A STÁTER ÖNSEGÉLYZŐ PÉNZTÁR EGYESÜLET BELSŐ SZABÁLYZATA
A .Általános működési szabályok
1.Cikk. A STÁTER Önsegélyző Pénztárat a Romániai Református
Egyház alkalmazottjai társulással hozták létre
2. Cikk. - Az Önsegélyző Pénztár, non-profit, jogi
személyiséggel bíró közösségi társulás, mely az 1 cikk.-ben
megnevezett
személyek
beleegyezésével
és
társulási
akaratukkal jött létre, a 122/1996 -es Törvény előírásai
értelmében,
figyelembe
véve
az
alkalmazottak
önsegélyezésére
vonatkozó
jogrendszert,
valamint
a
társaságokra és alapítványokra vonatkozó
26/2000 számú
Kormányrendeletet.
3. Cikk. Az Önsegélyző Pénztár célja a tagok anyagi
támogatása kölcsönök formájában és nem utolsó sorban a
tagok összetartozásának érvényesítése.
4. Cikk. Az Önsegélyző Pénztár tevékenységi köre a
következő:
- minél több új tag bevonása és társulása;
- kölcsönök folyósítása a tagok számára kamattal, amely, a
költségek fedezése és a tartalékalap biztositasa után,
visszatérül a tagok saját alapjába;
- letétek bevonása a tagoktól és ezen személyek számára
nyújtott szolgáltatások biztosítása;
- tagok hozzájárulása a tevékenység jó működéséhez és a
közvagyon ellenőrzéséhez a Belső Szabályzat előírásainak,
valamint az érvényes pénzügyi szabályoknak megfelelően;
a
kölcsönös
segítségnyújtáshoz
szükséges
alap
megteremtése, az érvényes előírásokkal összhangban;
a
kitűzött
célok
megvalósításához
szükséges
infrastruktúra létrehozása;
ugyanilyen
vagy
hasonló
tevékenységgel
működő
intézményekkel való együttműködés.
5. Cikk. Az Önsegélyző Pénztár legfelsőbb vezető szerve a
Közgyűlés, mely évente legalább egyszer ülésezik. Az
Igazgatótanács a két Közgyűlés közötti tevékenységnek a
tanácskozó és végrehajtó szerve. Az Ügyvezető Elnökség az
Igazgatóból és az Igazgatótanács tagjai közül választott

elnökből áll. A Közgyűlés, az Igazgatótanács és a Ügyvezető
Elnökség hatásköre a Statútum által szabályozott.
6. Cikk.
Az Önsegélyző Pénztár az Igazgatótanács által
megállapított területen folytatja tevékenységét, irodákon,
munkapontokon
keresztül.
Ezek
tevékenységi
körét,
a
hozzájuk rendelt intézményeket szintén az Igazgatótanács
határozza meg. A munkapontok tagjait az Erdélyi Református
Egyházmegyék , az Erdélyi , illetve Királyhágómelléki
Református Egyházkerület alkalmazásában levő tagok, a
nyilvántartásukban
levő
nyugdíjas
tagok,
valamint
a
felügyeletük alatt működő egyházi intézmények alkalmazottai
és házastársuk alkotják.
7. Cikk. Az Önsegélyző Pénztár tagjai lehetnek a Romániai
Református
Egyház,
valamint
a
Romániai
Evangélikus
Lutheránus
Egyház
alkalmazottai,
az
Erdélyi
és
Királyhágómelléki
Református
Egyházkerület,a
Romániai
Evangélikus Lutheránus Egyház területén működő egyházi
alapítványok és tanintézmények alkalmazottai, az Erdélyi és
Királyhágómelléki
Református
Egyházkerület,a
Romániai
Evangélikus Lutheránus Egyház Igazgatótanácsának világi
tagjai , valamint a református és az evangélikus lutheránus
vallástanárok, vallási- vagy politikai hovatartozástól,
ill.
kortól,
nemtől
és
nemzetiségtől
függetlenül.
Ugyanakkor tag lehet az egyházi intézmények fizetési
jegyzékén levő, már Önsegélyző Pénztár tag házastársa (férj
, feleség), ha valahol alkalmazásban van.
- Azon személyek akik tagjai akarnak lenni az Önsegélyző
Pénztárnak, el kell fogadniuk és betartaniuk a Belső
Szabályzatot. Azon személyek, akik a 15.Cikk előírásai
szerint vonulnak nyugdíjba,
nyugdíjazásukat követően is
megőrízhetik tagságukat.
8. Cikk. Az Önsegélyző Pénztárba való belépés minden
alkalmazott szabad akaratából történik.
Új tagok beiratkozásához az alábbiakra van szükség:
- Beíratkozási nyilatkozat;
- 20 lej beiratkozási illeték befizetése;
- A saját alapba 20 lej befizetése.
Abban az esetben amikor egy már kiíratkozott tag
kéri újraíratkozását, 100 lejt kell befizetnie, ebből 20
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lej a saját
illeték.

