FamiliaFeliz élő közösség EL-DRAC csoport alapszabálya

1. Preambulum
A Preambulum minden FamiliFeliz csoport alapszabályának megmásíthatatlan részét képezi.
1.1 FamiliaFeliz
FamiliaFeliz egy decentralizált élő közösség, mely a tagok által működtetett Közösségi Gazdaságot
gyakorol.
A csoportok önállóan tevékenykednek saját alapszabályaikkal összhangban es a csoportok által
közösen képviselt Preambulumnak megfelelően.
A csoportgyűléseken a döntések konszenzus alapján történnek. Minden tag vétójoggal rendelkezik.
Csoportok egyesülhetnek egy közös ülés formájában, a preambulumnak es egy közösen
újratervezett alapszabálynak megfelelően. Az egyesülésről való döntést a csoportok gyűléseik
utolsó pontjaként tárgyaljak meg es hoznak döntést róla.
1.2 Elköteleződés
FamiliaFeliz szabadságért, toleranciáért es egyéni boldogságért kötelezte el magát. FamiliaFeliz egy
nyitott közösségi teret biztosit barátainak, pályázóinak es tagjainak, akik közösen dolgoznak,
szerveződnek es élnek.
1.3 Tagság
Tagkent az vehet részt, aki elfogadja csoportjának alapszabályait és tagja legálabb egy
munkaegységnek.
1.4 Célkitűzések
FamiliaFeliz fenntartható közösségi es gazdasági jólétet es biztonságot alakit ki, összhangban a
környezettel es a természettel. Feltétlen es felelősségteljes adományokon alapuló közösségi
gazdaságot gyakorol, tulajdon es birtoklás megkülönböztetésével.
1.5 Eszközök
A közösség es a környező társadalom fejlődéséhez való hozzájárulás preferált módja a tudás
átadása es az együttműködés.
2. FamiliFeliz EL-DRAC csoportjának alapszabálya

(a későbbiekben a “csoport” szóval hivatkozunk az EL-DRAC csoportra)
2.1 Szervek
2.1.1 Csoportgyűlés
A csoportgyűlés a központi szerve a közösségnek, melyen a csoport tagjai vesznek reszt. A
gyűlések publikusak es évente egyszer tartandóak. A csoportgyűlés dönt: a tagok felvételéről es
kizárásáról, a munkaegységek akkreditálásáról, az élő közösség csoportjainak feloszlásáról. A
gyűlés pontjainak sorrendje: elsőként a lehetséges kizárások; követve a lehetséges új tagok
felvételével; végül a csoport elosztás vagy csoport szétválás, mint utolsó témakör. Minden tag egy
szavazattal élhet. A szavazati jog nem átruházható. Tagjelölteknek nincs szavazati joguk de joguk
van felszólalni.
2.1.2 Egység
Egységek, mint lakóegység vagy munkaegység, a csoportgyűlés jóváhagyásával jöhetnek létre.
Egy egység erőforrásokat kapcsol össze a célkitűzésekkel. Az egységből minimum egy tag, tagja

kell legyen a csoportnak is. Az egységgyűlés dönt: a tagok belépéséről es kizárásáról, a közös
célkitűzésekről es szerveződésről, az egység feloszlásáról.
2.1.3 Tag
Bárki aki 23. életévét betöltötte es elfogadja az alapszabályokat jelentkezhet tagságra. Az éves
csoportgyűlés –legalább egy munkaegység ajánlását követően– dönt a jelentkező befogadásáról.
Ha a csoport a befogadás mellett dönt, a pályázó megkezdi 112 hónapos próbaidejét. Ez a periódus
barmikor megszakítható bármelyik tag vagy a pályázó által. Hat hónap után, a pályázónak
ismertetnie kell javaslatát a belepési es kilepési megállapodással kapcsolatban, amely kötelező
érvénybe lép, ha a csoport megszavazza a pályázó taggá válását. A csoportgyűlés dönt a
belépésről. A csoporttagok elvesztik szavazati jogukat, ha egy másik tag kérvényezi kizárásukat.
Minden tagnak joga van, évente, egy tag kizárásának kérelmezésére. Ha a kizárási kérelmezést a
csoportgyűlés elutasítja, a tag visszanyeri szavazati jogát miután minden kizárásról való
kérelmezés lezajlott.
A tagok elvesztik tagsági jogukat, ha a csoportgyűlés kizáratás mellett dönt, ha nem szerepelnek
tagként legalább egy munkaegységben vagy háromszori csoportgyűlésről való hiányzás után.
3. Eljárások
Az alapvető eljárás a csoportban a gyűlések során folytatott dialógus.
3.1 Szolgálat és közreműködés
Mindenfajta szolgálat es közreműködés a tagok között önkéntesen adott adomány, melynek
ellenében az adományozó nem vár el semmiféle viszonzást vagy hasznot.
3.2 Gazdaság
3.2.1 Ingatlantulajdon
Egy tagságra pályázó vagy már tag személyes birtoka, ingatlana az övé marad. Vagyontárgyai a
csoport tulajdonává válnak. A csoport tagjai felelősek a vagyontárgyakból eredő megtakarítási
szerződések, biztosítások, hitelek, es más adósságok után járó szükséges díjak kifizetéséért.
3.2.2 Jövedelem
Minden tag felelős a saját jövedelmének elosztásáért az egyéni fogyasztását vagy a csoportnak
adott adományait illtetően.
3.2.3 Gazdasági egyensúly
A tagok gazdasági egyensúlyra törekednek egymás között. Ha a kevésbe gazdag tag beleegyezik,
az új birtokok tulajdonjoga az övé lesz.
3.3 Tagok kilépése
Egy tag kilépésével a nevén lévő összes tulajdonjoghoz tartozó birtokot magával viszi. További
részletek megszabására lehetőséget ad az egyéni kilépési megállapodás.
3.4 Csoportelosztás es Csoportszétválás
3.4.1 Elosztás
Egy csoportnak maximum 64 tagja lehet. Ha a tagok létszáma átlepi a 8-at, a csoport osztódhat.
Ha a tagok létszáma átlépi a 64-et, a csoportnak osztódnia kell. Minden új csoportnak legalább 4
tagja kell, hogy legyen. Ezt a folyamatot csoport elosztásnak nevezzük. Minden tag szabadon
dönthet, hogy melyik új csoporthoz akar tartozni. Minden új csoportra hatályos marad, az itt leirt
alapszabályok változtatás nélkül.
3.4.2 Szétválás
Egy minimum 4 tagból álló csoport kérelmezhet csoport szétválást, ha a szétválást követően
minden új csoport legalább 4 fős marad. Ezt a folyamatot csoport szétválásnak nevezzük. Minden
tag szabadon dönthet, hogy melyik új csoporthoz akar tartozni. Minden, az új csoport által
kérelmezett alapszabálybeli módosítás elfogadást kell nyerjen az első szétválást követő
csoportgyűlésen.
3.4.3 Kivitelezés
Minden csoport elosztást es szétválást be kell jelenteni az éves csoportgyűlésen, de a gyűlés nem
dönt az elosztásról vagy szétválásról.
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