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(l) A tfrsulat elnevez6se:

I. ALTALANOS RESZ

1 . $

A t6rsulat elnevez6se 6s szdkhelye

Br{csaf misi Szennyvizkii zmfi fripitf
Vizikiizmii Tfrsulat

(2) A tarsulat rdviditett elnevez6se

(3)A t5rsulat szdkhelye: 6430 B:icsalmfs, Grr6f Teleki J6zsef fit 4-8.

(4) A t6rsulat megalakul6srinak id6pontja:Niffi, Fniii'*i.,ll:

(4) A t6rsulat cdgbllyegzojetdglalap alaku , amely feliil

Szennyvizkii zmfi fi)pitf Vizikiizmii Tirsulat

c6gnevet, alul csillagok kdzdtt
* Bdcsalmrfls*

szdkhelyet, k0z6pen egy viz szintes sorban

Hddriiila$ s# iasil,

szdveget tiinteti fel.

2.$

A tarsulat c6lja

A t6rsulat cdlja, hogy a 3.$-ban kdrulirt 6rdekelts6gi teriiletdn az 5.g-ban meghatirozott tagjai dltal biztosirtott
sajSt anyagi er6forriisokb6l, az erintett tinkormiinyzattal k6z0sen, tdrsberuitdzdsban ell6ssa a 4.$-|an
megltatilrozotthelyivizgazdillkodSsikdzfeladatokat.

(1) A tarsulat drdekelts6gi teriilete az aterid,let, amelyr6l a t6rsulat kOzremiiktidds6vel illetve anyagi r6szv6teldvel
megval6sitott vizkdnrrii 6ltal nyujtott szolg6ltatiis igdnybe vehet6.

(2) A t6rsulat drdekelts6gi teriiletdt ezen alapszab6ly mell6klet6tk6pez6 helyszinrajz tiintetik fel. (1. szamri
mell6klet).
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4.$

A t6rsulat feladatai 6s tev6kenys6gi kOre

(1) A t6rsulat jogi szem6lyisdggel rendelkez6 gazddkodo szervezet, vizkdmfi tiirsulatk6nt miikOdik, 6s
drdekeltsdgi hozzhjfrulilsb6l biztositott pdnzeszkdzenek mdrt6k6ig, a k0vetkez6 vizgazdillkod6si kOzfeladatokat
l6tja el:

Bfcsafmris vrlros kOzigazgatilsi teriilet6n, az Bdcsalm6s Viros Onkormdnyzathval egyiittmiikOdve
tSrsberuh6zisban megval6sitja, a 3. $ (2) bekezd6sben meghat6rozott 6rdekelts6gi teriiletelken, a viziigyi
hat6srig {ltal enged6lyezett miiszaki tervek 6s a tirsulat alakul6 taggyiil6se 6ltal elfogadtott p6nziigyi-
miiszaki szdmitdsok alapjSn a telepiilds szennlvizelvezetil hflilzatht, a tagnyilvfntartfsban szerepl6
ingatlanok szennyviz bektit6 vezetfikfit 6s a telepiil6s szennyviztisztit6 telep6t

(2) A t6rsulat tevdkenysdgi kOre a KSH iltalkdzzdtettTEAoR szerint:
F6 tevdkenys6gi k0r: 42.2 I. F oly addk sziilitdsitra szolgirlo kOznii dpitdse
Egy6b tev6kenys6g: 7I.12. M5rndki tev6kenysdg, mriszaki tan6csad6s

II. TAGSAGI VISZONY

s.$

A tarsulat tagiai

(1) A t6rsulat tagSa mindazon term6szetes- 6s jogi szem6ly, jogi szemdlyis6ggel nem rendelkezb gazdaslgi
tirsasflg, aki/amely az drdekelts6gi tertileten ingatlantulajdonnal rendelkezk, vagy ingatlant egy6b jogcimen
haszr6l.

aJ Ha az ingatlan haszn6lat6t nem a tulajdonos gyakorolja, akkor a tiirsulat tagSa - az ingallanon fenn6ll6
jognak megfelel6en - a tdnyleges hasm6l6, vagyis

- az ingatlan haszn6l6ja,
- a haszon6lvezt5 (hasn6l6)
- aki az ingatlan hasznfllatifi egydb jogcimen tdnylegesen gyakorolja, (hasmait szedi)
- a lak6s b6rl6je (b6rl6t6rs, tarsbdrl6), ha a b6rletijogviszony hat|rozatlanid6re sz6l.

b/ A szolg6lati lak6s tdnyleges haszn6l6j tnak a lak6ssal rendelkezni jogosult kezel6 szervet kell tekinteni.

(2) Atagt6rsulati tags6ga megsziinik, ha:

a/ A term6szetes szemdly meghal, vagy a jogi szemdly tag illet6leg jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6
gazdasdgi t6rsasiig jogut6d ndlkiil megsziinik

b/ A tags6gi viszony alapj6ul szolg6l6 drdekeltsdge, vagy maga a tifu:sulat megsziinik.
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6.$

A tagokjogai

(l) A tagjoga

a/ a Iilrstlat k6zgyiil6s6n deleg6lt tagkdnt r6szt venni 6s az drdekelts6gdvel ar6nyos szavazaltal a kozgyiil6sen
szavazri
b/ a t6rsulatban - ha arra megvillasztjzk- tisztsdget bet0lteni, felt6ve, hogy Osszefdrhetetlens6g vagy kiz6r6 ok
esetdben nem 6ll fenn,
cl a isnse,gviselSktSl 6s a kepvisel6j6t6l a tarsulatot, illetve a sajAt drdekelts6g6t, egydb jogait vagy
kdtelezetts6geit 6rint6 iigyben felvil5gosit6st k6rni,
N akdzgyullst6l k6rni a vele szemben meg6llapitott 6rdekelts6gihozzfijirnil6s m6rs6kl6sdt,vagy megfizet6sdnek
megltatfrozott id6re t0rt6n6 felfiiggesztds6t,
el a kdzgyiillsi hatdrozat k6zbesit6sdt6l szftmitott 30 napon beliil a bir6s6gt6l k6mi a terh6re meg6llapitott
6rdekelts6gihozzdjilrulis(10.9)fel[lvizsgillatht,
f/ abir6sdgl6l k6mi a tSrsulat szervei (13.$) 6ltal a tags6gi jogviszony6val kapcsolatban hozott - jogszabiilyba
vagyalapszab6lybaiitkdz6-hatttrozatfeliilvizsg6lat6t,
gl ezen alapszabiiy 14.$. (3) bekezdds c./ pontjriban meg6llapitott m6don rendkiviili ktizgyrilds dsszehiv6sdt
k6rni.

(2) A term6szetes szemdly tag az 6t megillet6 jogokat deleg6ltkdnt szem6lyesen, yagy - k6t tanri 6ltal alilirt
ir6sbeli meghatalmazLis alapj6n - meghatalmazott kdpvisel6je ritj6n gyakorolhatja. A nem termd:szetes szemdly
tag a jogait, a k6pviseleti jog6t teljes bizonyit6 erejii magiinokirattal igazol6 ttirvdnyes, vagy rneghatalmazoll
k6pvisel6je ritjSn gyakorolhatja. Egy tagot csak egy k6pvisel6 kdpviselhet.

7.$

,d tagok kdteless6gei

(1) A tag kdtelessdge:

al alflrsulat kdzfeladatai ellSt6s6nak kdltsdgeihez az 6rdekelts6g6t megalapoz6 tngallanra. vagy ingatlanrdszre
es6 drdekelts6gi egysdgek (8.$) szrlm6nak arinyilban hozzhjfrulni, vagyis a terhdre meg6llapitott 6rdekeltsdgi
hozzdjilrulilst (10.$) a k0zgytil6s illtalmegilllapitott mdrt6kben, rdszletekben 6s hat6rid6re megfizetni,
b/ szem6lyesen - nem termdszetes szemdlyek eset6n kdpvisel6ji.ik tfijan - r6szt venni a tiirsulat azon szervdnek
tev6kenys6g6ben, amelybe megvdlasztott6k, ds a tiszts6get elvilllalta,
cl a ragsdgi jogviszony alapj6ul szolgril6 drdekeltsdg6nek megsztinds6t a t6rsulat ntdz6 bizottsdg6nak iriisban
bejelenteni, ebben kozOlni a hely6be l6p6 rij tag nevdt, lakhelydt (szdkhelydt), a bejelent6shez csatolni a tagsdgi
jogviszony megsztin6sdnek alapj 6ul szolg6l6 okirat m6solat6t.
d/ ahatdridbre meg nem fizetett drdekelts6gi hozz5j6rul6s ut6n - a Ptk. -ban meghalfrozott mdrtdlai - k6sedelmi
kamatot (behajt6s esetdn ennek ktilts6geit is) megfizetni.
c/ meglarrani a jogszabfilyok 6s ezen Alapszab6ly el6ir6sait, valamint a k0zgytil6s re6 n6zve kotelez6
hatirozatait.