alapba

kerül,

80

lej

pedig

beíratkozási

kerül sor. A kinevezésekről jegyzőkönyv készül, amelynek
egy eredeti példányát megküldik a STATER elnökségének.

9. Cikk. Az Önsegélyző Pénztár tagjai a következők jogokkal
rendelkeznek:
.
válasszanak és a vezetőszervekbe beválasztódjanak;
.
kölcsönt
kapni
a
Közgyűlés
által
jóváhagyott
feltételek és keretek között;
. részesüljön az Önsegélyző Pénztár
által nyújtott
szolgáltatásokból;
. a saját alap arányában részesülni az év végi nyereségből;
.
részt
venni
minden
olyan
probléma
kiértékelésén,
feldolgozásán és megoldásán, mely az Önsegélyző Pénztár
hatáskörébe tartozik és javaslatokat tenni
az Önsegélyző
Pénztár
tevékenységének
javítására
valamint
a
Belső
Szabályzat modósítására vonatkozóan;
. forduljon az Önsegélyző Pénztár vezetőségéhez
minden
olyan
problémával,
ami
a
saját
helyzetére
vagy
az
Önsegélyző Pénztár tevékenységére vonatkozik;
. a tagok Képviseleti Közgyűlését minden olyan esetben
összehívhatják,
amikor
az
Önsegélyző
Pénztár
tevékenységében
visszaélések
merülnek
fel,
az
Igazgatótanács vagy egyes tagok
nem tartják be a Belső
Szabályzat előírásait, vagy az előírt jogokat megsértették,
amennyiben ezt a képviseleti tagok egyharmada igényli.

11. Cikk. Az Önsegélyző Pénztár tagjainak kötelezettségei
a következők:
. Betartani az Önsegélyző Pénztár Belső Szabályzatát, a
Közgyűlés határozatait;
. hozzájárulni az Önsegélyző Pénztár tevékenységének jó
lebonyolításához,
valamint
a
Közgyűlés
határozatainak
kidolgozásához és végrehajtásához;
. hozzájárulni a közös vagyon épségének védelméhez, ennek
bővítéséhez;
. beiratkozáskor, a 8.cikkben meghatározott beiratkozási
díjat és a saját alapot befizetni;
. Havonta minimum 4 lejt befizetni a saját alapba.A havi
befizetés nem haladhatja meg a 10 lejt.
. Havonta befizetni a Belső Szabályzatban
meghatározott
összeget a temetkezési alapba;
. a szerződésben megállapított feltételek között
havonta
törleszteni a hitelrészleteket és kamatokat;
. Havonta 1 lejt befizetni az operatív kiadások fedezésére.
12.Cikk. A tagok saját alapjukat
elvesztése esetén vehetik ki.

csak

tagsági

minőségük

Elhalálozás esetén a saját alap a hivatalos örökösökre
száll. Hitel esetén a tartozás kiegyenlítődik a saját
alappal, a különbség pedig kifizetődik az örökösöknek.
Amennyiben
a
felvett
hitelt
nem
lehet
fedezni,
a
különbözetet, az előírásoknak megfelelően, az örökösök kell
visszafizessék.

