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A BALAToNAKAL| ÜoÜlorulAJDoNosoK EcYesÜlere

ALAPszngÁLyR
Az eddigi modosÍtásokka/ egységes szerkezetben a 2013, éviV, töruény (Pk) rendelkezései szerint és a civil
szeruezetek működésérol és támogatásáról szilo 2011, évi CLWV' törvény
(a továbbiakban: Ectv.) a|apján

BEVEZETÉs
A Ba|atonakati Üoütcituta1donosok EgyesÜ|ete 1996. augusztus 25-én a|aku|t 17 üdülotu|ajdonos egybehangzó
akaratának a|apján. Az Egyesü|et cé|ja az üdü|őtulajdonosok érdekvéde|me vo|t, ennek keretében kapcso|atot
építettki a helyi és regioná|is szervezetekke|, társada|mi és civi| szervezetekke|. Az érdekvéde|em kiter1edt és a mai napig is kiterjed a szűkebb és tágabb környezet ápolására, fej|esztésére és véde|mére,a község és
az üdü|ők kapcso|atának erősitésére és a ku|turált nyara|ás szervezésére. Az EgyesÜ|etnek 2014-ben köze|
200 nyilvántartott tagja van.

Az

Egyesü|etet

a

Veszprémi Törvényszék (Korábban Megyei Bíriság) 19/01/1504 szám a|att vette

nyiIvántartásba.
l.

ÁlrRúuos RenoelxzÉsex
1.

Az Egyesü|et neve és székhelye

Az Egyesü|et
Rövid
2. Az Egyesü|et
3' Az Egyesü|et
4' Az Egyesü|et
1.

neve: Ba|atonakali Üdülőtulajdonosok Egyesü|ete
neve: BÜTE
székhe|ye: 1211 Budapes| Templom utca 38,
működési terü|ete: Magyarország
e|ektronikus |evé|címe: bute'akali@freemaiLhu

2.

Az Egyesület célja
Az EgyesÜ|et célul tűzi ki, hogy a tagokat összességükben és kü|ön-kÜ|ön is képvise|i és segíti abban, hogy
résztvevői, aIakítói |egyenek Balatonakali telepÜ|ésfejlesztésének, kulturális é|ete fej|esztésének,így
kÜ|önösen
község 0nkormányzatávaI együttműködve a konkrét te|epÜ|és- és környezetvédeImi,
közmuépítési, közbiztonsági- és vagyonvéde|mi prob|émák megszüntetésére, az üdü|őtuIajdonosokat terhe|ő
adó és más költségek méltányos szinten tartására irányu|i fe|adatok megva|isítása érdekében'
1.

a

2' Az

EgyesÜ|et cé|jainak e|éréseés a cél megalapozása az üdÜ|őtu|ajdonosok érdekeinek képviseletén
keresztÜ| történik. Fő cé| az üdÜ|őtulajdonosok érdekeinek következetes véde|me, Ba|atonakali község
fej|esztésének támogatása, az üdÜ|oterÜlet környezetének véde|me, a rend és tisztaság e|ősegítése, a
te|epülés közbiztonságának megőzése.
ennek érdekében
3. Az Aka|i Üdü|cíegyestj|et részt kíván venni az Egyesü|et tagjainak érdekérvényesítésében,

tanácskozási jogga| képvise|tetni kívánja magát az onkormányzat Képviselotestü|eti ü|ésein. Fo célkitűzés,

hogy

az

ne csak adófizeto és ideig|enes fogyasztók tömegeként |egyenek je|en
hanem önmagukat helyi polgárnak tekinthessék' s a he|yi Iakosság és a te|epü|és

ÜdÜ|őtu|ajdonosok

Ba|atonaka|iban,

Onkormányzata is he|yi po|gárnak tekintse őket.

l|.

A TAGSÁG
3.

Az Egyesü|et tagjának jogai

1. A Ba|atonaka|i ÜdÜótuIajdonosok EgyesÜ|ete nyi|vántartott tagságga| rende|kezik. A tagság nyi|vántartása a
titkár feladatkörébe tartozik, Az Egyesü|etnek az a természetes szemé|y és annak csa|ádtagja, i||etve jogi
szemé|y |ehet tagja, aki kéri fe|véte|étBa|atonakali üdülő negyedében Üdü|ő ingat|an tu|ajdonos vagy ott
á|landi je||egge| |akik, i||etve |akiingat|anna| rende|kezik, e|fogadja az egyesü|et a|apszabá|yában rogzített
cé|kitűzéseit,részt uesz az EgyesÜ|et munkájában és fizeti a közgyű|és á|ta| meghatározott tagdíjat.

2. Az Egyesü|et tagja jogosult:

.
-

az Egyesü|et tevékenységébenrészt venni'
indítványt tenni a közgyű|és és az e|nökség napirendi pontjaira,
betekinteni az Egyesü|et nyi|vántartásaiba,
jogosu|t igénybe venni az EgyesÜ|etnek a tagok részérebiztosított szo|gá|tatásait,
részt venni az Egyesület rendezvényein,

3.Az Egyesület tagja összeférhetet|enségi és e|fogadi nyi|atkozata a|apján az Egyesü|et bárme|y veszeto
tisztségéremegvá|aszthati és újravá|aszthati.
Egyesü|et va|amennyi tagja a vezető tisztségvise|ő megvá|asztásakor és az Egyesü|et |egfobb
szervének egyéb határozatai meghozata|akor személyenként egy szavazatta| rende|kezik.

4' Az

5. Az Egyesü|et tagjait egyenlő jogok i||etik.

6' A tagok egytizede írásban az ok és a cé| megje|ö|éséve| rendkívüli közgyű|és és rendkívÜ|i e|nökségi ü|és
összeh ívását kezdeményezheti.
7. A tag tagságijogait szemé|yesen gyakoro|hatja.

