több mint 1000 USD – nak megfelelő
lejjel csökkentené, csak az Igazgató Tanács adhat felhatalmazást.
Minden nemű jogi dokumentum, melyeket a tanácsosok az egyesület érdekében
kötöttek, az egyesület jogos tulajdonai. Az Igazgató Tanács három kijelölt tagja
igazgatói gyűléseket hívhat össze, melyeken elbírálhatja az egyesület folyó illetve
jövőbeli ügyeit. A három tanácsos a Közgyűlés felkérésére évente, legkésőbb két
hónappal az előző év befejeztével, egy Tevékenységi Jelentés ad le.
A tanácsosi minőség visszavonását vagy lemondását a Közgyűlés dönti el. Rendkívüli
esetek a tanácstagok elhalálozása vagy esetleges bírói végzések lehetnek.
A tanácsos havi bérezésben illetve egyéb juttatásokban részesül és joga van
számláinak egyenlítésére, melyeket az egyesület érdekében használt fel.
12. Cikkely: A tanácsos tevékenységét a Közgyűlés vagy ennek bármely tagja
bírálja el. Az elbírálás érdekében a Közgyűlés egy cenzort választ, mely az egyesület
ügyei felet állandó felülbírálási joggal bír. A cenzor vagy az egyesület bármely tagja
személyesen, illetve egy szakember segítségével, ellenőrizheti az egyesület folyó
ügyeit.
A nagyváradi Római Katolikus Püspökségnek bármikor joga van általános
ellenőrzésre az egyesület keretén belül.
V. BEKEZDÉS: AZ EGYESÜLET FELBONTÁSA és MEGSZÜNTETÉSE.
VÉGSŐ RENDELKEZÉSEK.
13. Cikkely: Az egyesület felbontása a következő esetekben lép érvénybe:
a.)
b.)
c.)
d.)

– a kitűzött célok nem megvalósításakor;
– mikor az egyesület céljai megvalósíthatatlanakká válnak;
– mikor az egyesület fizetőképtelené válik;
– a Közgyűlés vezetőinek abszolút többségének közös szavazata alapján;
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e.) – az egyházmegye illetékes hatósága megszüntetheti az egyesületet, ha a
mozgalom tevékenysége az egyházi tanításnak vagy fegyelemnek súlyos kárára
van.
14. Cikkely: Megszűnés esetén az egyesület feloszlik.
Az egyesület megszűnésekor fennmaradt anyagi jogok a nagyváradi Római Katolikus
Püspökségnek lesznek átadva, az eredeti irányultságok és célok betartásával.
15. Cikkely: A Közgyűlés által megszavazott egyesületi tanácsosok felhatalmazást
kapnak mindenfajta jogi intézkedésre, melyek az egyesület mint jogi személy
beiktatásához szükségesek.
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