(2) A tagreszere meg6llapitott drdekelts6gi hozzljitrulfst al:eik a h6napnak utols6 napj6ig koteles megfizetni,
amelyben az (l) bekezd6s c./ pontja szerinti bejelentdst megtette.

(3) A tags6gi jogviszonyb6l szfrmaz6 kOtelezettsdgek akkor is magiit a tagot terhelik, ha t5t a t6rsulat szerveiben
k6pviselik.
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rrr. Az ERDEKELTSEGT HozzA.lAnulAs

8.$
Az 6rdekelts6gi egys6g

(l) A tag drdekeltsdgi hozzdjilrulisinak (i0.$) alapjaaz drdekeltsdgi egysdg, amely a t6rsulatn6l

- csatorn6ziis esetdben egys6gesen 250liter lnap

(2) Atag drdekeltsdgdt megalapoz6 ingatlanra, vagy ingatlanr6szre es6 6rdekelts6gi egysdgek szhmaat6rsulatn6l

a/ egy lakbshasznillat utrin egy 6rdekelts6gi egys6g.
Lak6shaszn6lat: Ondlki rendeltetdsi egtsdg: helyis6g, vagy egymfssal belsd kapcsolatbarn 6116 f6- 6s
mell6khelyis6gek miiszakilag is tisszetartoz6 egyiittese, amelynek a szabadb6l vagy az 6piilet kiiziis
kiizleked6j6b6l nyfl6 iinill6 bejrirata van. Meghatflrozott rendeltet6s c6ljfra tinmagdban alkalmas 6s
fiiggetleniil iizemeltethet6 (pl. iizlethelyis6g, egy lakfs vagy egy szSlloda6ptilet).

b/ nem lak6s cdljara szolg6l6 b6rlemdnyek, lakdshasm6lat mellett az tngatlannak kiilOn c6lti (pressz6, bolt,
miihely, stb.) hasm6lata, termel6 iizem miikddtetdse esetdn (a tfwlati igdnyeket is figyelembe vev6) norm6k,
mriszaki ir5nyelvek - ilyenek hi6nyiiban eseti miiszaki sz6mit6sok - alaplin megSllapitott tdbbszdr0s 6rdekelts6gi
egys69.

(l)Egy 6rdekeltsdgi egys6gre eslhozzirjitrul5s m6rtdke a k0vetkez6:

csatombzds eset6n:
: termdszetes szemdlyek eset6ben 100 000 FVegysdg
: nem termdszetes szemdlyek esetdben 80 000 Ft/ egys6g

Az drdekeltsd gi hozz6j6rul6s megfizetdse:

Az drdekeltsdgi hozzdjdruldst a tdrsulat termdszetes szemdly tagiai 100 hdnap alatt egyenlf
rdszletben ji.zessdk meg, minden hd 15. nap hatdrnappal, Kivdve az els6 reszlet Jizetisi
hotdridejdt, mely 2011 mdrcius hd 25. nap

Azon termdszetes szemdlyek a kik a rdszlet/izetdsi kedvezminnyel nem k[vdnnak dlni a
tdrsulat megalakuldsa atdn hdrom egyenlf rdszletben 30 000 Ft bejizetdsevel rendezhetik
drdekeltsdgi hoadjdruldsukat. 2011 . mdrcius hd 25. nap, 2012. mdrcius. hd 25. nap. 2013 .
mdrcius hd 25. nap hatdrnapokkatr.

Azon termiszetes szemdlyek, akik az drdekeltsdgi hozzrijdruldsukat 2011 ivben egy
dsszegben ktvdnjdk megfizetni 2011. mdrcius hd 25. nap -ig 80 000 Ft heJizetdsdvel
rendezheti k az drde kelts dgi hozz,tij dr ulds Jizetdsi kiitelezetts 69 iiket

A iogi szemdlyek a rdsziikre megdllap[tott drdekeltsigi hozztijdruldsukat, 2011. mdrcius 25.
h atdrn ap r a k6te les e k me glizetn i.



10.$

A tagok 6rdekelts6gi hozz6j6rul5sa

(l) Az 6rdekeltsdgi hozz6j6rul6st rigy kell meg6llapitani, hogy az - a beruhfnilshoz biztositott ptinzeszkOzdk0n
t6l - fedezze a t5rsulat dsszes miikdd6si k0lts6sdt is.

(2) A tag t6rsulati 6rdekelts6gdnek m6rt6ke, - vagyis az illtala fizetend6 6rdekeltsdgi hozz6jard6s 0sszege -
azonos az 6rdekelts6get megalapoz6 tngatlan, vagy ingatlanrdszutilnmeg6llapitott t6rsulati drdekelLtsdgi egys6gek
sz6ma, 6s az eg 6rdekeltsdgi erys6gre esl hozz6j6rul6s szorzatix al.

(3) Ha az 6rdekelts6gi terulercn 16v6, egy vagy t0bb 6rdekelts6gi egysdget kdpez6 ingatlannak tObb tulajdonosa,
vary az 5.$ (1) bekezd6s al pontja szerinti kiilon jogcimen tdbb tdnyleges hasnlt6l6ja van, akkor a t6rsulati
6rdekelts6g m€rt6k6t mindegyik jogcim utdn ktil6n-kiil0n meg kell 6llapitani, kivdve, ha az tngatlan valamelyik
r6sztulajdonosa (illetve r6szbeni haszrdl6ja) az ingatlan egdsze utiin megSllapitott 6rdekeltslgi hozz6j6rul6s
megfizetds6t ir6sban (pl. a t6rsulat szewezdse idejdn tett szilnd6knyilatkozatban) eleve magSra viillalta.

4) Ha az drdekeltsdgi hozz6j6rul6s meghzet6se a term6szetes szem6ly tagot annak szoci6lis koriilm6nyei, vagy
egy6b ok miatt srilyosan h6tranyos helyzetbe homa, al<kor az drdekeltsdgi hozz6j6rul6s 0sszeg6t al<6zgyiil6s atag
kdrelm6re mdrs6kelheti, vagy megfrzetdsdthatitrozott id6re (de legfeljebb a tarsulat megsziin6sdnek id6pontj6ig)
felfiiggesztheti, felt6ve, hogy a d6nt6s nem vesz5lyertei a tiirsulati kdzfeladatok megval6sit6s6t.

(5) Az drdekelts6gi hozzbjilrulilssal kapcsolatos alakul6 taggyiildsi, vagy k0zgytillsihatilrozatr6l a tagot azntdzo
bizotts6g ehtike ir6sban drtesiti. Az drtesit6sben meg kell jeldlni

a/ a fizetdsi kdtelezetts6g jogalapjdt,

b/ az alalsl6 taggytil6si (k0zgyul6si) hatfrozat szftmdt,

cl az egy 6rdekeltsdgi egys6gre (9.$ ) es6 hozzhjftrulils m6rt6k6t,

dl a lag 6rdekeltsdgi egys6geinek szdmitt

el az6rdekeltslgihozziljflrul6s - esetleges engedmdnyekkel cs0kkentett - 0sszeg6t,

fl abeftzet1s (teljesitds) m6dj6t

gl a b efizetls hat6ridej 6t,

h/ a befizet6s elmulaszt6s6nak jogkdvetkezmdnyeit,

i/ a j ogorvoslati lehet6sdgeket

(6) A tSrsulati 6rdekeltsdgi hozz6j6rul6s ad6k m6djrira behajthat6 k6^artozhs.



A hat6rid6re be nem fizetett 6rdekelts6gi hozzdjdruklst azint6z6 bizottsdg elniik6nek megkeres6s6re a tag
lak6helye szerint illet6kes jegyzf - az adilzfrs rendj6r6l sz6lti jogszabflyok szerint - hajtjar be, a befolyt
iisszeget pedig a behajtfsi kiilts6gek levonfsa ut6n negyed6venk6nt a tfrsulat sz6ml6jhra utallja 5t.

