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1 .
r. ArrnrANos RESZ

1 . $

A t6rsulat elnevez6se 6s sz6khelve

(1)A tarsulat elnevezlse: Bogid - Romonya - Nagykozilri Szennyvizcsatorna
Epit6 Y tuik}zmii Tfrsulat

(2 A tarsulat r<ividitett elnevez6se: Bogrid - Romonya - Nagykozriri
Vizikiizmii Tirsulat

(3)A tarsulat szdkhelyez 7742 Bogr[d Kossuth Lajos ftca 86.

(4) A trirsulat megalakul6sdnak id6pontja: 2013. mrircius 5"

(4) A t6rsulat c6gb6lyegzoje t6glalap alakri, amely feltil
Bogrld - Romonya - Narykozhri

Ytuikdzmii Tirsulat

cdgnevet, alul csillagok kdz<jtt
* BOGAD *

sz6khelyet, kciz6pen egy vizszintes sorban

Alakulis 6ve 2013.
szdveget tiinteti fel.

2 .$

A tarsulat c6Ua

A tarsulat c61ja, hogy a 3.$-ban kdriilfrt 6rdekelts6gi tertiletdn az 5.$-ban meghatarozotttagSai
Sltal biztositott sajrit anyagi er6forr6sokb6l, az 6rintett iinkormfny"utokkul kiiziisen,
tfrsberuhfizhsban ellflssa a 4.$-ban meghatfrozott helyi vi:zgazd1lkodAsikOzfeladatokat.

3 . $

A t6rsulat 6rdekeltsdei teriilete

(1) A tiirsulat 6rdekeltsdgi tertilete az aterilet, amelyr6l a tarsulat k6zremiik<id6s6vel illetve
anyagi r6szv6tel6vel megval6sitott vizikozmi 6ltal nyfjtott szolgiltat6s ig6nybe vehet6, azaz
az ingallan szenrtyviz bektit6 vezet6ke ki6pit6sre kertil. Az frdekelts6gi tertileien beliil tehifi, a
tagnyilviintart6sban szerepl6 ingatlanok az erdekertingatlanok.

(2) A tarsulat drdekelts6gi teriilet6t ezen alapszabilXy mell6lklet6t kdpezo helyszinrajz ttintetik
fel. (1. szdmtmell6klet).
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4.$

A tiirsulat feladatai 6s tevdkenvsr5gi k6re

(1) A tarsulat jogi szem6lyis6ggel rendelkez6 gudblkod6 szervezet, vizikdzmu
tarsulatkdnt mrikddik, 6s 6rdekeltsegihozzfrjarul6sh6l biztositott p1nzeszk1zeinek m6rt6k6ig,
a kdvetkezb vizgazditlkod6si krizfeladatokat kitja el:

Pogfd' Romonya, Narykozfr telepiil6sek kdzigazgatfsi teriilet6n beltif az lrinte>tt
Onkormdnyzatokkal egyiittmiikddve, tfrsberuhrizfshran megval6sitjao a 3. $ (2)
bekezd6sben meghat{rozott 6rdeketts6gi teriiletek:n, a viziigyi hattfs6g 

- 
iiizl

enged6lyezett miiszaki tervek 6s a t6rsulat alakultf taggyiil6se 6ltal elfogadott p6nziig5'i-
miiszaki szfmftds alapjdn il szennyvfzelvezetl h6l6zzatot 6s ^ tagnyilvrlntart6sbnn
szerepld ingatlanok szennyviz bekiit6 v ezet6k6t.

(2) A trirsulat tev6kenys6gi k<ire a KSH fitalkozzetett TEAOR szerint:
F6 tev6kenysdgi k6r: 42.2L Folyaddk szhllitfusfna szolgill6kcizmii 6pit6se
Egy6b tev6kenys6g : 7r.r2. M6rn6ki tev6kenys6g, miiszaki tan6csad6s

II. TAGSAGI V[SZON\'

s.$

A tarsulat taqiai

(1) A t6rsulat tagia mindazon termdszetes- 6s jogi szem6ly, jogi szemdlyiseggel nem
rendelkez6 gazdasdgi tarsasdg, aki/amely az erdekelts6gi teriileten, szennyvizet kibocs6t6
ingatlantulaj donnal rendelkezik, vagy ingatlant egydb j ogcinnen haszn6l.

al Ha az ingatlan hasznslatfit nem a tulajdonos gyakorolja, akkor a tarsulat tagSa - 4z
ingatlanon fenn6ll6 jognak megfelelden - a t6nyreges haszndl6, vagyis
- az ingatlan haszn6l6ja,
- a haszon5lv ezo (haszn6l 6)
- aki az ingatlan hasznillatftegy6b jogcimen t6nylegesen gyakorolja, (hasznait szedi)
- a lak6s bdrldje (b6r16tars, t6rsb6r16), ha a bdrleti jogviszony hatitrozatlanid6re sz6l.

bl A szolg{tIati lak6s tdnyleges hasznril6janak a lakiissal rendtelkezni jogosult kezel6 szervet
kell tekinteni.

(2) A tag tarsulati tags6ga megszrinik, ha:

a/ A termdszetes szem6ly meghal, vagy ajogi szem6ly tag illet6leg jogi szem6lyis6ggel nem
rendelkez6 gazdasdgi tarsasrlg j ogut6d n6lkiil megszrinik

bl A tagsilgi viszony alapjhul szolgdl6 6rdekelts6g e, vagy maga a tilrsulat megsztinik.
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6.$

A taeok jogai

itl o tag joga

a/ atdrsulat krizgytilds6n delegdlt tagk6nt r6szt venni 6s az drdekelts6gdvel ariinyos szavazattlal
akozgyttllsenszavazni
b/ a t6rsulatban - ha anamegvillaszllLik- tiszts6get bet<jlten:i, felt6ve, hogy dsszeferhetetlens6g
vagykizix6 ok esetdben nem 6ll fenn,
cl atisztslgvisel6kt6l €s a k6pvisel6j6t6l a t6rsulatot, illetvi: a sajdt 6rdekelts6g6t, egy6b jogait
vagy kdtelezetts6geit 6rint6 iigyben felvildgosit6st k6rni,
dl akdzgyftl6st61 k6mi a vele szemben meg5llapftott 6rderkelts6gi hozzi$6ru16s m6rs6kl6s6t,
vagy megfi zet6s6nek meghatilrozott id6re t<irt6no felftiggeszrt6s6t,
el akdzffilesihatitrozat k6zbesft6s6t6l szfimitott 30 napon beliil a bir6s6gt6l k6rni a terh6re
megrillapitott 6rdekeltsegi hozzigrirulds ( 1 0. $) feltilvizsgillatiit,
fl abitSsigt6l k6mi a tarsulat szervei (13.$) 6ltal atagsrigi jogviszony6val kapcsolatban hoz<tIt- jogszab6lybavagyalapszabillybaiitkriz6-hatirozatrcttitvlizsgahtai
gl ezen alapszabilly 14.$. (3) bekezd6s c.l pontjehan mig6llapirott m6don rendkiviili
k<lzgyulds cisszehiv6s6t k6rni.

(2)A term6szetes szemdly tag az 6t megilletd jogokat deleg6ltkdnt szem6lyesen, vagy - k6t
tant 6ltal alfirt itilsbeli meghatalmazfus alapjiln - rneghatalmazott tcepvisetoj-e ritlan
gyakorolhatja. A nem term6szetes szem6ly tag a jogait, a li6pviseleti jog6t teljes AitonyitO
erejii nrag6nokirattal igazolS trirv6nyes, vary meghatalmazott kdpviielOje rigan
gyakorolhatja. Egy tagot csak egy k6pvisel6 k6pviselhet.

