ETYEK-BOTPUSZTA FEJLESZTÉSÉÉRT EGYESÜLET
2091 Etyek Gesztenyés út 44.
Önkéntes tevékenység szabályzata
mely készült:
a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény (továbbiakban, mint
törvény) és a 29752-1/2018/ESÉLYT iktatószámú Emberi Erőforrások Minisztériuma
Esélyteremtési Főosztály által kiadott határozat alapján, 11212 sorszám alatt nyilvántartásba vétel
alapján az alábbiak szerint:
Érvényes: 2018. május 18.
A fogadó szervezet adatai:
neve: Etyek-Botpuszta Fejlesztéséért Egyesület
székhelye: 2091 Etyek Gesztenyés út 44.
adószám: 18911943-1-07
Az önkéntes közreműködésével ellátni kívánt tevékenységi körök:
Az egyesület környezet-és természetvédelmi programjaiban való közreműködés, kulturális és
közösségépítő programjain segítségnyújtás, szervezés segítése, sport és ifjúsági programjain
szervezés, segítségnyújtás, az egyesület adminisztrációs munkáinak támogatása.
Az Etyek-Botpuszta Fejlesztéséért Egyesület önkéntese lehet:
Önkéntes bárki lehet, aki betöltötte a 10. életévét. A törvény előírja, hogy kiskorúsága miatt
cselekvőképtelen önkéntes esetén az önkéntes jogviszonnyal kapcsolatos jognyilatkozatokat a
törvényes képviselő teszi meg, de az önkéntes szerződés megkötéséhez és módosításához az
önkéntes beleegyezése szükséges.
Az önkéntes szerződés:
Az önkéntesek fogadása a törvény által meghatározott és rögzített önkéntes jogviszony keretében
történhet, amely az önkéntes szerződéssel jön létre. A szerződés megkötése írásban történik.
A szerződésben rögzíteni kell a szerződő felek adatain túl a konkrétan végzett önkéntes
tevékenység tartalmát, a tevékenység ellátásának helyét, a közérdekű önkéntes tevékenységre
fordítandó időt, valamint azon juttatások körét, amelyet az önkéntes számára a fogadó szervezet
által térítésre kerül, és a szerződés megszűnésének szabályait is.
Az önkéntes szerződés tartalmi előírásait a törvény 6§ fogalmazza meg.
A mennyiben határozatlan idejű önkéntes szerződés jön létre, azt a munka lezárása után fel kell
bontani.
A fogadó szervezet kötelezettségei:
A fogadó szervezet köteles biztosítani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés feltételeit, a szükséges pihenőidőt, a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához
szükséges tájékoztatást és irányítást, az ismeretek megszerzését, a 18. életévét be nem töltött
önkéntes esetén a közérdekű önkéntes tevékenység folyamatos, szakszerű felügyeletét.

Az önkéntes kötelezettségei:
Az önkéntes elláthat minden olyan tevékenységet,
-

amelyre vonatkozóan megfelel a jogszabályokban meghatározott képesítési, egészségügyi,

nyilvántartásba vételi és egyéb feltételeknek, valamint
amelynek ellátását jogszabály nem köti meghatározott jogviszonyhoz, illetve amelynek
önkéntessel történő ellátása jogszabály nem zárja ki.
Köteles a közérdekű önkéntes tevékenységet a vonatkozó jogszabályok, szakmai és etikai
előírások, valamint a fogadó szervezet utasításai szerint személyesen végezni.
Köteles a tudomására jutott személyes adatot, üzleti és egyéb titkot megőrizni.
Az Etyek-Botpuszta Fejlesztéséért Egyesület önkéntes munka nyilvántartásának
szabályzata:
Önkéntes munka nyilvántartó lap: önkénteseket foglalkozta szervezetként nyilvántartást
kell vezetni az önkéntesekről. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az önkéntes személyes adatait,
az önkéntes lakóhelyét, az önkéntes tevékenység kezdetének időpontját, az önkéntesnek nyújtott
juttatásokat, melyet az önkéntes jogviszony végét követően 5 évig meg kell őrizni, a fogadó
szervezet irattárában.
Az önkéntes számára adható juttatások:
Ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatások:
-

munkaruházat, védőfelszerelés és –anyag

-

utazás, szállás, étkezés

-

saját személygépkocsi használat (kiküldetési rendelvény alapján)

-

védőoltás, szűrővizsgálat és más betegségmegelőző szolgáltatás

-

iskolarendszeren kívüli képzés költsége

-

állat élelmezésének, ellátásának, képzésének biztosítása

-

eszköz működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása

-

élet-, egészség- és baleset-biztosítás, felelősségbiztosítás, ill. azok díja

napidíj (külföldön végzett közérdekű önkéntes tevékenység, ill. Magyarországon lakóhellyel
nem rendelkező nem magyar állampolgár által végzett közérdekű tevékenység esetén, ha annak
egy hónapra számított összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér mindenkori havi
összegének 20%-át)
-

jutalom

Az adó- és járulékmentesen kifizethető juttatások igénybevételének együttes feltételei:
-

az önkéntesnek a közérdekű önkéntes tevékenysége ellátása érdekében merülnek fel,
nem haladják meg az egyéb jogszabályokban előírt adómentes értékkorlátot, illetve a
szokásos piaci áron kerülnek beszerzésre,

-

a termék- és szolgáltatás-beszerzésekkel kapcsolatos számlákat a fogadó szervezet nevére
és címére állították ki,
a költségek minden esetben csak bizonylat alapján számolhatóak el

Ezen szabályzat az fogadó szervezet Alapszabályának kiegészítő mellékletét kell képezze, és kettő
eredeti példányban készült.
A szabályzatot a fogadó szervezet elnöksége 2018. május 18.-én kelt, 2018/05/18/1-es
iktatószámú elnökségi határozatával elfogadta.

Etyek, 2018. május 18.

Bruckné Zemplényi Katalin Anna
elnök