(7) Az (6) bekezd6s szerinti megkeres6sben kdzdlni kell a behajt6shoz sziiksdges adatokat, igy kiildncisen

al atagnevdt

b I a tag lak6hely6t (szdk-helydt)

cl atagsdgijogviszonnyal iisszefiigg6 ingatlannak aztngatlannyilv6ntart6s szerinti adatait,

dl az 6r dekeltsd gi ho zz6j 6ru16s Osszegdt,

e/ a k0vetel6st megalapoz6 taggyiildsi (ktizgfil6si) hattuozat szftmfft,

fl a kdvetel6stmegalapoz6 taggyiil6si (ktizgyuldsi) hatdrozatban foglalt fizetdsi hat6rid6t.

(8) A t6rsulat a beruhiiz6s befejez6s6t ktivet6 6vekben befizetdsre keriil6 lakoss6gi drdekelts5gihozz6jilrulds
megel6legezds1re - az dpitdsi feladatok teljesit6s6nek rdvidebb hatrlridej6re tekintettel - kiildn jogszabrily szerint
kedvezrndnyes kamatfeltdtelek mellett bankhitelt vehet fel.

A tag az drdekeltsdgi hozz|jinulSs utols6 tdrlesrto rdszletdt legk6s6bb a kdzfeladat megval6srit6s6hoz felvett
bankhitel utols6 tdrleszt6 r6szletdnek visszafizetdsdnek megszabott hatiirid6re kdteles megfizebri.
Az 6rdekelts6gihozz6j6rul5s utols6 tdrleszt6 rdszlete megfizetds6nek hatrirideje (egy-egy dpitdsi iitemen belUl) az
fj tagok eset6ben sem haladhatj a meg az adott dpit6si iitemben drdekelt ttibbi t6rsulati tagra 6rv6nyes fizetdsi
hat6rid6t.

(1) A tdrsulat a tagiafu6l tagnyilv6ntartdst vezet, amely tartalmazza - legaliibb - a tag nevdt 6s lak6helydt
(szdkhely6t).

(2) A tagnyilv6ntart6s ezen alapszab5ly melldklete (2.sz6mumell6klet)

(3) A t6rsulat lntdzoBizoltsilga a tagnyilv6ntart6st rendszeresen vezeti 6s a v6ltozSsokat az 6ves taggyiil6st
kdvet6 30. napon beliil az illet6kes Cdgbir6srlghozbenyfitja.
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IV. A TARSULAT KOzFELADATATNAK n6virnsn

12.$.

Az 6rdekelts6gi teriilet kib6vitdse. rij taeok csatlakoz6sa

(1) A t6rsulati kdzfeladatok fokozatos megval6sitdsa eset6n, vagy ha a folyamatban l6v6 beruh6z6s soriin a
kdzfeladatok bbvit6s6nek ig6nye meriil fel, - a tarsulat alakitdsflra vonatkoz6 jogszabiilyok megfelel6
alkaknazdsilal - sor keriilhet a t6rsulat (tov6bbiakban: befogad6 tiirsulat) drdekelts(igi teriiletdnek
kib6vit6s6re, 6s ezilltahij tagok csatlakoz6siira.

(2) A befogad6 t6rsulat drdekelts6gi tertiletdnek kib6vit6sdt, 6s az ij tagok csatlakozftsdnal< eldkdszitdsdt
fitalflban - a t6rsulatoka vonatkoz6 jogszabiilyok szerint ldtrehozott ds mrik0d6 - szervezo bizottsfrg vdgzi.
Ha a b6vitdssel 6sszefiigg6 tj tiirsulati kozfeladatok a befogad6 tarsulat alakul6 taggyiil6se (ktizgyrildse) 6ltal
m6r kor6bban elfogadott pdnziigyi-mriszaki szdmitLisokban foglalt keretek k0ztitt is megval6sithat6k, a
b6vitdst 6s a csatlakoz5st el6k6szit6 feladatokat a befogad6 tiirsulat lfiezbbizottsilgav5,gzi et.

(3) A tdrsulati drdekeltsdgi tertilet kibSvit6sdnek, rij tagok csatlakoz6s6nak el6feltdtele, hogy az i$abb
6rdekelts6gi teriilet hat6raira vonatkoz6an rendelkez6sre 6lljon a teriiletileg illet6kes vizigyiigazgat6sdgds az
6rintett telepiil6s jegyz6j6nek javaslata, tovhbb6. hogy a csatlakoz6 teriileten ingatlan tulajdonnal rendelkez6,
illetve ingatlant egydb jogcimen haszr6l6 termdszetes- 6s jogi szem6lyek, jogi szemdlyis6ggel nem rendelkez6
gazdasSgi t6rsas6gok - drdekelts6giik ar6nya szerint szdmitott - legaldbb kdtharmados tobbstige a befogad6
t6rsulat taggyiildsdhez cimzelt, kdt tanri 6ltal hitelesitett sziinddknyilatkozatban

a/ kinyilvrinitsa a^ a szfndlkdt, hogy az drdekeltsdgi ingatlanukat 6rnt6 vizgazd6lkod6si kozfeladatokat a
befogad6 t6rsulat szewezeti keretei kdz0tt kiv6nj6k megoldani,

b/ elfogadja 6s mag6ra n6zve kdtelez6nek elismerje a befogad6 t6rsulat alapszab6lyifi,tovlbbd a
tiirsulat szervei Sltalhozott - riijuk, illetve 6rdekeltsdgi viszonyaikra vonatkoz6 -hatitrozatokat,

cl v|llalja a csatlakoz6sra vonatkoz6 p6nztigyi-miiszaki sz{tmititsokban kimunk6lt drdekeltsdgi
hozzdjilrulls - t6rsulati jogszabiilyok 6s az Alapszab6ly szerinti - megfizet6s6t.

(4) A t6rsulati kdzfeladatok kib6vitdsdre, 6s rij tagok csatlakoz6s6ra ir6ryul6 szdnd6k elfogad6s6ra a befogad6
t5rsulat kOzgytildse illet6kes.

(5) A befogad6 t6rsulat ktizgyul6se az drdekelts6gi egys6g artnya szerint szhmitoll legal6bb kdtharmados
szavazaltdbbsdggel d6nt a tdrsulat kOzfeladatainak kib6vit6s6r6l, vagyis az rij trirsulati 6rdekeltsdgi teriiletr6l,
6s a leend6 rij tagok csatlakoz6si k6relme thrgyhban,

(6) Az rij tagokkal (kdpvisel5ikkel) kib6vitett k6zgyfl6s:

al megltatdrozza a kib6vijrl6s (csatlakoz5s) id6pontj 6t, az i$ tagok fizetdsi kotelezettsegeinek szabilyait a
t6rleszt6 r6szletek tisszeg6t 6s a fizet6si hatarid6ket,

b/ sziiks6g eset6n ddnt a tiszts6gvisel6k sz6manak kieg6szit6s6r6l, 6s mindazokr6l a k6rd6sekr6l,
amelyeket az ilabb t6rsulati kdzfeladatok megval6sitilsa megkiviin.
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v. A TARSULAT szERVEzETE ns uuronnsn

13.$

A tarsulat testiileti szervei

(l) A t6rsulat testiileti szervei

al akdzgy(ills
bl azntlzobizottsitg
cl az ellenbrz6 bizottshg

14.$

A kitzgyiil6s

(1) A t6rsulat legfSbb szerve a kiizgyilds.

A k0zgytil6s lehet:
- 6ves rendes vagy
- rendkivtili kdzgyiil6s.

(2) Az dves rendes k0zgyril6st dvente egyszer kell Osszehivni. Ezen meg kell tdrgyalni az el6z6 6vi zdrszflmaddst
(6ves besz6mol6t, mdrleget) valamint a targydvi gazdasilgi tervet, 6s mindezekr6l megfelel6 hat6rozatokat kell
homi.

(3) Rendkiviili k6zgyiildst kell tartani, ha

al az intdzt5- vagy ellen6rz6bizottsdg tagjainak szfima ezen Alapszabilly 15. illetve 17.$-6ban meghatilrozolt
ldtszSm al6 csOkken,
bl az int6,zi5 bizottshg vagy annak elndke sziiksdgesnek tartja.
cl atagok 6rdekelts6gi egysdg szerint szlmitotl legal6bb egyharmada azt az ok megjeldlds6vel k6ri,
dl azellen6rz6 bizotts6g vagy a cdgbir6s6g nditvflnyozza.