7.$

A taeok kdteless6gei

(1)A tag kcitelessdge:

aJ a tirsulat ktizfeladatai ell6t6srlnak k<jlts lgeihez az &dekelts6g6t megalapoz6 ingatlanra,
vagy ingatlanr6szre es6 6rdekeltsdgi egysdgek (8.$) sz6mnrak axiiydbanhoizejarulni, vagyis
a terhdre megrlllapitott 6rdekeltsdgi hozzfuj8fulsst (10.g) a kozffiles riltal megrlllapit.tt
m6rt6kben, r6szletekben 6s hat6rid6re megfi zetni,
bl szemelyesen - nem term6szetes szem6lyek esetdn k6pviseldjtik ftjan - r6szt venni a tarsulat
azon szervdnek tev6kenys6g6ben, amelybe megvhlasdott6k, 6s a tiszts6get elv6llalta,
cl a tagsttgi jogviszony alapj6ul szolg6l6 6rdekelts6g6nek megszindsdt a tiirsulat intezto
bizottsdganak ir6sban bejelenteni, ebben krizrilni a helydbe tepO q tag nev6t, lakhely6t
(sz6khelydt), a bejelentdshez csatolni a tagsiigi jogviszony megsziinds6nek alapj6ul szolgit6
okirat m6solat6t.
dl ahatirtd6re meg nem fizetett 6rdekelts6gihozzdjirulSs utrin - a Ptk. -ban meghatfnozcttt
mdrtdkri - k6sedelmi kamatot (behajt6s esercn ennek kdltsdgeit is) megfizetni.
cl meglartani a jogszabdlyok 6s ezen Alapszabhly el6fu6sait, valamint akiizgyules red n6zve
kdtelez6 hat|r ozatait.
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(2) A tag teszere megrillapitott 6rdekeltsegi hozzhjSrul6st annak a h6napnak utols6 napjliig
kdteles megfizetni, amelyben az (l) bekezd6s c.i pontja szerrinti bejelentdsi megtette.

(3)A tagsrigi jogviszonyb 6l szirmaz6 kcitelezetts6gek akkor is mag6t a tagot terhelik, ha 6t a
tilrsulat szerveiben k6pviselik.

IIT. AZ ERDEKELTSEGI HOZZ }\J ARULAS

8.$

Az 6rdekelt$gi egys6g

(1) A tag 6rdekeltsdgi hozzdjinulSsrinak (10.$) aLapja az 3rdekeltsdgi egys6g, amely a
t6rsulatn6l

- csatorn6ziis esetdben egys6gesen 250liter lnap

(2)A tag drdekeltsdgdt megalapozS ingatlama, vary ingatlzur6szre esd 6rdekelts6gi egysegr:k
szSma atirsrilatnill

a/ eW lakrishaszn6lat utan egy 6rdekelts6gi egys6g.
Lak6shasznillat: dndild rendeltetdst egyieg! neiyis6g, vagy egymrlssal bels6 kapcsolatban
6116 f6- 6s melt6khelyis6gek miiszakilag is iisszetartozl regyiittese, amelynek a szabadb6l
vary ^z 6piilet kiiziis kiizleked6j6b6t nyil6 iindlt6 bejdrata van. Meghatrirozortt
rendeltet6s c6ljrira iinmagfban alkalmas 6s fiiggetleniil iizemeltethet6 (pl. iizlethelyis6g,
egy lakis vagy egy szflloda6piilet).

b/ nem lakSs c6ljrira szolg6I6 b6rlem6nyek, lak6shasznfllat mellett az ingatlawrak kiil6n c61i
(pressz6, bolt, miihely, stb.) hasznhlata, termel6iizem miikiidtet6se esetdi (atilvlatiig6nyeket
is figyelembe vevo) norm6k, miiszaki iranyelvek - ilyenek hirlny6ban eseti miiszaki
sz6mitiisok - arapjdn megdllapitott tcibbszorris 6rdekelts6gi egys6g

e.$

Eey 6rdekelts6 gi e g.vs6 gre eso hoz::zirjirulfus

(1) A T6rsulatn6l az egy 6rdekelts6gi egys6g mfiroszixna;
szennyvfzmennyisdgnek, felel meg

(2) Esy drdekelts6gi egys6gre eso hozz6j6ral6s m6rt6ke a ktivetkez6:

Bogrfld telepiil6sen:

250 literlnap

: termdszetes szem6lyek eset6ben
= nem term6szetes szem6lyek esetdben

130 000
105 000

Ftiegys6g
Ft/ egys6g



Romonya telepiil6sen:
: term6szetes szemdlyek eset6ben
: nem term6szetes szem6lvek eset6ben

Na gSrko4r[n telepiil6sen :
: termdszetes szemdlyek eset6ben
: nem termdszetes szem6lvek eset6ben

(3 ) Az dpdekeltsdgihozzfijlralSs megfizetdse:

Az
16szle
6vben a

2013.6

A jogi

Hrirom
2015. rilis 15.-ig

165 000
13s 000

220 000
204 000

Ft/egys6g
Ft/ egys6g

Ft/egys6g
Ft/ egysdg

tsegi hozzdj6rul6st a t6rsulat term6szetes szemiily tagsai 100 ht6nap alatt egyenl6
k<itelesek befizetni, minden h6 15. hatr{rnappaI^ Az els6 fizet6si hatfridd: 2013.
frsulat c6gbejegyz6s6t kiivetd 30 napon beltil keriil meghatdrozfsrt.

szem6lyek, akik a rlszletfrzetdsi kedvezm6nnyel nem kfv6nnak 6lni,
Bogrfld telepiil6s esetr6n: 101i 000 Ft
Romonya telepiil6s eset6n: 135 000 Ft
Nagykozr{r telepiil6s eset6n: 204 000 Ft

16 r6szletben, 2013. riprilis 15.-ig, 2014. rirprilis 15.-ig, 2015. fprilis 15.-ig
rende zni, 6rdekelts6 g i ho zzfrj 6rul6sukat.

szem6lyek a kik egy cisszegben kfv6nj fk megfizetni az 6rdekeltsdigi
, m6djuk van: Bogdd telepiil6s eset6n: 80 000 Ft

Romonya telepiil6s eset6n: 115 000 Ft
Nagykozr[r telepiil6s eset6n: 190 000 Ft

is 1 5. -i g trirt6n6 befizet6 s se 1, rendezni kii Aarto zhsttkat.

yek a r6sziikre meg6llapitott 6rdekeltsegi hozizhj6rul6st:
Bogid telepiil6s eset6ben: 105 000 Ft / egy drdekelts6gi egys6g,
Romonya telepiil6s eset6n: 135 000 Ft I egy 6rdekelts6gi egys6g,
Nag5rkozfr telepiil6s eset6n: 204 000 Ft / egy 6rdekelts6gi egys6g,

rdszletben kdtelesek mesfizetni 2013. 6prilis. 15.-ig, 2014.5prilis 15.-1ig,

ihozzdjitrvl6st rigy kell megSllapitani,hogy az - aberuhin6shoz biztositott(1) Az
rin tril - fedezze a tarsulat <isszes mrikrid6si keilts6e6t is.
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(2) A tag trirsulati 6rdekelts6g6nek m6rt6ke, - vagyis az Sltala fizetend6 6rdekelts4gi
hozzfijitnlils dsszege - Monos az 6rdekelts6get megalapoz:6 ingatlan, vagy ingatlanrdsz ut6n
megSllapftott t6rsulati drdekelts6gi egys6gek sz6sma, 6s az egy 6rdekeltsdgi egys6gre es6
hozzdjarulilsszorzat|val.

(3) Ha az &dekelts6gi teriileten 16v6, egy vagy tdbb 6rdekelts6gi egys6get kepezi| ingatlannak
ttibb tulajdonosa, vagy az 5.$ (l) bekezdds al pontja szeriLnti ktildn jogc{men tdbb tdnyleges
hasznii6ja van, akkor a tiirsulati 6rdekelts6g m6rt6k6t miindegyik jogcfm ut6n kiilcin-kiildn
meg kell illapitani, kiv6ve, ha az ingatlan valamelyik rdsztulajdonosa (illetve rdszboni
haszn6l6ja) az ingatlan egdsze uthn megiilapftott 6rdekelts6gi hozzSjarulfus megfizetds6t
ir6sban (pl. a t6rsulat szewezdse idej6n tett szfnd6knyilatkozatban) eleve magdravilllalta.

4) Ha az erdekeltsegi hozzhj6rul6s megfizet6se a term6szetes szem6ly tagot annak szoci6lis
kdriilm6nyei, vagy egy6b ok miatt srilyosan h6tnlnyos helyzetbe hozna, akkor az drdekeltsd:gi
hozzdjitrulits 6sszeg6t a kdzgyril6s a tag k6relm6re m6rs6kerlheti, vagy megfizet6sethatirozitt
id6re (de legfeljebb a trirsulat megsziinds6nek id6pontj6ig) felfiiggesztheti, felt6ve, hogy a
ddntds nem vesz6lyezteti a tarsulati k<tzfeladatok megval6sit6s6t.