10.Cikk. A munkaponton szolgáló intézményvezető és a STATER
pénztárosa
képviselőket
és egy póttagot
jelölnek és
neveznek ki a Közgyűlésbe a saját körzetükhöz tartozó
nyilvántartott
tagok
közül.
A
küldöttek
számát
a
következőképpen állapítja meg a közgyűlés: a munkapont
tagjainak létszámát 35-el osztva a kapott eredményt fölfele
kerekíti, így minden megkezdett 35 tag után egy képviselőt
küldhet
a
munkapont
a
közgyűlésbe.
A
kinevezéskor
figyelembe
kell
venni,
hogy
a
munkapont
pénztárosa
hivatalból
szavazati
joggal
rendelkező
tagja
a
közgyűlésnek,
és
beleszámít
a
közgyűlési
képviselők
számába. A kinevezés négy évenként történik, az Önsegélyző
Pénztár
Egyesület
tisztújítását
megelőzően,
legkésőbb
február
hónap
végéig.
Kivételt
képez
jelen
szabály
érvénybelépését követő első kinevezés, amelyre folyó évben

- Elhalálozás esetén, ha az örökös tagja az Önsegélyző
Pénztárnak, az elhunyt személy egyenlegét az
örökös
számlájára lehet átírni.
13.
Cikk.
Az
Önsegélyző
Pénztár
tagsági
minőség
a
következő okokból szűnik meg:
- ha nem teljesíti a 7.Cikk feltételeit,
- ha egy évig nem fizette be ezen szabályzat által
meghatározott saját-, illetve a temetkezési alapot. Ebben
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az esetben, Statútum alapján, a 3 évig fel nem vett saját
alapok a tartalékalapba kerülnek.
- kiíratkozás - kérés alapján,
- az Önsegélyző Pénztár felé károk okozása, vagy
az
Önsegélyző Pénztár Belső Szabályzatának súlyos megsértése.
A tagsági minőség megszűnése az Önsegélyző Pénztár az
Űgyvezető Elnökség határozata alapján történik, amit az
Igazgatótanács utólagos értesitése követ.

17.Cikk. A felvett kölcsönök folyósításához két kezes
szükséges, aki tagja az Önsegélyző Pénztárnak vagy a
7.Cikkben megnevezett egyházi intézmény alkalmazottja. A nem
egyházi alkalmazottak esetében a kölcsönt csak akkor
hagyják jóvá, amennyiben az igénylő alkalmazója vállalja a
részlet visszavonását az igénylő fizetéséből és ennek
átutalását az Önsegélyző számlájára. A nyugdíjas tagok
kezesek
nem
lehetnek.
Házastársak
egymásnak
nem
kezeskedhetnek.
Egy tag max.5 folyó kölcsönnél lehet kezes.
A 20.000 lejnél nagyobb kölcsönöknél legalább az
egyik kezes Státer tag kell legyen.

B.Kölcsönök folyósítása
14.Cikk. Az Önsegélyző Pénztár kölcsönt folyósít minden
tagjának. Az igényelő kell rendelkezzen az igényelt kölcsön
10% - ával mint saját alap. Ha az igénylő nem rendelkezik
ekkora saját alappal, ez visszatartódik a kölcsönzött
összegből.
Ugyanakkor
a
hitelezés
ideje
alatt
a
meghitelezett személy köteles fizetni a minimális 10 lej
befizetést a saját alapjába.Ezen összeg a törlesztési terv
része.

18.Cikk. A tagok saját alapjának valamint
erejéig felvett kölcsönhöz kezes nem szükséges .

letétjének

19.Cikk.
A
kölcsön
kéréseket
a
felettes
egyházi
képviselőnek
/intézményvezetőnek
és/vagy
az
illető
egyházmegye esperesének aláírással és pecséttel láttamoznia
kell. E láttamozás egyben az aláírások hitelességét és a
kölcsön folyósítás ajánlását is jelenti, ugyanakkor azt a
kötelezettséget is, hogy abban az esetben ha a kérelmező
vagy a kezesek eltávoznak az intézménytől, értesíti az
Önsegélyző Pénztárat és közösen gondoskodnak arról, hogy a
Pénztár felé semmi tartozása ne maradjon.