(4) A k0zgy'til6st az :r;ltez6 bizottsrig elndke hivja 6ssze. Ha az ntdzb bizotts5g elndke ert. elmulasztja, az
Osszehiv6sra az elIen6rz6 bizotts6g elntike jogosult. A hat6s6g kezdemdnyezheti, hogy a cdgbir6sdg a
tdrv6nyessdgi feliigyelet soriln elj6rva intezkedjen a taggyiil6s 6sszehiv6sa drdek6ben.

(5)A k6zgyil6sre - tan5cskoz6si joggal - meg kell hivni

- az ellenorzS bizottsiig elnOkdt,
- a tarsulat igazgat6jfrt, pdnziigyi vezetojdt,
- a tarsulati kdzfeladatokkal 6rintett helyi OnkormLnyzatot,
- a teriiletileg illetdkes vizngyi igazgat6silgot,
- mindazokat, akiket az ntdzo bizotts6g a napirendre tuzdlt tdm6l<ra tekintettel

sziiks6gesnek tart.

(6) A napirendet tartalmaz6 trisbeli meghiv6t a k0zgyiil6s tervezett id6pontja el6tt legaldbb 15 nappal
valamennyi tarsulati tag rdsz6r.e,}i kefl kiildeni, 6s hirdetmdny form6j6ban ki kell fiiggeszteni, B6csalm6s
VSros Onkorm 6ny zatfnak B$#|tffi i$jhll,

(7) A t6rsulat valamennyi taga a tags6gi jogviszonya fenn6lliisa alatt egyrittal a k0zgyiil6s deleg6lt tagja. A
kdzgyul6s valamennyi deleg6lt tagja k6pviseli a r5, mint a t5rsulat tagi 6ra jutS drdekelts6gi egys6ge(ke)t.
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(8) A ktizgyril6s akkor hat6rozatk6pes, ha azon a delegrlltak legaldbb 50 o/o + egy fo a k6pviseltetve van - ak6r
szem6lyesen, akhr az alapszabftly 6.$. (2) bek. szerint k6pviselettel-, illetve jogi szemdlyek, vagy jogi
szem6lyis6g ndlkiili gazdasilgi tiirsasiigok esetdn t0rv6nyesen k6pviseltetimag6t.

(9) Ha a k0zgytil6s nem hat6rozatk6pes, akkor a 8 napon beliili id6pontra dsszehivott m6sodik lkdzgyiiles - az
eredeti napirenden szerepl6 iigyekben - a megjelentek sz{tm{tra 6s az 6rdekeltsdgi ar6nyra tekintet n6lkiil
hat6rozatkdpes.

(10) A k6zgyul6s kiziir6lagos hat6skordbe turtozik

al az alapszab6ly m6dosit6sa
b/ a tarsulat megsaindsdnek, szdtviiliisrinak, illet6leg egyesiilds6nek, tov6bb5 a t6rsulati kdzfeladatok 6s az
6rdekelts6gi teriilet b6vit6s6nek elhatilrozdsa, a csatlakozSsi szand6knyilatkozatok elbiriiliisa, a csatlakoz6 tagok
drdekelts6gi hozzbjhrulSsa mdrtdk6nek meg6llapitiisa,
cl differenci6lt drdekelts6gi hozzfijimlis elveinek kialakitiisa, 6s a tagok fizetdsi kOtelezettsdgeinek
megilllapitdsa,
d/ az esetle ge s b els 6 szabtiy zatok elfo gad6sa,
e/ tisztsdgvisel6k megv6lasztilsa,besz6moltatilsa, visszahiv6sa, dijazdsilnak meg6llapit5sa,
fl a t6rsulat kOzfeladatainak 6ves - 6s ezen beliili - iitemez6se, teriileti sorrendj6nek megjatfrozftsa,
g/ az1ves zfirszfimadSs (besz5mol6, m6rleg,) 6s az 6ves gazdashgiterv jilvdhagyhsa,
hl amit jogszabiiy vagy az alapszabilly a kozgyiil6s hat6skdr6be utal

(l l) A k6zgnil6s brlrmely kdrdds megt6rgyal6siinak jog5t magilhoz vonhatja.

( I 2) A kdzgytil6s a hatdr ozatail ny ih szav azilssal hozza.

A tagokra fizet6si kdtelezetts6get meg6llapit6 hat6rozatokmeghozatalirnSllovilbb| a tiirsulat megalakit6s6ra ds a
t6rsulati kdzfeladatok kib6vit6s6re (12.5 l5l bekezd6s a/ pont) vonatkoz6 ddnt6sekndl a delegdltak az illtaluk
kdpviselt 6rdekelts6gi egysdgek sziima szerintiarinyban, minden egy6b i.igyben egyenlS ar5nyban szavaznak.

Az alapszab6ly m6dositirsirhoz, a t6rsulat megsziirrtetdsdhez, egyesiilds6hez, sz6tv6l6sirhoiz, 6rdekeltsdgi
tertiletdnek 6s vizgazditkod6si ktrzfeladatainak b6vitdsdhez, legal6bb kdtharmados ttibbsdgii szavazatra van
sziiks6g, m6s esetekben az egyszerii sz6t0bbs6g el6gsdges a kdzgyiil6si hatirozatok 6rv6nyessdg6hez.

(13) A ktizglildsr6l jegyzoktlnyvet kell felvenni, amelynek tartalmami kell ktltin0sen

a/ akdzgy(il's hely6t ds idej6t,
b/ a jelenl6v6, illetve kdpviselt drdekeltek sz6mdt, az 6rdekelts6g jogcimdt, mdrtdk6t 6s ar6nydt,
cl aziJllsenelhangzott besz6mol6k, hozzdsz6lisok, illetve javaslatok l6nyegitartalrnht,
d/ a hozolt hathrozatokat a tilrgydven beliil folyamatos sorsz6mozfssal, a teljesitds hatiiridejdnek, 6s a
v6grehajt6s6rt felel6s megnevezdsdvel, valamint annak megjeloldsdvel, hogy a hatttrozatokat a megjelent
ftdpviselt) drdekeltek milyen drdekeltsdgi ariiLnyban hortitk,
el a jegyzt5kdnywezet6, alevezell elndk, 6s k6t hitelesit6 nev6t 6s alfirdsitt.

Ahatirozatkdpessdget igazolo iratokat ajegyz6kOnyv eredeti (iratt6ri) p6ld6nyShozkell csatolni.

A kdzgytildsi hatdrozatoh'r6l olyan nyilv6ntartiist kell vezetni, amelyb6l kitiinik, hogy a vdgrerhajt6st igdnyl6
hatSrozatokkal kapcsolatban mikor 6s milyen int6zkeddsek t0rt6ntek. A kdzgyiildsi jegyz6kdnyveket ezen
nyilv6ntartSs mell6kletek6nt kell meg6rizni. A nyilv6ntart6s 6s a melldklete nem selejtezhet6.

Az alakul6 taggytil6s 6s a tov6bbi kdzgyiildsek jeryz6kdnyv6b6l p6ldany, a tagoknak 6s meghivottaknak nem j5r,
de a jegyz6kdnyvet k6rds6re a tagoknak 6s a tan6cskozrisi joggal r6szt vett meghivoffaknak betekintds vagy
helyben t0rt6n6 lem6sol6s v6gett rendelkez6sre kell bocs6tani.
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1s .$

Az lntezisbizottsfig
(l) Az int6z6 bizotts 69 a tdrsulat ir6nyit6 szerve.

(2) Az ntdzo bizottsiigot 6s annak tagjait a ta,ggytil6s 6t 6we vilasztja. Az :rrrtezS bizotts6g 4 tagf, akik kdziil az
egyk az elnOk. Az ntezo bizottslig e'lRI*,h.b6li,.es. ft4-{ffiitagbdl rill, akiket a taggyiil6s a tagok koziil 5 dvre
vilasrt. A taggytil6s - azonos szab6lyok szerint - legfeljebb kdt p6ttagot is viilaszthat, akik a rnegv6laszt6suk
sorrendj6ben a tag helydbe ldpnek, ha annak tiszts6ge b6rmely ok miatt megsziinik.