(5) Az drdekelts6gi hozzhjfurulSssal kapcsolatos alakul6 taggytil6si, vary kdzgyrildsi
hatinozatr6l a tagot azint6z6 bizottsrig eln<ike ir6sban 6rtesiti. Az 6rtesit6sben meg kell jel<ilni
al a ftzetlsi kritelezettsdg j o galapj 6t,
bl az alakul6 taggyiillsi (kdzgyril6si) hat6rozat szilmift,
cl az egy 6rdekelts6gi egys6gre (9.9 ) es6 hozzhjaru\ds m6rt6k6t,
dl a tag 6rdekelts6gi egysdgeinek sz6m6t
e/ az 5rdekeltsdgi hozzajilrulils - esetleges engedm6nyekkel csrjkkentett - dsszeg6t,
fl abefrzetds (teljesit6s) m6dj6t
gl a befizetds hataridej 6t,
W a befrzet6s elmulaszt6sanak j ogkrivetkezm6nyeit,
i/ a j ogorvoslati lehet6s6geket

(6),{ trlrsulati 6rdekeltsdgihozzitj rulS.s ad6k m6djrira behajthatdkoztntoz1s.
A hatarid6re be nem fizetett drdekelts6gi hozzalfurulfst az intlzo bizottsrlg elndk6nek
megkeresdsere az a tag lak6helye szerint illet6kes jegyzl - az ad6zLis rendj6r6l sz6l6
jogszabillyok szerint - hajtja be, a befoly dsszeget pedig a behaitasi krilts6gek levoniisa ut,an
negyeddvenk6nt a tarsulat szinriiljan utall a ifi..

(7) Az (6) bekezd6s szerinti megkeresdsben kdzcilni kell a behajt6shoz sziiks6ges adatokat, itr;y
al atagnev6t
b/ a taglak6helydt (sz6khely6t)
cl atagsfugijogviszonnyal cisszefi.igg6 ingatlannak azingatlamnyilvrintart6s szerinti adatait,
dl az erdekelts6gi hozziljirulas dsszeg6t,
e/ a kovetetr6st megalapoz6 taggyil6si (k6zgyul6si) hatrirozat szitmffi,
f/ a ktivetel6st megalapoz6taggyfil6si (kdzgytil6si) hatarozatbanfoglalt fizet6si hatdid1t.

(8)A term6szetes szem6ly taghalilla eset6n amennyiben az drdk<is (ok) az ingatlant terhel6
6rdekelts6gi hozzdjarul6st nem fizetik meg a tilrsulat rdsz6re, tgy a *"g tt"* fizetett
6rdekelts6gihozzdjfurul6s hagyat6ki teherkdnt az eljfrlk6zjegyz6n6l bejelentdsre keri.il
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(9) Amennyiben a tenn6szetes szem6ly tag ingatlaniit elidegeniti, vagy elajand6kozzaugy az
ingatlant terhel6 m6g ki nem fizetett 6rdekeltslgitozzhjhnrl6s teljes oirr"get, az elidegenit6s
vagy ajfundekozits id6pontj6t kcivet6en 15 napon beltil egy <isszegben kiiteles megfizetni a
t6rsulat rdszdre

A t6rsulat a benthfnhs befejez6s6t kdvetS 6vekberr befizet6sre kertil6 lakoss6gi 6rdekeltsdgi
hozzitiSrulils megel6legezdsdre - az epitesi felaclatok teitjesit6sdnek rrividebb hatriridejd,ie
tekintettel - ktildn jogszab6ly szerint kedvezmdnyes kamartfelt6telek mellett bankhitelt vehLet
fel.

A tag az 6rdekelts6gi hozzdrjdrulils utols6 tdrleszt6 r'eszletet legk6s6bb a kozfeladlat
megval6sftfusirttoz felvett bankhitel utols6 tiirlesztdr rdszlettinek visszafizetdsdnek messzabott
hat6ridore kciteles megfizetni
Az 6rdekellts6gi hozzdifurulils utols6 t<irleszt6 r6szlete megfizetds6nek hat6rideje (egy-egy
6pit6si titemen beliil) az ttj tagok eset6ben sem haladhalja meg az adotr 6pft6si titEmben
6rdekelt tdbbi trlrsulati tagra drv6nyes fizetdsi hataridlt.

1  l . $

A taenyilvfuntartds

(t) n tifusulat a tagiair6l tagnyilv6ntartiist vezet, amely tartirlmazza- legalSbb - atagnev6t 6s
lak6hely6t (szdkhely6t).

(2)Atagnyilvrintartilsezenalapszabdlymell6klete(2.sz6mimell6klet)

(3) A tilrsulat Intezo Bizottsiiga a tagnyilvhrrtartfustrendsz:eresenvezeti ds avhltoz6sokat az
6ves tagglrl6st k<ivet6 30. napon beliil az illet6kes cdgbir6srighoz benyujtja.

IV. A TARSULAT KOZFELADATAINAK NOVTNSN

12.$ .

Az 6rdekelts6gi tertilet kib6vit6se. rij tasok csatlakoz6sa

(1)A trlrsulati kdzfeladatok fokozatos megval6sit6sa eset6n, ydgy ha a folyamatban lev6
beruhfnds sordn a k<izfeladatok b6vft6s6nek ig6nye meriil fel, - a tdrsulat alakititsfna
vonatkoz6 jogszabfiyok megfelelo alkalmazdsilal - sor keriilhet a t6rsulat (toviibbiakban:
befogad6 t6rsulat) 6rdekeltsdgi tertiletdnek kib6vft6s6re, <is ezilltahij tagok csatlakoz6sara,

(2)A befogad6 tSrsulat 6rdekelts6gi teriilet6nek kib6vit6sdt, 6s az ifi tagok csatlakozasdnak
el6k6szit6set iLLtalilban - a t6rsulatokra vonatlrozo jogszabrilyok szerint ldtrehozott 6s
miikod6 - szewez6 bizotts6g vegzi. Ha a b6vit6ssel 6ss:refiigg6 rij t6rsulati kcizfeladatok a
befogad6 tarsulat alakul6 taggyiil6se (kcizgyril6se) 6ltal rnar kor6bban elfogadott pdnziigyi-
miiszaki sziimit6sokban foglalt keretek kdzdtt is mLegval6sithat6k, a b6vii6st 6s a
csatlakoz6st el6k6szit6 feladatokat a befogad6 t6.rsulat imtezobizottsdgavegzi el.
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(3)A t6rsulati 6rdekelts6gi tertilet kib6vit6s6nek, irj tagok csatlakoz6s6nak el6felt6tele, hogy az
fjabb 6rdekelts6gi teri.ilet hatdraira vonatkoz6an rendelkez6sre 6lljon a tertiletileg ill#kes
vizijgyi igazgat6sdg 6s az 6rintett teleptilds jegyzSjenek javaslata, tovhbbi, hogy a
csatlakoz6 tertileten ingallan tulajdonnal rend,elkez6, illetve ingatlant egy6b ;ogcimen
haszn6lo term6szetes- 6s jogi szem6lyek, jogi szem6ly.is6ggel nem rendefiez6 gidas1,gi
t6rsas6gok - 6rdekelts6gtik arSnya szerint szir.nitott - legal6bb k6tharmados tcibbsdge 

-a

befogad6 tarsulat taggyril6s6hez cimzett,k6t tanii 6ltal hitelesitett sziind6knyilatk ozatbart

a/ kinyilvrinitsa art a sz5.ndekf4 hogy az 6rdekelts6gi ingatlzmukat 6rint6 vizgazdillkod1si
ktjzfeladatokat a befogad6 tdrsulat szewezetikeretei k<iztitt kivrlnjrlk megoldani,

b/ elfogadja 6s mag6ranezve kcitelezonek elismerje a befogad6 tarsulat alapszab1lyfrt, tov6bb6
a tiirsulat szervei 6Ital hozott - r6juk, illetvo 6rdekdts6gi viszonyaikra vonatkoz6
hatfnozatokat,

cl vfillalja a csatlakoziisra vonatkoz6 penzigyi-miiszaki sz6rmit6sokban kimunk6lt 6rdekeltsdsi
hozzi$ilruIits - t6rsulati jogszabillyok 6s az Alapszab,6ly szerrinti - megfizet6s6t.

(4) A t6rsulati ktizfeladatok kib6vit6s6re, 6s riji tagok csatlakoz6s ira ftdnyul6 sz6nddk
elfogad6sara a befogad6 t6rsulat krizgyril6se illet6kes.

(5) A befogad6 tarsulat kdzgyiildse az 5rdekelts6gi egys6g arinya szerint szftmitott legallbb
kdtharmados szavazattribbs6ggel d<int a t6rsulat k:izfeladatainak kib6vft6s6r6l, vagyis az rij
t6rsulati 6rdekelts6gi teriiletr6l, 6s a leend6 rij tagok csatlakoz6si k6relme tfrgyaban.