15.Cikk. A kölcsönöket legtöbb 5 évre lehet felvenni. A
törlesztési határidő nem haladhatja meg a hivatalos állami
nyugdíjkorhatár időpontját. Kivételt képeznek a Romániai
Református Egyház Nyugdíjintézetének illetve a Romániai
Evangélikus
Lutheránus
Egyház
Nyugdíjpénztárának
biztosított tagjai.

2o.Cikk. A láttamozott kölcsönkéréseket a pénztárosok
eljuttatják az Önsegélyző Pénztár központi irodájába , ahol
az Ügyvezető Elnökség ezeket elbírálja.

16.Cikk. A STÁTER Önsegélyző Pénztár Igazgatótanácsa a
munkapontok
területéről
pénztárosokat
nevezhet
ki
és
alkalmazhat a tevékenységének zökkenőmentes lebonyolítása
érdekében. Az érintett egyházi intézmény (egyházmegye vagy
egyébb
egyházi
intézmény)
vezetője
a
STATER
Igazgatótanácsának kérésére javaslatot tehet a pénztáros
személyére vonatkozóan. A pénztárosok nyilvántartják a
tagok által benyújtott igényléseket, a felvett kölcsönöket
és
gondoskodnak
a
törlesztőrészletek
és
tagdíjak
fizetéséről.
A
pénztárosok
részletes
feladatkörének
meghatározása
a
STATER
Igazgatótanácsának
hatáskörébe
tartozik. A pénztáros kötelezően tagja kell hogy legyen a
STATER
Önsegélyző
Pénztárnak.
Tevékenységéért
javadalmazásban részesül.

21.Cikk.
A
kölcsönt
egyenlő
havi
részletben
kell
törleszteni,
folyamatosan,
megszakítás
nélkül,
a
törlesztési terv szerint. A törlesztési részlet a kölcsönző
fizetéséből vonódik le, esetleg készpénzben befizetődik az
egyházmegyék, illetve minden olyan munkapont pénztárában,
ahol az Önsegélyző ezeket működteti. A kölcsönt idő előtt
is lehet törleszteni, büntető kamatok nélkül.
A havi részlet a kölcsön arányos hányadából, a
kiszámított kamatakból valamint 14.Cikkben meghatározott
saját alapból áll.
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22.Cikk. Ha a kölcsönző fél, bármilyen okokból elveszti
tagsági
minőségét,
azonnal
köteles
visszafizetnie
a
kölcsönt.
Ellenkező
esetben
ezen
kötelezettség
automatikusan a kezesekre hárul.
Ha a meghitelezett személy 3 hónapig nem törleszti
tartozását, az elmaradás visszavonódik a saját alapjából.
Az év végi elmaradás automatikusan törlesztődik a saját
alapból,régiségtől függetlenül. Elmaradás esetén előbb a
kölcsönt felvevő és a munkaadója, majd a kezesek írásbeli
értesítést kapnak.
A hitelszerződés aláírásával
a kölcsönigénylő
beleegyezik abba, hogy 3 havi részlet elmaradása esetén az
elmaradás
valamint
a
hátralevő
havi
részletek
visszatarthatók a havi fizetéséből illetve nyugdíjból.
Amennyiben
valami
okból
kifolyólag
a
fizetés
visszatartás nem valósulhat meg, a kölcsön a kezesektől
törlesztődik, elsősorban a saját alapjukból,a fennmaradt
összeg, a kezesek fizetéséből vonódik le, a törvény
előírásainak megfelelően.
A kölcsön törlesztése után az Önsegélyző Pénztár értesíti a
tag alkalmazóját és a kezeseket.