(3) Intdz6 Bizotts5g:

16 .$

Az int6z6 bizotts6g jogkOre ds mrik0d6se

(l) Az intdz6 bizotts6g gondoskodik a krizgyulds hatdrozatainak v6grehajtisdr6I, ds d6nt a t6rsulatot, illet6leg a
t6rsulat kOzfeladatait drint6 olyan tigyekben, amelyek nem tartoz:rak a kOzgyrilds hat6sk0rdbe. Ennek
megfelel6en az tntdzb bizotts6g kiil6n0sen a k0vetkez6 feladatokat l6tja el:

al ezen alapszab6lyban meghat6rozott esetekben 6s m6don Osszehivja a t6rsulat kdzgyiilds 6t,
b/ gondoskodik a tiirsulat 6ves gazdasiigi tervdnek 6s kdltsdgvetdsdnek elk6szit6s6r6l, javaslatot tesz a
kdzgnil6snek azok elfogaddsfra, a koriibban elfogadott okmiinyok k6s6bb sziiks6gess6 viil6
m6dosit6sara,
c/ megteremti a tiirsulati kdzfeladatok gazdasfrgos, enged6ly-olcniinyok szerinti vdgrehajtlrs6nak
felteteleit, gondoskodik a k0zfeladatok v6grehajt6s6nak megfelel6 szinvonahi 6s hatdkon.Js5gi
ellen6rz6sdr6l,
dl tritnyitja a t6rsulat p6nz- ds hitelgazdillkod6srlt,
e/ gondoskodik a t6rsulatjogainak drvdnyesitds6r6l, 6s kOtelezettsdgeinek teljesitds6r6l
fl binositja a tagok jogainak drv6nyesiildsdt, ds el6segiti ktitelezettsdgeik teljesitesdt
gl meghatfurozzaatbrsdati feladatok ellilthsfltozsziiksdges alkalmazotti l6tsz6mot,
h/ kiz6r6lagos jogkdr6ben ddnt a p6nztigyivezet6 szem6ly6r6l es javadalmazdslnakk6rdd:seiben
t/ a pdnzngyi v ezeI6 ftj 6n gondoskodik:

- a t6rsulat pdnzeszkdzeinek rendeltet6sszerii felhaszrillilsfnol6s a pdnztigyi-sziimviteli
el6ir6sok szerinti kezel6sdr6l, a tiirsulati vagyon meg6v6s6r6l,

- a tSrsulatot megillet6 penzeszk1zdk beszeddsdr6l, a frzetdsi k0telezetts6gek hatfrid6re
tortdn6 telj esit6sdr6l,

- az ad6zfsi-, tarsadalombiztosit6si-, statisztikai-, 6s miis - jogszab6lyokon alapul6 a
gazdiilkod6ssal 6s tigyvitellel kapcsolatosjelentdsi-, adatszolgilltat6si- ds fizet6si -
kiitelezettsdgek telj esitds616l,

- a zdrszfrmad5s (6ves beszSmol6, m6rleg) elk6szitds6r6l,
jl el6kdsziti a kdzgytilds fitaltdrgyaland6 flgyeket, kidolgozza ahattuozati javaslatokat,
k/ besziimol a kdzgyrildsnek az el6z6 kdzgyril6s 6tatetl int6zked6seir6l, a ktizgyiil6s 5ltal hozott

hatdrozatokteljesitds6r6l, ds a t6rsulati kdzfeladatok megval6sit6siival tisszefi.igg6 kdrddsekr6l.
U p6lydzatot ir ki a tiirsulat igazgat6i munkak0rdre, elbirrilja a bedrkezett pfrlyiuatokal, 6s d6nt az

igazgatb j av adalmazhsinak k6rd6s 6ben

(2) Az intdz(l bizottsilg azngyrendjdt - a jogszabdlyok 6s ezen Alapszab6ly keretei k6zdtt - maga dllapitja meg.

(3) Az tnt6,z6 bizotts6g az iildseit sztiksdg szerinti gyakoris6ggal, de legaliibb negyeddvenkdnt egy alkalommal
tartla. Az ii16st a tSrsulat elndke - akadLlyortatdsa eset6n az nt6zo bizottsiig eln0khelyettese - ir6sban hivja ossze
ds vezeti le.

INTEZO BIZOTTSAG
Tiszts6s N6v Lakcim

I.B. t6rsulat elndke Turcsiinvi Csaba B6csalm6s kossuzh L. ft 111
l.tae Bekes Erika Andrea B6csalm6s. Zrinvi itt 30.
2.tas Mancz Ferenc B6csalmiis. Arpiid vez6r rit 89.
3.tas. Csoke Gydrgy Gyula B5csalm6s Szent J6nos rit 18.
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@) Az intezil bizottsSg iil€sdnek meghiv6j6t a napirend kdzl6s6vel, es - az elnOk 6ltal indokolt esetben - az
el6terjesztdsekkel, hat6rozati javaslatokkal egytift rigy kell postiimi, illetve kdzbesiteni, hogy art wz 6rdekeltel< az
iil6s id6pontja el6tt legal6bb nyolc nappal kdzhez kapj6k
Az tntdzb bizotts5g iil6s6t az ellen6rz6 bizotts6g eln6kdnek, vagy az intdzo bizotts6g b6rmely tagj6nak - okot
megj el6l6 - kiv 6nsdg6ra nyolc napon beltil 6ssze kell hivni.

Az intdzl bizotts6g iildseire - tan6cskoz6si joggal - meg kell hivni

- azint€,zo bizottsSg minden tagi6t,
- az ellenlrziS bizottsiig elniik6t,
- a tiirsulat igazgatfjht
- a t6rsulat p6nziigyi vezetiljdt,
- a tarsulati kOzfeladatokkal drintett helyi onkorminyzatot,
- mindazokat, akiket az elnok, illetve az inl6z6bizotts6g a napirendre{izdIt t6mSkra tekinrtettel
sziiksdgesnek tart.

(5) Az intdzo bizottsiig iildse akkor hatiirozatk6pes, ha azon a tagjainak k6tharmada jelen vem. Az ntdz6
bizotts5g a szavazatait nyilt szavazilssal, egyszerti sz6tdbbsdggel hozza. Szavazategyenl6s6g erset6n az elnOk
szavazata d6nt.

(6) Az intdz6 bizotts6g iil6seir6l jegyz6k0nyvet kell kdsziteni. A jegyz6kiinywezet6t az elniik jelOli ki.
A jegyz6kdnyvnek tartalmazria kell az iilds megtart6s6nak helydt, idejdt, a megjelentek nevdt, a
halirozatkdpessdgre vonatkoz6 meg6llapit6st, az iil6sen elhangzott besz6mol6k 6s hozzdsz6l6sok, illetve
javaslatok l6nyegi tartalmilt, valamint a hozott hatfrozatokat, (a thrgydven beliil folyamatos sorszSmoz6ssal, a
vdgrehajt6sdrt felel6s nev6vel ds a teljesit6sre megszabott hat6rid6vel,) a tesfliletitol eltdr6 v6lem6nyeket.

A jegyz6ktiryvetaztntdzo bizotts6g eln6ke (illetve azillstlevezeto elniik) 6s a jegyz6kOnyvvezetb trjaal6.
Az n!6z6 bizotts6g hatirozatar6l olyan nyilvrintart6st kell vezetni, amelyb6l kitiinik, hogy a v6grehajt6st ig6nyl6
hatiirozatokkal kapcsolatban mikor 6s milyen intdzkeddsek tdrt6ntek. A vonatkoz6 jegy:r6kdnlveket a
nyilv6ntart6s mell6kletek6nt kell meg6rizni. A nyilv6ntart6s ds a mell6klete nem selejtezhet6.

17.S

Az ellen6rz6 bizotts5s

(l) Az ellenilrzii bizottsSg a t6rsulat ellen6rz6 szerve. Kizir6Iaga taggyiil6snek tartozik felel6ss6ggel.

(2) Az ellen6rz6 bizotts6got ds annak tagSait a taggyiil6s tit 6we villasztja. Az ellen6rz6 bizotts6g 6 tagri, akik
kdziirl az egyk az elndk. A taggyril6s - azonos szab6lyok szerint - legfeljebb k6t p6ttagot is viillaszthat, akik a
megv5laszt6suk sorrendj6ben a tag hely6be l6pnek, ha annak tiszts6ge b6rmely ok miatt megsz[inik.

1 8 . $

Az ellen6rz6 bizotts6g jogk6re 6s mrikdddse

(1) Az ellen6rz6 bizottsflgjog- ds tevdkenysdgi kdre kiterjed a tiirsulat mtikdd6sdnek minden teriilet6re. Az
ellen6rz6 bizotts6g ellen6rz6si kttr6b6l semmilyen k6rd6s megvizsgiil6sSnak joga nem vonhat6 ki.