(6) Az rij tagokkal (k6pvisel6ikkel) kib6vitett krizgyiilds:

a/ meghatittozza a kib6viil6s (csatlakoz6s) id6ponti6t, az rij tagok frzetesi kcitelezetts6geinek
szabfilyait a tcirleszt6 r6szletek dsszegdt 6s a fizet6si hatririd6ket,

b/ sziiks6g esetdn ddnt a tisztsdgvisel<ik szimfnak kieg6szit6s6r6l, 6s mindazokr6l a
k6rddsekr6l., amelyeke t az ttjabb t6rsulati kd,zfeladatok megval6sit5sa megkiv6n.

V. A TARSULAT SZERVEZIITE ES VTUXoUNSN

13.$

A tiirsulat testiileti szervei

(1) A t6rsulat testtileti szervei

al akdzgyhl€s
bl azintezlbizottsdg
cl az ellenorzo bizottsits.
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A kdzgf'fi.16s

(1) A t6rsulat legf6bb szerve a krizgyiil6s.

A k6zgytil6s lehet:
- 6ves rendes vagy
- rendkiviili k6zgytil6s.

(2) Az 6ves rendes k<izgyril6st dvente egyszer kell <isszehivni. Ezen meg kell tirgyalni az
elozo 6vi zdrszflmad6st (6ves besz6mol6t, m6rleget) valamint a tirgydvi gazdasfugiiervet, 6s
mindezekr6 I me gfe I e Lo hatfn ozatokat ke I I ho zni.

(3) Rendkivtili k6zgytil6st kell taftani,ha

al azintez6- vagy ellen6rzb bizotts6g tagiainak sz\maezen AlapszabSly 15. illetve 17.$-dban
me ghathr ozott l6tszrlm al 6 c srikken,
bl azirtezo bizottsrlg vagy annak elndke sztiksdgesnek tartja.
cl atagok 4rdekelts6gi egys6g szerint szitmitott legal6bb egyharmada art azok megjeftil6s6vel
k6ri,
dl az ellenbrzlbizottsitg vagy a cdgbir6srlg inditvinyozza.

(4) A kdzgytildst az intezo bizotts6g elnrike hivja cissze . Ha az intdzo bizottsilg elnoke ezt
elmulasztja, dz dsszehiv6sra az elleniSrziS l>izottsdg elndke jogosult. A hat6siig
kezdem6nyezheli, hogy a c6gbir6sdg a t<irv6nyessdgi feltigyelet sor6n eljrlrva intdzkedjen a
taggytilds cjsszehiv6sa 6rdek6ben.

(5)A kdzgyril6sre - tan6cskoz6si joggal - meg kell hivni

- az ellenlrzo bizottsilg elncik6t,
- a t6rsulat penzigyivezetfjdt,
- a tarsulati kdzfeladatokkal 6rintett helyi dnkormitnyzatot,
- a tertiletileg illet6kes vinigyi igazgat6sfugot,
- mindazokat, akiket azintezobizottshga napirendret(notttemillsatekintettel

sziiks6gesnek tart.

(6)A napirendet tartalmazo ir6sbeli meghiv6t akozgyiles tervezett id6pontja el6tt legaldbb .15
nappal valamennyi tarsulati tag reszerc ki kell ktildeni, 6s hirdetm6ny form6j6ban ki kell
ftiggeszteni a Kiizs6go 6nkorm6 nyzatihirdet6 tilblajan

(7)A t6rsulat valamennyi tagja a tags6gi jogviszo,nya fenn6lkisa alatt egyfttal a kcizgyiilds
deleg6lt tagSa. A kcizgytil6s valamennyi deleg6lt tagja k6pviseli a rii, mint a t6rsulat taglata
jut6 6rdekelts6gi egys6ge(ke)t.

(8) A kdzgyiil6s akkor hatdrozatkepes, ha azon atzrgok legal6bb 50 o/o + 1 fo a k6pviseltetve
van - akar szem6lyesen, akSr az alapszabilly 6.$. (2) bek. szerint k6pviselettel-, illetve jogi
szemdlyek, vagy jogi szem6lyis6g n6lkiili gazdashgit6rsasiigok eset6n tdrvdnyesen k6pviselteti
magtfi.
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(9) Ha a k}zgy6l6s nem hatfuozatkfipes, akkor a 8 napon beliili id6pontra <isszehivott
miisodik kdzgy6l6s - az eredeti napirenden szerepJl6 ilgyekben - a megielentek szrlm6ra 6s az
6rdekelts6giarinyratekintetn6lkiilhatirozatkfipes.

( 1 0) A kdzgyul6s kiz6r6lagos hat6skrjr6b e tafiozik

al az alapszabilly m6dositrlsa
b/ a tarsulat megsztin6s6nek, szetvflfusfnak illet6leg egyesiil6s6nek, tov6bb6 a trirsulati
kdzfeladatok 6s az drdekeltsdgi tertilet b6vit6s6nek elhatirozfusa, a csatlakoz6si
szanddknyilatkozatok elbir6l6sa, a csatlakoz6 tagok drdekelts6gi hozzilaral6sa m6rt6k6nek
meg6llapit6sa,
cl differenci6lt 6rdekelts6gi hozzfujfurulils elveinek kialakit6sa, ds a tagok fizet6si
kritelezetts6geinek me g5llapit6sa,
dl az esetlege s bel s6 szabiiy zatok elfo gad6sa,
el tisztsegvisel6k megvhlasztitsa, beszSmoltat6sa, visszahivds a, dijazfusinak meg6llapftasa,
f/ a tarsulat kdzfeladatainak 6ves - 6s ezen beluli - iitemez6se, tertileti sorrendj6nek
meghat|rozhsa,
gl az eves zinszirmadhs (beszilmol6, m6rleg,) 6s az 6ves gazdas6gi terv j6v6hagy6sa,
h/ amit jogszabilly vagy M alapszabfly ak6zgy6l6s hat6sk<jr6be utal

(11) A kdzgyiilds brirmely k6rd6s megtargyal6srinak jogifimagitrrozvonhatja.

(12) A krizgytil6s a hatfrozatait nyilt szavazfussalltozza.

A tagokra fizet6si ktitelezetts6get meg6llapit6 hatirozatok meghozatalin1l tovdbbd a tirsulat
megalakitdsara 6s a tarsulati kcizfeladatok kib6vft6s6re (12.$ l5l bekezdds a/ pont) vonatkoz6
d<int6sekn6l a deleg6ltak az 6ltaluk k6pviselt 6rdekelts6gi egys6gek szdrna sierinii ar1nyban,
minden e gy6b tigyben, egyenl6 n inyban szav aznak.

Az alapszabdly m6dositilsittoz, a tiirsulat megsziintet6s6hez, egyestil6sdhez, sz6rv6l6sfiltoz,
drdekeltsdgi teriiletdnek 6s vizgazdillkodfusi kozfeladatainak b6vitesehez, legal6bb
k6tharmados tdbbsdgii szavazatra van sziiks6g, miis esetekben az egyszeri sz6tcibbseg
el6gsdgesaklzgyiilesihatdrozatok6rv6nyess6g6hez.

(13) A ktizgytil6sr6l jegyz6kdnyvet kell felvenni, amelynek tartalmazni kell ktikjn<isen

al akdzgyhl6s hely6t 6s idej6t,
b/ a jelenl6v6, illetve kdpviselt 6rdekeltek szitmift, az erdekelts6g jogcim6t, m6rt6k6t 6s
ardnyht,
c/ az iil6sen elhangzottbesziimol6k,hozzhsz6l6sok, illetve javaslatok l6nyegi tartalm1t,
dl a hozott hatinozatokat a t6rgydven beltil folyamitos sorsziimoz6ssal, a teljesit6s
hat6ridejdnek, 6s a v6grehajt6s6rt felel6s megnevezdsdvel, valamint annak megjeldl6s6vel,
hogy a hatixozatokat a megjelent (k6pviselt) drdekeltek milyen 6rdekelts6gi ar6nyban hoztik,
el a jegyzlkrinywezetl, alevezet6 elndk, ds k6t hitelesit6 nevdt 6s aldiritsit.

A hatfttozatk6pessdget igazol6 iratokat a jegyzcikrinyv eredeti (iratt6ri) pdld6nyrihoz kell
csatolni.
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A ktizgyullsi hatfrozatokr6l olyan nyilv6ntart6st kell vezetni, amelyb5l kitiinik, hogy a
vdgrehajt6st ig6ny16 hatarozatokkal kapcsolatban mikor 6s milyen int6zked6sek trjrt6ntek. A
kdzgytildsi jegyz6kdnyveket ezen nyilv6ntart6s melldkletekdnt kell megSrizni. Anyilv6ntart6s
6s a mell6klete nem selejtezhet6.