C.Határidős saját alapok elfogadása
26.Cikk.Az Önsegélyző Pénztár a tagok részéről határidős
saját alapokokat
fogad
el
megőrzés, megtakarítás és
gyarapítás céljából, előnyös feltételek mellett.
27.Cikk.Az érvényben levő előírások szerint, a tagok
alapjai nincsenek elévülésnek kitéve.

ezen

28.Cikk. A határidős saját alap meghatározott időre való
pénzlekötésre ad lehetőséget. A kamat tőkésítődik.
29.Cikk.A Rendszeres határidős saját alap esetén 6 vagy 12
hónapon át havonta letétbe lehet helyezni egy tetszés
szerinti összeget, amire havi tőkésítéssel számolódik a
kamat. A határidő lejártával a teljes összeg a betevő
rendelkezésére áll. Ez a letét ideális előre tervezett
kiadások
(szabadság,
vakáció,
esküvő,
kicsengetés
)
fedezésére.
30.Cikk.Az alkalmazott éves kamatlábak a következők:

23.Cikk. Az Ügyvezető Elnökség 20.000 lejig hagyhat jóvá
hiteleket. A felvehető kölcsön felső határa 50.000 lej; a
20.000 lej fölötti összeget csak indokolt esetben lehet
felvenni, csak az Önsegélyző Pénztár Igazgatótanácsának
jóváhagyásával. Egy családban mind a két fél felvehet
megemelt összegű kölcsönt, ha az Igazgatótanács jóváhagyja.
Abban az esetben amikor mindkét házastárs kölcsönt vesz
fel, a kezesek nem lehetnek ugyanazon személyek.
Kivételes esetekben az Igazgatótanács jóváhagyhat nagyobb
kölcsönöket is, megfelelő biztosítékok ellenében.

Időtartam
6 hónap
12 hónap
Látraszóló

Kamatláb
1,00
1,50
0,25

31.Cikk.A piaci kamatlábak alakulásának függvényében
Önsegélyző Pénztár megváltoztathatja a kamatlábakat.

az

32.Cikk.Az
Igazgatótanács
felfüggesztheti
a
határidős
letétek elhelyezését, akárcsak letétek elfogadását.

24.Cikk. A kiadott kölcsönökre alkalmazott kamatláb 9,00 %
éves kamatláb, a hátrálékra +1% -os éves büntető kamatláb
számítódik.

D.Temetkezési segély
25.Cikk.A piaci kamatlábak alakulásának
Önsegélyző Pénztár megváltoztathatja a
Közgyűlés jóváhagyásával.

függvényében az
kamatlábakat, a

33.Cikk. A tagok, ezek családtagjai (férj, feleség, gyermek
, apa, anya, após, anyós)elhunytakor az Önsegélyző Pénztár
a Működési Szabályzatának értelmében segélyt nyújt.
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34.Cikk.A temetkezési segély biztosítása érdekében minden
tag
havonta
4
lejjel
kell
hozzájáruljon
ezen
alap
gyarapításához.
35.Cikk.Az összeget az egyházmegyék pénztárosai havonta
visszatartják
a
tagok
fizetéséből,
és
átutalják
az
Önsegélyző Pénztár folyószámlájára.
36.Cikk. Az Önsegélyző Pénztár a tagok elhunyta alkalmából
800 lejes összeget nyújt segély formájában a férjnek,
feleségnek, eltartónak, vagy általában annak, akit a
temetkezési költségek terhelnek.
37.Cikk. A tagok családtagjuk elhunyta alkalmával 400 lej
segélyben részesülnek.
38.Cikk.A
segély
folyósítása
egy
kérés,
a
bizonyítvány másolata, a hozzátartozói minőséget
irat másolata alapján történik.

halotti
igazoló

39.Cikk.
Az
Erdélyi
Református
Egyházkerület
régi
Önsegélyző Pénztárának azon nyugdíjas tagjai, akik
utolsó
percig befizették a halotti segélyt, a Státer Önsegélyző
Pénztár
részéről
temetkezési
segélyben
részesülnek,
éspedig:
- a
nyugdíjas
lelkész
elhunyta
alkalmából
a
hozzátartozók
200
lej
temetkezési
segélyben
részesülnek;
- abban az esetben ha a lelkész házastársa nevében
is fizette a halotti segélyt, a házastárs elhunyta
alkalmával
100
lej
temetkezési
segélyben
részesülnek a hozzátartozók.
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