Ellen6rz6 B
ELLENORZO BIZOTTSAG

Tiszts6g N6v Lakcim
E.B elndk Dr Sdvdnv Mih5lvnd B6csalm5s Rrik6czi F. rit 36.
l.tae J5r6ka B6la BScsalm6s. Narancsik rit 59.
2.tas Szil6gyi Liiszl6 Jiinos Biicsalmiis, Arp6d vez1r it l9t.
3.tas Nasvfeie6 Istviln B6csalm6s. Gr. Sz6chenvi nI 43 .
4.tas Bddity Tam6s B6csalm6s, Gr. Sz6chenyi ft 15..
5.tas Dr P6rczen Zoltiln BScsalm6s. Maus utca 32.
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(2) Az ellen6rz6 bizotts6g az iigyrendjdt saj6t hat6skdr6ben iilapitja meg. Sziiks6g szerint 6ves munkatervet
kdszit, 6s ez alapjiln vdgzi feladatait.

(3) Az ellen6rz6 bizotts6g sziiks6g szerint, de 6vente legalilbb egyszer tart iildst. Az iil6s akkor hatti:rozatk6pes, ha
azon az ellen6rzb bizottsflg tagiainak t6bbsdge jelen van. A bizotts6g az Sllilsfoglal6sait nyilt szavaz6ssal,
egyszeni sz6tdbbsdggel alakitja ki. Szavazalegyenl6sdg esetdn az eln6k szavazata dOnt.

@) Az ellenorzo bizottsilg tildsdt a bizotts6g eln6ke, akadillyortalasa esetdn a bizottsfrg elnokhelyettese hivja
OSSZe,

(5) Az ellen6rz6 bizotts6g - tev6kenysdgi kdrdben elj6rva - ktilOndsen a k0vetkez6 feladatokat v6g:ri:

a./ Rendszeresen ellen6rzi a tiirsulat iigyvitel6t, p6nz-, hitel- 6s anyaggazd6lkod6s6t, tov5bb6 a
tisztsdgvisel6kkel 6s alkalmazottakkal kapcsolatos ad6zSsi-, munkajogi- 6s m6s egy6b rendelkezdsek,
illetve el6ir6sok megtart6s6t.

b/ testiiletileg, va{y kikUlddtt tagatttjfln b6rmikor megvizsgSlhatja, 6vente egy alkalo,mmal - az evi
rendes taggyiil6s el6tt - pedig megvizsg6lni kiiteles a t6rsulat p6nzigyi-, sz6mviteli- 6s iigyviteli
nyilviintart6sait, a penil6r6t, az anyagkezellslt, es el6zo 6vi zfirszdmaddsilt (az 6ves b,esz6mol6t 6s a
mdrleget),

cl kivizsgilja a t6rsulat miiktid6s6vel kapcsolatos bejelent6seket vagy paraszokat, 6s el6mozditja a
jogos panaszok orvosliis6t,

d/ figyelemmel kis6ri a t6rsulat miikOd6sdnek rinyitilsdt rigy is, hogy az ellen6rz6 bi:zotts6g elntike-
vagy az illtala megbizott tag - tan6cskoz6si j oggal rdsrt vesz az intdz6 bizotts6g iildsein,

e/ taggyril6s megbizdsa alapjbn, vagy az intdzo bizollsdg, illet6leg annak elndke felk6r6s6re
c 6lv izs gflatokat v e gez,

f/ sztiks6g eset6n javaslatot tesz rendkiviili taggytilds 0sszehiv6sSra,
g/ indokolt esetben javaslatot tesz az llrtezl bizotts6g (sziiks6g, illetve hatiiskiiri illet6kessdg esetdben a

taggyilds) fel6 az egyes alkalmazottaktekintet6ben a felel6ss6gre voniis, k6rtdrit6s, vqgy
munkaviszony megsziintetdse (tiszts6gvisel6k tekintetdben azok visszahiv6sa vagy felment6se)
tfrgyirban,

h/ Osszehivja a taggyiil6st, ha a tarsulat elndke az erre vonatkoz6 kdtelezettsdgdnek nem tesz eleget,
i/ vdlemdnyt nyilvSnit a taggyilds rdszdre az intdzo bizotts6g el6terjeszt6seivel 6s jelentdseivel

kapcsolatban.

(6) Az ellen6rz6 bizoltsirg a kiildniis szakdrtelmet ig6nyl<i vizsg6latokhoz az intlzo bizottsdgnill szakert6k
igdnybevdteldt kezdemdnyezheti.

(7) Az ellen6rz6 bizotts6g avizsgfiatanaktapasilalatair6l jegyz6ktinyvet k6szit, majd ennek alapj6n besz6mol a
taggyiil6snek.

A jegyz6ktinyvnek tartalmaznia kell az iil6s megtart6s6nak hely6t, idej6t, a megjele.ntek nevdt, a
hatdrozatk5pessdgre vonatkoz6 meg6llapit6st, az iildsen kialakitou testiileti 6ll6sfoglal6sokat, a testiiletit6l eltdr6
v6lem6nyeket. A jegyzbkdnyv tartalm6t ismertetni kell a vizsgillatban 6rintett szem6lyekkel, akik a
meg6llapit6sokra nyolc napon beliil dszrevdtelt tehetnek. A jegyz6ktinyvel az ntdzo bizotts6g elndke (illetve az
iil6st levezet6 eln0k) ds egy f6 hitelesitl trjaal6.

A jegyz6k6nlv eredeti pdld6ny6t es az arra teff esetleges dszrevdteleket a t6rsulat irallitrfhan kell meg6rizri. A
j egyz6ktinyv nem selejtezhet6.
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le.$

A trirsulat tiszts6svisel6i

(l) A t6rsulat tisztsdgvisel6i
a/ aztnt1zS bizottsiig elnOke, 6s tagiai, akik vezet6 tiszts6gvisel6k,
bl az ellenbrz6 bizotts6g elndke, tagjai

(2) Tisztsdgvisel6 csak a t6rsulat tagja - jogi szem6ly, ydgy jogi szemdlyis6ggel nem rendelkezi| gazdasdgi
tSrsas6g eset6n annak kdpviselSje lehet.

Egy tag kdt tisztsdgre nem v6laszthat6.

A tiszts6gvisel6k nem lehetnek egyrn6snak a Ptk. szerinti k0zeli hozztfiarloz|i.

Nem v6laszthat6 t6rsulati tisztsdgre a kiskoru, a gondnoks6g alatt itll6, tovribb6 az, aki jogeros bir6i itdlet alapj6n
a k6ziigyek gyakorlSs6t6l eltilt6s hatillya alalt 6ll.

(3) A tarsulat tiszts6gvisel6inek a k0zgyiil6s avdgzellmunk6juktal ar6nyban 6116 - tisaeletdijat 6llapithat meg.

(4) A t6rsulat a tiszts6gvisell rlszere a tiszts6g6nek ell6t6s6val kapcsolatban felmeriilt k0lts6geket megtdriti.

(5) A tiszts6gvisel6t fel kell menteni, ha

al tisztsf 961 6l lemondott
b/ a tiszts6g betdltdsdt kiziir6 ok kOvetkezett be
cl a jogszabitlyban, vagy alapszabfiyban meghatilrozott dsszef6rhetetlensdg 6ll fenn, 6s azt az drintett

felhiv5sra nem szitultette meg.
d/ a tisztsdg bettiltds6re alkalmatlann6 viilt.

(6),{ tisas6gvisel6t a kdzgyril6s visszahivj a,ha a kdziigyek gyakorl6srit6l joger6sen eltiltott6k.

(7) A tiszts6gvisel6 tisztsdge megsz[inik, ha

al tiszls 6 gdr ol lemondott,
bl akdzgyiills visszahivta vagy felmentette
cl az iilampolgir tag elhaldlozott
d/ a tisztsdget mint tag k6pvisel6je tdltdtte be, 6s a kdpviseletre adott megbiz6s6nak visszavonds6t a tag

a t6rsulatnak ir6sban bejelentette.

Q) A tisztsdgvisel6k a t6luk elvarhat6 gondoss6ggal kotelesek feladataik teljesit6se soriin eljrirni.
Kdtelezetts6geik megszegdsdvel a t6rsulatnak okozott kilrdrt a polgrlri jog 6ltal6nos szabiiyai szerint felel6sek
akkor is, ha a tSrsulaltal munkaviszonyban 6llnak.

20.$

A tarsulat elnOke

(l) Az Intdzi! bizottsSg elnOke, aki a Tarsulat elntike kdpviseli ttn6ll6an a Tiirsulatot. A tarsulat elnoke az int'zo
bizottshg elndke, akit a taggyiil6s a tiszts6gvisel6k v5laszt6sakor a tisztsdgvisel6k megv6lasil6sdra vonatkoz6
szab6lyok szerint v 6laszt.