Az alakul6 taggyiil6s 6s a tovdbbi kdzgyul6sek jegyz6kcinyv6b6l p6ldrlny, a tagoknak 6s
meghivottaknak nem jar, de a jegyzlkdnyvet k6rds6re a tagoknak 6s a tan6cskozdsi joggal
r6szt vett meghivottaknak betekint6s vagy helyben trirt6n6 lem6sol6s v6gett rendelkezdsre kell
bocs6tani.

1s.$

Az intezbbizatlsilg

(1) Az intez6bizottsfuga t6rsulat irlnyitS szerve.

(2) Azintlzbbizotlshgelniikb6l6s 4 tagb6l (egyiittesen tehit 5 tagb6l) azintlz6bizottsrigot
6s tagiait akdzffies a tagok kdztil 5 6we villasztja. A kdzgyul6s - tvonos szab6lyok szerint -
legfeljebb tr<6t p6ttagot is v6laszthat, akik a megv6lasztitstk sonendj6ben ataghely6be l6pnek,
ha annak tisztsdge brirmely ok miatt megszftnik.

16 .$

Az int6zri bizotts6g joqkdre 6s miikdd6se

(1) Az intezo bizotts6g gondoskodik a kdzgyil6s hatarozatainak v6grehajtdsar6l, 6s dcjnt a
tiirsulatot, illetoleg a tiirsulat kiizfeLadatait 6rint6 olyan iigyekben, amelyek nem tartoznak a
kdzglul6s hatriskor6be. Ennek megfelel6en az irft6z6 bizotts6g ktil<in<isen a k<ivetkez6
feladatokat l6tja el:

al ezen alapszabilyban meghatiirozott esetekben 6s m6don <isszehivja a t6rsulat k<izgytil6s6t,

b/ gondoskodik a tarsulat 6ves gazdashgi terv6nek 6s kciltsdgvet6sdnek elk6szit6sdr6l,
javaslatot tesz a ktizgyril6snek azok elfogad6s6ra, a kor6bban elfogadott okm6nyok k6s6bb
sztiksdgess e v 616 m6do sit6sara,

INTEZ6 BIZOTTSAG
Tiszts6s N6v Lakcim

I.B. (T6rsulat) elndke Pfeffer J6zsef 7 7 42 Bog6d Kossuth tfica 84 I I
1. Tag (elndk helyettes) Herman J6zsef 7743 Romonya Pet6fi u. 14.
2.Tag Dr Szentirmayn6 Kiss Mriria 7741 NagykozinBosfLdi u. 9.
3. Tag Horvrith Szil6rd 7741 Naeykoz6r Sport u. 6
4. tag Harangozo Zoltdtn 7 7 42 Boefid Rak6czi utca 6l a
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cl megteremti a tarsulati ktizfeladatok gazdas6gos, enged6ly-okm6nyok szerinti
v6grehajtris6nak feltdteleit, gondoskodik akozfeladatok vZgrehajtasanak megfelel6 szinvonalf
6s hatdkonys6gri ellen6 ruesdr 61,
dl fufunyitjaa tarsulat peru- 6s hitelgazd6lkod6s6t,
e/ gondoskodik a tarsulat jogainak 6rv6nyesit6s6r6l, 6s k<jtelezetts6geinek teljesit6s6rdl
f/ biztositja a tagok jogainak 6rv6nyesiil6s6t, 6s el6segfti k<itelezensegeik teljlsitdsdt
g/ meghatflrozza atrirsulati feladatok ellirtfusi.t'rroz sz[iksdges alkalmazotti letszlrmot,
hl kiza6lagos jogktirdben dcint a plnzngyi vezeto szem6ly6r6l 6s javad almazfusinak
k6rd6seiben
il a p5rungyi v ezet6 ritj rln gondoskodik:

- a tiirsulat plr:zeszkdzeinek rendeltet6sszeni felhaszndlfusdrlIds a pdnziigyi-
sz6mviteli el6fr6sok szerinti kezelds6r6l, a t6rsulati vagyon meg6vdsilr6i,

- a tiirsulatot megillet6 perueszkoz<ik beszed6s6r6l, a fizet6si kritelezetts6gek
hatarid6re t6rt6n6 telj esit6s6r6l,

- az ad6zdsi-, tilrsadalombiztositilsi-, statisztikai-, 6s m6s - jogszab6lyokon
alapul6 a gazdilkod6ssal 6s iigyvitellel kapcsolatos jeleni6sl-,
adatszolgdltat6s i - 6 s fizetd s i - k<jtel ezettsd gek telj e sit6 s6r6 1,

- a zdrszitmad6s (6ves besz6mol6, m6rleg) elk6szft6s6r6l,
jl elokdsziti akdzgyul6s 6ltal tfugyaland6 tigyeket, kidolgozza ahattuoizati javaslatokat,
k/ besz6mol a kdzgyiil6snek az eloz6 krizgyiil6s 6ta tett int6zked6seir6l, a k6zgyril6s 6ltal
hozott hatitozatok teljesit6s6r<il, 6s a trirzulati kozfeladatok megval6sii6s6val 6sszefiigg6
k6rd6sekrdl.

(2) Az intezo bizottsrlg az iigyrendj et - ajogszab6lyok 6s ezen Alapszab1ly keretei k6z<itt -
maga 6llapitja meg.

(3) Az int6z6 bizotts6g az til6seit sztiks6g szerinti gyakorisdggal, de legalabb negyed6venk6nt
egy alkalommal tartja. Az iil6st a tarsulat elncike - akadiiyoztatfna eseldn az inliz1 bizottsrig
elncikhelyettese - ir6sban hivja rissze 6s vezeti le.

(4) Az intezS bizotts6g iil6s6nek meghiv6j6t a napirend k<izl6s6vel, 6s - az elnok 6ltal
indokolt esetben - az ellte{eszt6sekkel, hathrozati javaslatokkal egyiitt rigy kell postfnni,
illetve k6zbesiteni, hogy azt az6rdekeltek azilesid6pontja el6u legal-abb nyo"lc ,ruppul k1zhez
kapjrik.

Az intdzo bizotts6g iil6s6t az elIen6rz6 bizottsdg elnrik6nek, vagy az intezi| bizotts1gb6rmely
tagj6nak - okot megjel6l6 - kfvansSgara nyolc nupo.r beliil cisszqkell hfvni.

AzintdzT bizotts6g til6seire - tan6cskoz6si joggal - meg kell hivni

- azintezo bizottsrig minden tagStrt,
- az ellenorz6 bizottsdg elnrik6t,
- a tiirsulat p6nziigyi vezet6j6t,
- a tiirsulati kdzfeladatokkal 6rintett helyi dnl<ormtnyzatot,
- mindazokat, akiket az elncik, illetve azintez6bizottsdga napirendret{tz6ttt1mfir,ra

tekintettel sziiks6gesnek tart.
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(5) Az intezb bizotts6g til6se akkor hatirozatk6pes, ha azon a tagjainak kdtharmada jelen van.
Az int6z6 bizotts6g a szavazatait nyilt szavazhssal, egyszeri sz6tribbs6ggel hozza.
Szavazategyenl6s6geset6nazeln<ikszavazataddnt"

(6) Az intdzo bizottsitg i.il6seir6l jegyz6kcinyvet kell k6sziteni. A jegyz6k<inywezetdt az elnrik
jeldli ki.
A jegyz6kcinyvnek tartalmaznra kell aziJrles megtartiis6nak hely6t, idej6t, a megjelentek nev6t,
a hatirozatkepessdgre vonatkoz6 megrillapit6st, az iil6sen elhangzott besz6mol6k 6s
hozzisz6lilsok, illetve javaslatok l6nyegi tartalmfrt, valamint a hozott hatfurozatokat, (a
tiirgydven beliil folyamatos sorszSmoz6ssal, a vegrehajths6rt felel6s nevdvel 6s a teljesitdsre
megszabott hat6rid6vel,) a testtiletit6l elt6r6 v6lemdnyeket.

A iegyzlk<inyvet az intezl bizottsfug elndke (illetve az iil6st levezet6 elnrik) 6s a
j e gyzSkdnywe zet6 iq a a16.
Az intlzo hizotts6g hatfrozatair6l olyan nyilvantart6st kell vezetni, amelyb6l kitrinik, hogy a
vdgrehajt6st ig6nyl6 hatarozatokkal kapcsolatban mikor 6s milyen int6zked6sek tcirt6ntek. A
vonatkoz6 jegyzdkdnyveket a nyilv6ntart6s mell6kletek6nt kell megoizni. A nyilvdntart6s 6s a
mell6klete nem selelte zhet6.

1 7 . S

Az e11en6r z5 bizottsits.