(2) A t6rsulat eln0ke - a tiirsulatokra vonatkoz6 jogszabiilyok, ezen Alapszabilly, az esetleges bels6 szab6lyzatok,
tov6bb6 a kiizgytilds 6s az ntdzt5 bizottsiig hatilrozatai megtart6s6val ir6nyida a t6rsulatot
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(3) Az tntdz6 bizotts5g iil6sei ktiz0tti id6ben az eln0k dOnt azokban az tigyekben, amelyek jogszabdly vagy
Alapszab6ly rendelkezdsei szerint nem tartoznak akdzgyills vagy az ntdzo bizottsdgkizflrolag<ls hat6sktir6be.
Ennek megfelel6en az elndk kiil0n0sen a kiivetkez6 feladatokat v6gzi:

a/ kanyitja a tiirsulat dves iitemterv6be felvett - taggyulds 6ltal jbvdhagyott - feladatok vdgrehajtds6t, ds
folyamatosan ellen6rzi annak telj esitdsdt.
b/ gondoskodik arr6l, hogy a tiirsulati k0zfeladatok teljesit6sdhez 6s a mtikdd6shez sztiksdges pdnziigyi fedezet
mindig rendelkez6sre 6lljon.
cl atagok 6rdekelts6gi hozz6j6rul5s6val kapcsolatos taggyiil6si hatarozatokr6l a tagokat frSsban drtesiti, ds kOzli
veliik a fizet6si ktitelezetts6giikkel 6sszeftigg6 inform5ci6kat (10.$ /5/ bekezdds),
d/ gondoskodik a hatirid6re be nem frzetell 6rdekeltsdgi hozzbjarulilsok 10.$ /7/ 6s lSl.bekezd6s szerint tdrtdn6
behajt6s616l,
e/ a p6nnigyi vezetb ritjan gondoskodik a pdnz- 6s hitelgazdakod6ssal kapcsolatos tennival6k id6ben ttirtdn6
elv6gzds6r6l, a tiirsulati vagyon megfelel6 nyilv6ntartdsiir6l, 6s kezelds6r6l
fl az Alapszab6ly szerinti gyakorisrlggal iisszehivja azintdzo bizotts5g iildseit,

{ azntdzo bizotts6g nev6ben osszehivja a t6rsulat kozgyul6s
h/ gondoskodik a kdzgytilds 6s az intdz6 bizotts5g iildsei eld terjesztend6 javaslatok, jelentdsek ds beszilmol6k
elk6szit6s616l,
il az intdzf bizotts6g nevdben a kdzgytildsen el6terjeszti az ntdzbbizoltsdg besz6mol6j6t, a kor6bban hozott
kdzgyiildsi hatdrozatok vdgrehajtiis5r6l, igy ktildnosen az 6ves uzemterv teljesitdsdr6l, a tiirsulat vagyoni
helyzeteriSl, az iJrgyvitel fontosabb kdrddseir6l, az 6ltala, illetve az ntdz6 bizottsiig 6ltal tett fontosabb
int6zked6sekr6l, gondoskodik a ktizgyilds 6s az int6z6bizottsilghathrozatainak vdgrehajt6s6r6l
jl az ellen6rz6 bizotts6ggal egyiittmiikOdik a t6rsulat mrikOd6sdvel kapcsolatos panaszok vagy bejelentdsek
kivizsgillilsdban.

(a) Ha az ellenbrz6 bizottsilg a jogszab6lyban vagy Alapszab6lyban foglalt feladatait nem vagy nem kieldgit6en
l6Ija el, a t6rsulat elndke a taggyiildshez fordul abizoltsilg, vagy annak egyes tagjai visszahiv6s6nak iigy6ben.

(5) Az elndkdt akad.irlyortaffrsa esetdn az tntlzb bizottsiignak elndkhelyetteskdnt nevesitett tagJa vagy az intdzl
bizotts6g elnOke 6ltal esetileg megbizott tagia helyettesiti

2 l . s

A t6rsulat iigwiteli szervezete

(l) A t6rsulat igyvezel6 szerve az ntdzlbizottsdg (1995 6vi LVII tv.36.$.(4).

22.5

Az iie.witel szabiilvai

(1) A kiadm6nyozSs 6s utalv6nyoz6s szab|lyai a k6vetkez6k:

a/ A tarsulathozbeerkezetl iigyiratokra tett intdzkeddsek, valamint a tarsulat iiltal kezdemdnyezett int6zkeddsek
alflirfndra (kiadm6nyozftsira) az IB elndk jogosult, akad6lyortatdsa esetdn ezt a jogot az elndkhelyettes, valamint
bizonyos jogkdrdk iltaddsa mellett az [gyiratok egy csoportj ira n6,nre a T6rsulat b6rmely munkat6rs6ra
fltruhlzhatja.EzekafelharalmazSsok azonban nem 6rintik az elndk felel6ss6g6t.

b/ Olyan int6zked6st, amely k6s6bb a t6rsulat feladataihoz sziiks6ges p6nzeszkdz0kb6l kifizetdst tesz
sziiks d ge s s d, kiz6r 6lag az utalv dny o z6sra is j o go sultak tehetnek.

c/ Bankszriml6r6l tdrtdn6 kifizetdsekn6l, vagy 6tutal6sokn5l a banki el6ir6sok ir6nyad6k, azzal a megszorit6ssal,
hogy az emlitett esetekben a sziiksdges okmrlnyok 6rv6nyess6g6hez:

- a tSrsulat elndkdnek on6ll6an,
- elndkhelyettes6nek 6s a vele egyott az alkalmazollpdnzngyi vezet6nek kOzds a16ir6s6t, egyidejiileg

a tiirsulat cdgb6lyegz6jdnek ( 1. $ I 4 I bekezdls) hasmiiatdtki kell ktitni.
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d/ P6nzforgalommal kapcsolatos utalv6nyoz6sokra a t6rsulat elnilke jogosult

(2) Az iigyiratkezel6s szabilyai a k0vetkez6k:

a/ A tilrsulat tigyiratainak kezel6s6t (6rkeztet6s6t, iktatdsilt, tfrolilsdt, selejtezdsdt 6s archiviil6sifi) az illtalinos
iigyirat kezeldsi szabillyok illetve jogszab6lyok megfelel6 alkalmazils|val - kiiliiniisen pedig a levdltSri
elhelyezdsre vonatkoz6 rendelkez6sek betartiis6val - kell v6gezni.

bl Azigyiratok nyilviintart6sira szabvinyos iktat6kdnyvet, illetve e16ad6i munkaktinlvet kell haszr6lni. Ebbe
a megfelel6 rovatok kitdltdsevel - minden bedrkez6 6s kimen6 iigyiratot id6rendi sorrendben be kell jegyezni.

(3) A p6nzkezelds ds bizonylati rend szab6lyai a kdvetkez6k:

a/ A tilrsulat kdszpdnzdl ahir;ip6nrt6n6l sz6l6 jogszabrllyok 6ltaliinos rendelkezdsei szerint kell kezelni.
b/ A t6rsulat hi;;ip5nrtilrdt "kisebb 5rtdki p6nz forgalom" kateg6ria szerint kell kialakitani. A hdzipdnztdrban
marud6 napi zdr6 p6nzkdszlet fels6 hat6ra iitvenezer forint.
cl Olyan szervnek, vagy szemdlynek, amelyik bankszflmlixal rendelkezik, tizezer forintot feliili kifizet6st csak
6tutal6ssal szabad telj esiteni.
dl A hdzip1nrtir kezeloj5t (a pdnztilrost) 6s helyettes6t a t6rsulat elnOke megbiz6levdllel jeliili ki. Pdnztarosi
(helyettesi) feladatokkal utalviinyoziisra feljogositottat kijelOlni nem lehet.
el Apdnztdri ellen6ri feladatokat a t6rsulat elndke, vagy az ntdz6bizotts6g eln6k illtalmegbizotttaga l6tja el. A
p6nztdros 6s helyettese p5nztftri ellen6r nem lehet.
fl A szigoru szfrmadilsf nyomtatv6nyokat pilncdlszekr6nyben, vagy a p6nzkezel6s 6ltal6nos szab6lyainak
megfelel6enkezeltvaskazettdbankelltfrolni.
gl Hhzi p6nrt6ri ki- ds befizetdsekhez szabvanyositott nyomtatv5nyokat kell haszn6lni. Az alaki ds tartalmi
kdvetelmdnyek teljesit6s6t az ellen6r (e/ pont) esetenk6nt vizsgillni 6s biztositani kdteles.

(4 ) A t6rsulatn6l a b els 6 ellen6rz6 st az ellenbr zb bizottsdg v 6 gzi.

(5) A t6rsulat a tiszts6gvisel6lff6l (19.$) az 6rdek kdpviseleti szervbe kiildOtt kdpviseldj6r6l, olyan napra kdsz
nyilviiLntartiist vezet, amib6l kitiinik a tisztsdgvisel6 megvSlasrtilsdnak (megbizatdsirnak) kelte, a tiszts6ge, 6s a
mand6tuma lej fr athnak id6pontj a.

(6) A t6rsulat a tagokr6l - napra kdszen, - kiildn a termdszetes szemdlyekr6l 6s kiilOn a jogi szemdlyekr6l (jogi
szemdlyis6ggel nem rendelkez6 gazdasSgi tarsasSgokr6t) olyan 6rdekelts6gi kimutat6st vezet, amely tartalrnazza a
tag drdekeltsdg6t megalapoz' tngatlan adatait, drdekeltsdgdnek jogcimdt, 6s erdekeltsdgdnek m6rtdkdt
(drdekeltsdgi egysdgeinek sz6mirt), a rdszlre esetleg adott kedvezmdnyeket. A nyilv6ntartds klzzel vagy g6ppel
vezetett kartonrendszer.

VI. A TARSULAT GAZDALKODASA

23.$

Altalinos el6ir6sok

(1) A tarsulat celhoz kittOtt gazd6lkod6st folltat, v6llalkoz6si tev6kenys6get nem vdgez, nyeres6g megszerz6s6re
nem ttirekszik.

(2) A t6rsulat tarlozdsailrt saj6t vagyonSval felel: a tagok - a terhiikre megilllapitott drdekeltsdgi hozzdjirrul1son
tul - saj6t vagyonukkal a t6rsulat tartozisaiertnem felelnek.

(2) A t5rsulat gazd6lkod6si 6ve azonos a naptiiri evvel.
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24.5

\ t6rsulat vagyona

(l) A t6rsulatnak alakukfskor yagyona nincs, mtikdd6se sor6n a tagok 6rdekelts6gi hozzdj6rul6sdb6l (10. $),
l6tja el vizgazdirkod6si kdzfeladatait, apdnzigyi-gazdasilgiterve alapj6n.

(2) A tarsulat tulajdonSban keriilnek mindazok a vagyont6rgyak 6s eszkdzOk, amelyekre a tulajdonjogot a t6rsulat
- a tulajdonszerzds mindenkori szab6lyai szerint - megszerezte. E vagyontdrgyak ds eszkdzOk ellendrt6ke a
t6rsulat miik0d6si kiiltsdeeinek forr6sait terheli.

25 .$

A t6rsulati beruh6z6sok megval6sit6sa 6s a kOzcdhi mrivek tulajdonba ad6sa

(7) A t6rsulat a kdzfeladatait Bfcsalm6s Vfros Onkormdnyzat6vali-$jgffidfi*fi]<{i,$ a"sl. A tirsulat az
Onkorm6nyzattal k6t6tt egyi.ittmiiktiddsi meg6llapod6sban rlszletezellmunkamegosztinsal,6s uryancsak ezen
megSllapod6sban r6szletezett kdlts6gmegoszt6s szerint val6sitja meg feladatait.

A tiirsulat artyagi eszkOzeinek igdnybevdtel6vel l6trehozott ktizcdhi kdzrniivek B6csalm6s Viiros
Onkomfnyzatdnak tulajdoruiba keriilrtbk

!
26. $

Azinszfrnadils

(l) A t6rsulat a gazdilkodirsi 6v (23. $ /4/ bekezdds) lezfirdsdt ktivet6en - a vonatkoz6 pdnziigyi 6s sz6mviteli
el6iriisok szerint - zfrszftmadirst k6szit. A z{nszdmadds gazdas6gi m6rleget 6s szOveges besziirnol6t tartalmaz.

(2) Az ellen6rz6 bizottsiig a zflrszilmadfrst koteles - sziiksdg eset6n szak6rt6 igdnybevdteldvel - feliilvizsgiilni, 6s a
feliilvizsg6lat meg6llapit6sair6l a ktizgyul6snek jelent6st kdsziteni.

(3) A . kdzgf iil6s a zdrszitmadftst csak akkor veheti targyalfs al6,ha mar meghallgalta az ellen6rz6 bizotts6g
jelentdsdt. Ervdnyesen csak akkorhatilrozhatazfrszdmadirs elfogad6sa fel6l, ha azellen6rz6 bizofis6g erren6zve
megfelel6 aj 6nl6st tett.

VII. ZAR6 RENDELKEZESEK

27. 5

A t6rsulat cd gj eg.yz6se

(1) A t6rsulat cdgiegyzdse rigy tdrt6nik, hory a t6rsulat k6pviseletdre jogosult a t6Lrsulat g6ppel vagy klzzel eliSirt,
el6nyomott vagy el6nyomtatott nev6hez saj6t aliltrdsitt csatolja.

(2) On6ll6 cdgjegyz6sijoga csak az elndknek van.

(3) A cdgjegyz6sre (k6pviseletre) jogosult k6teles n6val6ir6s6t - kdzjegyzb 6ltal hitelesitve - cimp6ldSny
form6j6ban a c6gbir6s6gnak benyrijtani.

(4) A banksz6mla feletti rendelkezds a22. g (1) bekezd6s c./ pontja szerint t0rtdnik.
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A tdrsulat cdgbir6s6gi beieszdse 6s tdrvinyessdgi feliiEyelete

(1) A tdrsulat nt9z6bim,ttslga ezen Alapszab6ly megalkotds6t k0vet6 harrninc napon beliil a teriiletileg illet6kes
bir6sdgt6l kdri a bir6s6gi c6gnyilv6ntart6sr6l 6s a c6gek tdrvdnyess6gi feliigyeletdr6l sz6l6 2006. 6vi V.
t0rvdnyerejii rendelet szerinti bej egyzf;sdt a cegjegyz6kbe.

@ A ttusulat felett a tdrvdnyess6gi feliigyeletet a tdrsulat sz6lhelye szerint illetdkes K0myezetv6delrni 6s
Viziigyi LgazgatSsdgryakorolja, r

2e.$

A tiirsulat meesziindse

(l) A t6rsulat megsziinik, ha
a/ tdrvdnyesen elhatirozaa a jogut6d ndlkiili megsztin6sdt (feloszl6sdt)
b/ mdsik tdrsulattal egyesiil, vary tdbb tdrsulafa sz6tv61ik
cl az alapszabdlyban meghatiirozott k0zc6lri feladatfil megval6sitotta
d/ a cdgbir6s6g megszftntnek nyiiv6nitja.

(2) A ttusulat jogutdd ndlkiili megszitur6se esetdn - a cdgnyilv6nossdgr6l, a bir6s6gi cdgelj6nisr6l 6s a
vdgelsz6molasr6l sz6l6 tOrvdny rendelkezdseinek megfelel6en - vdgelsz6molasra keriil sor.

(3) A megsziint trirsuiat vagyon6t - ide6rtve a t6rsulati fton l6trehozott kOzcdhi vizikOzmii ldtesitndnyek]i:el
kapcsolatos varyoni jogot 6s kdtelezettsdget, toviibbd az 6rdekelts6gi hozz6jarul6ssal dsszefiiggd kdveteldst €s
tafiozfutis-ak6zfe1adatokatell6t6vlzikiizniitu1ajdono'xffiszdrekeli6tadni.

3 0 . $

Az Alapszab6ly mell6kletei

Az Alapszabdly melldkletei a k0vetkez6k;
1 . melldkletr A ritusulat drdekeltsdgi teriilet6t feltiintet6 helysdnrajz (3. g /2/ bekezddshez)
2. melldklet: Tapyilv6ntarfas (11. g l2lbekezd5shez)

ZARADEK

Ezen Alapsza;bfily,t
megtartott alakul6 k0zgtlds€n a tagok megalkot&ik, 6s
elfogadtiik

saimri k0zgyiil6si hatdrozattal

Alulirottak tanusitj 6k, hogy rn Alapszabiily sz0vege mege gyeztk a fent hivatkozott kOzgytil6sen megaikotott
szdveggel.

kdzgnil6s

( '  / "
... '..;;;:--.,,....,.

a k0zgyiilds jegyz6k6nyvdnek vezet6je
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