(l) Az ellenSrzl bizotts6g a tiirsulat ellenbrzo szerve. Kizar6lag a kozgyftllsnek tartozik
felel6ss6ggel.

(2) Az ellen6rz6 bizottshg etniikbdl 6s k6t tagbdl egyiittesen tehft hirom tagbtfl i/ll, az
ellen6rzS bizottsSgot 6s annak tagSait akdzgyfills a tagok kdziil <it 6vre vSlasztja. A krizgyril6s
- azonos szab6lyok szerint - legfeljebb kdt p6ttagot is viilaszthat, akik a megvdlasztiisuk
sonendjdbenataghely6be 16pnek, ha annak tiszts6ge b6rmely ok miatt megszrinik.
:

ELLEN6RZ6 BIZOTTSAG
Tiszts6e N6v Lakcfm

E.B. elnOke Cs6nyi J6zsef 7741 Nagykozhr, T avasz u. 7 .
t.Tag Gyuricza S6ndor 7'742BogiLd, Pet6fi u. 18/a
2.Tag Mikl6s Dezs6 7743 Romonya B6ke u.57.
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Az ellentirz6 bizotts6gjogkdre 6s mrik6d6se

(l) Az ellen6rz6 bizottsdg jog- 6s tev6kenys6gi krire kiterjed a tiirsulat miik6d6s6nek minden
teriilet6re. Az ellen6rzo bizottshg ellenlrzesi k<ir6b61 semmilyen k6rd6s megvizsg6lisrlnak
joga nem vonhat6 ki.

(2) Az ellen6rz6 bizottsSg az i.igyrendjet sajSt hat6skordben allapitja meg. Sztiks6g szerint
6ve s munkatervet kd szit, 6s ez alapj in v e gzi fehdatait.

(3) Az ellenlrzobizottsdg sztiks6g szerint, de 6vente legalSbb egyszer tart til6st. Az iil6s akkor
hatfuozatklpes, ha azon az ellenorz6 bizottsdg tagiainak t6bbs6ge jelen van. A bizotls1g az
dllrisfoglaldsait nyilt szavazdssal, egyszeni oOtdtOUreggel alakitja ki. Szavazategyenl6s6g
esetdn az elnrik szavazatad6nt.

@) Az ellen6rz6 bizotts6g iil6s6t a bizottsfug elnrike, akadillyonatiisa esetdn a bizottsdg
elnokhelyettese hivj a rissze.

(5) Az ellendrz6 bizottshg - tev6kenys6gi kdr6ben eljarva- kril6ndsen a kcivetkez6 feladatokat
vdgzi:

a/ Rendszeresen ellenltzi a tdrsulat iigyvitel6t, pdnz-,hitel- 6s arryaggazdlilkod6srit, tovifJbita
tiszts6gvisel6kkel 6s alkalmazottakkal kapcsolatos ad6z6si-, miikajogi- 6s miis egy6b
rendelkez6sek, illetve el6ir6sok mestart6s6t.
bi testiiletileg, vagy.kikiilgtttt taga-itgilnbrirmikor megvizsg6lhatja,dvente egy alkalommal -
az 6v! rendes kdzgyul6s el6tt - pedig megvizsgflni lk<iteles a t6rsuiat p6nzugyi-, sz6mviteli- 6s
iigyviteli nyilv6ntartdnait, ap6nrtir6t, at *tyigezel6s6t,6s elilzi| 6vi zLrsiimadisilt(az 6ves
beszrimol6t 6s a m6rleget),
c/ kivizsg6lja a tilrsulat miikdd6s6vel kapcsolatos bejelent6seket vagy panaszokat, 6s
eliimozditja a jogos panaszok orvosl6s6t,
d/ figyelemmel kisdri a tiirsulat miikcidds6nekitnyitfusSt rigy is, hogy az ellen6rz6 bizotts6g
elncike- vaw az iitala megbizoftt tag - tandcskozrisi joggai ftsn l,rcsz az int1zo bizotts6!
til6sein.
el kiizgy(il6s megbizSsa alapjdn, vagy az intezl bi:rotts6g, illet6leg annak elndke felk6r6sdre
c{lvizsgitlatokatvdgez,
f/ sztiksdg eset6n javaslatot tesz rendkivtili taggyiilds d,sszehiv itsfna,
gi indokolt esetben javaslatot tesz az intezo-bizotts6g (sziiks6g, ilietve hatiskciri illet6kess6g
eset6ben a tagffills) fel6 az egyes alkalmazottak tekiniet6ben a felel6ss6gre vonilsl
k6rtdrit6s, vagy munkaviszony megsziintet6se (tisztsdgvisel6k tekintet6ben azok visszahivasa
vagy felment6se) tdr gydban,
h/ dsszehivj a a taggyil6st, ha a t6rsulat elndke az efie vonatkoz6 k6telezetts6g6nek nem tesz
eleget,
i/ v6lem6nyt nyilvrinft a taggyiil6s rdsz6re az intezi| bizottsdg el6terjeszt6seivel 6s jelent6seivel
kapcsolatban.
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(6) Az enlen6rz6 bizotts6g a kiil<in<is szak6rt,elmet ig6nyt6 vizsg6latokhoz az intezo
bizottsdgndl szak6rt6k ig6nybev6tel6t kezdem6nyez:heti.

(7) Az ellen6tzo bizottsdg a vizsgillatainak tapasrtalatair6l jegyz6k<inyvet k6szit, majd ennek
alapj an besz6mol a taggyiil6snek.

A jegyz6k<inyvnek tartalmaznia kell az til6s megtart6sdnak he1y6t, idej6t, a megjelentek nev6t,
a hatfrozatkdpess6gre vonatkoz6 meg6llapitl6st, az ril6sen kialakitott testiileti
6llSsfoglal6sokat, a testtiletitdl elt6r6 v6lem6nyeket. A jegyz6krinyv tartalm1tismertetni kell a
vizsg6latban drintett szem6lyekkel, akik a meg6llapitilsokra nyolc napon beliil 6szrev6telt
tehetnek. A jegyz6kdnyvet azintezlbizottsfugelndke (illetve azilestlivezetl eln6k) 6s egy
f6 hitelesitb irjaal6.

A jegyz6k<inyv eredeti p6ld6ny6t 6s az arca tett esr:tleges 6szrev6teleket a t6rsulat iratt6r6ban
kell meg6ri.zru. A jegyz6kdnyv nem selejtezhetl.

1e.$

A tiirsulat tisztsdsvisel6i

(1) A tarsulat tiszts6gvisel6i
a/ azintezi| bizotts6g eln6ke, 6s tagjai, akik vezetd tiszts6gvisel6k,
bl az ellenorzlbizottsdg eln6ke, tagjai

(2) Tisztsdgviselo csak a tiirsulat tagSa - jogi szemely, vagy jogi szem6lyis6ggel nem
rendelkez6 gazdastryi tdrs asilg e s et6n aniak k6iv:i sel 6j e l ehet.

Egy tag k6t tiszts6gre nem viiasrthab.

A tiszts6gvisel6k nem lehetnek egyrniisnak a Ptk. sz:erinti kdzeli hozzirtaftozoi.

Nem v6laszthat6 tdrsulati tisztsdgre a kiskoni, a gondnoks 69 alatt:i116, tov6bb6 az, aki jogeros
bir6i it6let alapjSn a k<iziigyek gyakorl6s6t6l eltilt6s hatiiya alatt 6Il.

(3) A tdrsulat tisztsdgviseldinek a kdzgytilds zr
ti szteletdij a I illlapithat meg.

vegzelt munk6jukkal aftnyban dll6

(4) A tdrsulat a tiszts6gvisel6 rdsz6re a tisztsdg6nek ellfitSsilval kapcsolatban felmertilt
k<ilts6geket megt6riti.

(5) A tisztsdgvisel6t fel kell menteni, ha

al tisztseger6l lemondott
bl aisrtseg bet6lt6s6t kizar6 ok kcjvetkezettbe
c/ ajogszab6lyban, vagy alapszabflybanmeghatarozott dsszeferhetetlens{g 6ll fenn, ds

azt az drintett felhivdsra nem sziintette meg.
d/ a tisilseg bet6lt6s6re alkalmatlann 6 v6lt.
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(6)A tisztsdgvisel6t akdzgy(iles visszahivj a,ha akdziigyek gyakorlSsdt6l joger6sen eltiltoudk.

(7) A tisZs6gvisel6 tiszts6ge megszrinik, ha

al tisztseger6l lemondott,
b I a kdzgyiilds visszah ivta v agy felmentette
c/ az illlampolgrir tag elhaliiozott
dl atisztseget mint tag kdpvisel6je tdlt<itte be, 6s a kdpviseletre adott megbiz1sinak

visszavonds6t a tag, a tarsulatnak ir6sban bejelentette.

(8)A tisztsdgvisel6k a t<iltik elvarhat6 gondossdggal kdtelesek feladataik teljesit6se soriin
eljrlrni. Kdtelezett_s6geik megszeg6s6vel a tarsulainak okozott kfu1rt a polgari jog riltalinos
szabdiyai szerint felel<isek akkor is, ha a tiirsulatLal munkaviszonyban aihak.

20.$

A trirsulat elncike

(l) Az intezo bizotts6g eln<ike, aki a T6rsulat eln<ike k6pviseli <indll6an a t6rsulatot. A tarsulat
elndke az Intdzl Bizotts6g elndke, akit a taggytilds, a tiszts6gvisel6k viilaszt6sakor a
tiszts6gvisel6k megv6l asztasdravonatkoz6 szabalyok szerint v6laszt.

(2) A tiirsulat elndke - a tarsulatokra vonatkoz6 jogszab6lyok, ezen Alapszabftly, az esetleges
bels6 szabillyzatok, tov6bb6 a kozffiles 6s az intezo bizottsrig hatitrozatai megtart6s6val
iranyitja a tiirsulatot.

(3) Az intezo bizottsitg til6sei kciztitti id<iben az elncik ddnt azokbarr az tigyekben, amelyek
jo.gszabSly vagy Alaps zabSly rendelkez6sei szerint nem tartozn ak a klzffitEs vagy az ini1zo
bizottsfry kizrir6lagos hatrlskdrdbe. Ennek megfelel6en az elncik kiiicinrtsen a k<jvetkez6
feladatokat v6,gzi:

al fuarryitja a tarsulat 6ves titemterv6be felvett - ki)zgyfil6s 6ltal j6vahagyott - feladatok
v6grehaj t6sdt, 6s folyamatosan ellen6rzi annak teli esit6s6i.
b/ gondoskodik arr61, hogy a tiirsulati kdzfeladatlk teljesit6s6hez 6s a mrik6d6shez sztiks6ges

gokat.
rcsolatos taggyril6si hatdrozatokr6l a tagokat

bekezd6s), 
ettsdgtikker 6sszefligg6 informdci6kat (10.g /5/

e/ gondoskodik a hat6rid6re be nem frzetett 6rdekelts6gi hozzi$aralisok I0.S l7l 6s lgl.
bekezdds szerint tdrtdn6 behajt6sar61,
fl ap5mngyi vezetl ifi16n gondoskodik apenz- 6s hitelgazd6lkodSssal kapcsolatos tennival6k
id6ben t<irtdn6 elv6gz6s6rol, a tarsulati vagyon meglblel6 nyilvfuntartttsrir6i 6s kezel6s6r6l
gl az Alapszabfuly szerinti gyakoris6ggal <isszehivjaazintlzobizottsdgtildseit,
w az intez6 bizottsitgnevdben dsszehivja a tarsulat k6zgyul6s
i/ gondoskodik a kcizgyiil6s 6s az intdzi bizotts6g tilesel ete terjesztend6 javaslatok, jelent6sek
6s besz6mol6k elk6szit6s6r<i1.
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il az intez6 bizottsiig nev6ben aklzgytllsen el5terjesili az intezobizottsSg beszilmolojifi, a
kor6bban lhozott kcizgyildsi hatfrozatok v6grehajt6s ir6l, igy kiildnrisen az eves iizemterv
teljesftdsdr6l, a tarsulat vagyoni helyzet&5| az igyvitel fontosabb k6rd6s eiroI, az iitala,
illetve az intezo bizottshg 6ltal tett fontosabb int6zked6sekr6l, gondoskodik akozgyfills 6s az
rntezobizottsSghatitrozatainakv6grehajtixar6|
W az ellenoruilbizottsriggal egyrittmrikodik a tilrsulat mrikrid6s6vel kapcsolatos panaszok vagy
bej elentdsek kivizsgrll6s6ban.

(a) Ha az ellenorz6 bizotts6g a jogszabillyban vagy Alapszabillyban foglalt feladatait nem
vagy nem lkiel6git6en l6tja el, a t6rsulat elndke a taggyiil6shez fordul abizottshg, vagy annak
egyes tagj ai visszahfv6srinak iigy6ben.

(5) Az elndk<it akadillyoztat6sa eset6n az intezo bizotts6gnak elndkhelyettesk6nt nevesitett
tagSa vagy az intezo bizotts6g elnrike Sltal esetile g negbizott tagja helyettesiti

2 1 . $

A tdrsulat iig.witeli szewezete

(1) A t6rsulat iiglvezetri szerve azintdzlbizotlsfq

22.5

Az iigT'vitel szirb6l'ai

(1) A kiadmitnyozils 6s utalv6nyozits szabillyai akri.vetkez6k:

al A tarsulathoz be6rkezett tigyiratokra tett intdzkeddsek, valamint a t6rsulat 6ltal
kezdemdnyezettintlzked6sek aliirfsira(kiadmrlnyozts6ra) az elnrik jogosult, akaddlyoztat1sa
eset6n ert a jogot az elnOkhelyettes, valamint bizonyos jogk<irdk ifiad1sarnellett az iigyiratok
egy csoportj6tan6zve a Tarsulat b6rmely munkatfrsaraLtnhazhatla.Ezek a felhatalmaz6sok
azonban nem 6rintik az eln0k felel6ss6g6t.

b/ Olyan int6zkeddst, amely k6s6bb a tilrsulat feladataihoz sziiks6g es pdnzeszkrjz6kbdl
kifizet6st tesz sziiks6gess6, kizafilag azutalvfunyozifisrais jogosultak tehetnek-.

cl Bankszkmlrir6l tdrt6nd kifizetdsekndl, vagy 6tutal6sokn6l a banki el6irdsok irinyadok, azzal
a megszoritSssal, hogy az emlitett esetekben a sziiks6ges okm6nyok 6rv6nyess6g6hez:

- a tilrsulat eln<ikdnek on6ll6an,
- elndkhelyettesdnek 6s a vele egyutt az alkalmazott p6nziigyi vezet6nek k6z6s

al6it 6sifi , e gyidej rileg a t6rsulat cegbily e gzdj 6nek (l . S I 4 I bekezdds) haszniiatdt
ki kell kotni.

d/ P6nzforgalommal kapcsolatos utalv6:ryozrisokra a trirsulat elnoke jogosult.
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(2) Az iigyiratkezel6s szab6lyai a k6vetkez6k:

al .A tiirsulat tigyiratainak kezel6s6t (6rkeztetdsdt, iktathsdt, tirolisitt, selejtez6s6t ds
archivillilsdt) az riltal6nos iigyirat kezel6si szab6iyok illetve jogszabilLyok megfelel6
alkalmazilshval - ktildndsen pedig a lev6ltari ellelyez6sre vonatkoz6 rendelkez6sek
betart6siival - kell vegezni.

bl Az iigyiratok nyilviintartdsdra szabviinyos iktat6kdnyvet, illetve el6ad6i munkak<inyvet kell
haszn6lni. Ebbe - a megfelel6 rovatok kit<ilt6s6vel - minden be6rkez6 6s kimen6 iigyiratot
id6rendi sorrendben be kell j egyezni.

(3) A p6nzkezel6s 6s bizonylati rend szab6lyai a k6vetkez6k:

a/ A trirsulat kdszpdnzet a hf,zipdrztfurr6I sz6l5 jogszabrilyok 6ltal6nos rendelkezdsei szerint
kell kezelni.

: forgalom" kateg6ria szerint kell kialakitani. A
els6 hatara ritvenezer forint.
k bankszrlml6val rendelkezik, tizezer forintot
ni.
.yettes6t a tilrsulat elnrike megbfz6lev6llel jelcili
,ozhsra feljogosftottat kij elcilni nem lehet.
elncike, vary M intdzo bizotts6g eln6k 6ltal

megbizott tagSalfltjael. A p6nztaros 6s helyettese pfi,nztfrieitenOr nem lehet.
f/ A szigori szitmadgf lvomtatv6nyokai pdnc6is:zekrdnyben, vaw a perukezeles iiltaliinos
szabSlyainakmegfelel6enkezeltvaskazettihankelltarolni.
g Huzi penfiiri ki- 6s befizet6sekhez szabv(nyositott nyomtatvrinyokat kell hasznhlni. Az
alaki 6s tartalmi kdvetelm6nyek teljesitds 6t az ellen6r (e/ pont) esetenk6nt vizsg6lni 6s
biztositani k<iteles.

(4) A trirsulatn6l a bels6 ellen6rz6st az ellen6rz6bizottsfugvlgzi.

(5) A trirsulat a tisztsdgviselSkr6l (19.$) az &dekk6pviseleti szervbe kiilddtt k6pviseldj6rdl,
olyan napra kdsz nyilvfuntnthst vezet, amibSl kitiinik a tisztsdgvisel6 megviilaszt6s6nak
(megbizatSsanak) kelte, a tiszts6ge, 6s a mand6tum arqarctanakid6"pontja.

(6) A tarsulat a tagokr6l - napra k6szen, - ktilcin a term6szetes szem6lyekr6l 6s ktilon a jogi
szemdlyekr6l 6ogi szem6lyis6ggel nem rendelkezri gazdasiryi iarsasrigokr6l) oly;
6rdekelts6gi kimutat6st vezet, amely tartalmazza a tag drdekelts6-gdt megalap ozo ingatlan
adTtai!, drdekeltsdgdnek jogcim6t, 6s 6rdekelts6g6nek-m6rt6k6t (6rdetelf,egi egysdgeinek
szimdt), a tesz5re esetleg adott kedvezm6nyeket. A nyilvrint artds kizzet vagy geppel vezetett
kartonrendszer.
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vI. A TARSULAT GA,ZDALKoDASA

23.$

Altalanos el6i4lqak

(1) A tiirsulat celhoz kdtott gazdSlkodhst folytart, v6llalkozdsi tevdkenysdget nem v6gez,nyeresdg megszerz1sdre nem torekszik.

(2) A trirsulat tarto:risaidrt 
1ajifi vagyonhval felel: a tagok - a terhiikre meg6llapitott

6rdekeltsdgihozzdjSrul6son tril - sajSt vagyonukkal a tarsulat tartozfusaiert nem felelnek.

(3)A trlrsulat gazdSlkod6si 6ve azonos anaptari6w,el.

(1) A tiirsulatnak alakuliskor
hozzdjuul6s6b6l (10. g), t6tja el
alapjdn.

24.5

A tiirsulat vagyona

vagyona nincs, mrik<id6se soriin a tagok 6rdekeltsdgi
v izgazdfilko dris i kOzfe ladatait, a p enztrgy i- gazdasfugi terve

(2) .4 t6rsulat tulajdon6ban keriilnek mindazok a vagyontarwak 6s eszk6z6k, amelyekre atulajdonjogot a tiirsulat - a tulajdonszerz6s minde,nkori szabflyai szerint - megszererte. Evagyont6rg5rak 6s eszk<tzctk ellendrt6ke a t6rsulat mijktjddsi kolts6geinek fon6sait terheli.

25.$

(1)A trirsulat a k<izfelTdatart Bogfd , Romonyao Nagykozfr Kiizs6gek finkorm 1nyzataival
egytittmthk<idve l6tja el. A tilrsulat az Onkormanyzatok riltal l6trehozott Tilrsuliissal kdtdtt
egytittmrlktid6si meg6llapoddsban rdszletezett munkamegosztdssal, 6s ugyancsak ezen,
meg6llapoddsban rdszletezettkolts6gmegosztiis s;zerint valositla meg-feladafiit.

(2)4 
,tarsulat any-agl eszkdzeinek ig6nybev6tel6vel l6trehozott kcizc6hi kozmiivek, az

onkormrirnyzatok 6ltal l6trehozott tiirsul6s tulaidon6ba keriilnek

2 6 . 5

Azhrszitmadi.ds

(1) A tarsulat a gazdillkodrisi 6v (23. $ l4l bekezdds) lez:i1is6t k6vetden - a vonatkoz6
pdnziigyi 6s sz6mviteli el6ir6sok szerint - ztnszfurnadfst k6szit. A zfrsz6mad6s gazdas6gi
m6rleget 6s szdveges besziimolof tartalmaz.
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(2) Az ellen6rz6 bizotts6g a zhrszfumad6st kdteles - sztiks6g esetdn szakert1 ig6nybev6tel6vel -
feltilvizsg6lni, 6s a feltlvizsg6lat megrillapit6sair6l akozgiilesnek jelent6st kZszfteni.

(?) A . kozgyhles a zirszirirraddst csak akkor veheti ttrgyalfus alit, ha mar meghallgarta az
2ll!!$zi| bizottsSgjelentds6l. Erv6nyesen csak akkor hiituozhat a z6rsz6mad6i elfigadrfsa
fel61, ha az ellenorz5 bizottstig erre ndzve megfeleld ajankist tett.

VII. ZARO RENDELKEZESEK

27. 5

A t6rsulat gegi3,gzggg

(1) A t6rsuJLat c6gjegyz1se :frgy tdrt6nik, hogy a tiirsulat kdpviselet6re jogosult a t6rsulat g6ppel
vagy kdzzel el6frt, el6nyomott vagy elSnyomtatott nLevdhei sajdt al1irasit ir1u.

(2) 0n6116 c6gjegyz6si joga csak a Tiirsulat eln6k6nek van.

(3) A c6gjegyzdsre (k6pviseletre) jogosult k<iteles ndvalfifuir;lfi - kiizjegyz| iital hitelesitve -
cimp6ld6ny form6j 6ban a c6gbir6s6gnak benyrijtani.

(a) A bankszdmla feletti rendelkez6s a22. g (1) bekezd6s c./ pontja szerint tdrt6nik.

2 8 . $

(l) A tiirsulat intdzobizoltsfugaezen Alapszabf/ry megalkot6srlt k6vet6 harminc napon beltil a
teri.iletileg illet6kes bir6s6gt6l kdri a bir6s6gi c6gnyilvdntart6sr6l 6s a c6gek trirv6nyess6gi
feliigyeletdr6l sz6l6 2006.6vi V. tcirvdnyerejri renJelet szerinti bejegyz6s6t a"c6gSegyz6ibe.

(2) A tiirsulat felelt a tdrv6nyessdgi fehigyeletet a t6rsulat sz6khelye szerint illet6kes
Kdrnyezetv6delmi 6s Vfztigyi lgazgat6sfuggyakorolj a.

2e.$

A tarsulat mess:zr1n6se

(l) A tarsulat megsziinik, ha
a/ tdrv6nyesen elhatiirozza a jog$od n6lktili megsztin6s6t (feloszl6s6t)
b/ m6sik t6rsulattal egyesril, vagy t6bb t6rsulatra sz6tv6lik
c.lazalapszabillybanmeghatirozottk6zc6lirf eladatiltmegval6sf totta
dl a c6gbir6s6g megsziintnek nyilvrlnfd a.

(z) A tarsulat jogut6d ndlkiili megsziin6se esetdn - a c6gnyilvdnossdgr6l, a bir6s6gi
cdgeljar6sr6l 6s a v6gelsz6mol6sr6l sz6l6 trirv6ny rendelkez6seinek megfelel6en -
v e gelszhmo l6sra kertil s or.
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(3) A megsziint t6rsulat vagyon6t - idedrfve a tiirsulati riton l6trehozotl kdzc6lt vizlkozmii
l6tesitm6nyekkel kapcsolatos vagyoni jogot 6s kcjtelezetts6get, tovSbb| az 6rdekelts6gi
hozzdjfiruIilssal 6sszeftigg6 k0vetel6st 6s tartozfust is - a k<izfeladatokat ell6t6 vizikdzmi
tulajdonos, Kiizs6g dnkormin yzatfnak rlszdre kell 6tadni.

30.  $

Az Alapszabily nrcll€kleter

Az Alapszab6ly melldkletei a kovetkez6k:
l. melldklet: A tarsulat 6rdekeltsdgi tertiletdt feltiintet6 helyszfnrajz (3. $ l2l bekezdeshez)
3. mell6klet: TagnyilvAntartils (11. $ l2lbekezdeshez)

ZARADEK

Ezen Alapszabfllyt a Bogdd Romonya Nagykozfri Szennywizcsatorna Epit6
Vizik0zmii Tfrsulat 2013. mfrcius 5. -6n tartotlt a1aku16 taggyril6s6n a tagok megalkott6k,
es a2120L3. (03.05.) szitmfi alakul6 taggyril6si hatirozattal elfogadtrik.

Alulirottak tanrisitjak, hogy ezen Alapszabilly szdvege megegyezik a fent hivatkozott
rendkiviili kdzgytildsen megalkotott szdveggel.

az alakul6 taggytil6s j a tarsulat elncike

\/--d..........*l . . .k)h . . hnX.*--*.
d"k"i;;;#il;"''--.--"'

j egyz6kdnyv hitelesit6

Ls--
a1aku16 taggy6l6s

jegyz6kdnyv hitelesit6
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