4.

Az Egyesület tagjának kötelezettségei
1.

Az Egyesület tagja köte|es

. aktívan részt venni az EgyesÜ|et cé|jainak megva|ósításában
- megfizetni a tagdíjat,
- megtartani i||etve teljesíteni közgyű|és határozataiban fog|a|takat,
- az a|apszabá|yban megh atározott tag i köte|ezettségeket te|jesíten

i.

2. A tagok vá||a|ják, hogy az Egyesü|et részéreszemélyenkénttagdíjat fizetnek' A tagdíj mértékéta közgyű|és
határozza meg. A tagdijat az Egyesület nevére nyitott szám|ára |ehet befizetni vagy átuta|ni.

5.

A tagsági jogviszony ke|etkezése
1.

Az egyesü|eti tagság a be|épésikérelemnek az E|nökség

á|ta|i e|fogadásáva| ke|etkezik.

2. Az E|nökség annak a szemé|ynek a be|épésikérelmétfogadhatja e|, aki a be|épésikére|mébenvá||a|ja az

A|apszabá|yban fog

Ia|t

köte|ezettségeket.

3. A tagfe|véte|i kére|met az Elnökséghez ke|| benyújtani'

4. A tagfe|véte|i kére|emrő| a kére|em benyújtását követő 30 napon be|Ü| az E|nökség határoz.
5. A tagok szemé|yére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

6. A tagfelvéte| e|utasítása el|en fe||ebbezésnek he|ye nincs.
7. A tagsági viszony a tagfe|véte|i kére|em és a tagdíj beérkezéséve|,a tagfe|vétel e|fogadásának napjára visszaható
hatá|lya|jön

létre.

6.

A tagsági jogviszony megszűnése
(Ptk. 3:68.$, 3;69.$ 3:70.$)

1. A tagsági jogviszony megszűnik
a) a tag kilépésével;
b) a tagságijogviszony egyesÜlet á|ta|i fe|mondásáva|;
c) a tag kizárásáva|;
d) a tag ha|á|áva| vagy jogutid né|küli megszunéséve|.

Ad a. A tag tagságijogviszonyát az egyesü|et képviselőjéhez intézett írásbeli nyi|atkozatta| bármikor,
indokolás né|kü| megszüntetheti.

Ad

.b.

A tagságijogviszony felmondása

(ba) Ha az a|apszabá|y a tagságot fe|téte|ekhez köti, és a tag nem fe|e| meg ezeknek a fe|téte|eknek, az
Egyesü|et a tagságijogviszonyt harmincnapos határidőve| írásban feImondhatja.
(bb) A fe|mondásró| az Egyesü|et közgyű|ése dönt.

Ad

c'

A tag kizárása

(ca) A tagnak jogszabá|yt, az Egyesü|et a|apszabá|yát vagy közgyűlési határozatát sú|yosan vagy isméte|ten sértó
magatartása esetén a közgyű|és - bárme|y egyesü|eti tag vagy egyesü|eti szerv kezdeményezésére- a tagga| szemben
kizárási e|járást fo|ytathat |e, ha az a|apszabá|y a tisztességes e|járást biztosító szabá|yokat meghatározta.
Fentijogszabá|yhely szennt e|járva az EgyesÜlet a kizárást az a|ábbiak szerint szabá|yozza,''

Kizárandi az Egyesü|et tagjai közü|
az a tag, aki tevékenységéve|,magatartásáva| vagy mu|asztásáva|

-

az

Egyesü|et cé|jainak megva|isu|ását

veszé|yezteti (ide nem értve a fe|mondás a|apját képező tagdíj fizetési mu|asáást),
- az a tag, akit bíroság jogerős és végrehajtandi szabadságvesztés büntetésre íté|tés a közügyektő|

e|ti|tott'

tagjainak tigye kivéte|éve| - az e|nökség fo|ytatja |e. Az e|járás megindítását
bárme|y tag írásban kezdeményezheti, a tudomására jutott tények és körü|mények rész|etezéséve|, il|efue a
rende|kezésre á||ó bizonyitékok megje|ö|éséve|, csato|ásáva|. Az e|járás megindításáró| az e|nök dönt. Az e|járás a|á
vont tagga| az e|járás megindítását és az e||ene fe|hozott okokat, annak bizonyítékaitközö|ni ke||, továbbá |ehetőséget
kel| biztosítani számára, hogy védekezésétés bizonyítékait e|őadja' A tag az e|járás során jogi képvise|Őt is igénybe
vehet. A tagot az E|nökség kizárást tárgya|ó ü|ésére meg ke|| hívni, és itt is lehetoséget ke|| adni számára, hogy

A kizárási e|járást e|ső fokon

- az Elnökség

védekezésétmegfe|e|oen e|őadhassa'

A

határozatnak tarta|maznia kel| a kizárás indok|ása
körében azannak alapjáu| szo|gá|i okokat, tényeket, i||etve azok bizonyítékait.A határozatnak tovább tarta|maznia ke||
az igénybe veheto - egyesti|eten be|Üli és kívü|i - jogorvos|atri| szó|ó pontos és kifejezett tájékoáatást

A tagga| az Elnökség kizáro határozatát írásban közö|ni

ke||.

A kizárt tag akizárássa| kapcso|atos határozat ellen a határozat kézhezvételétő|számított tizenot napon be|ü|
az EgyesÜ|et Közgyű|éséhez fe||ebbezéssel élhet. A fel|ebbezésben meg kell je|ö|ni, hogy a kizáro határozat
megvá|toztatását milyen okbó| kívánja flogszerűt|enség, ideértve az a|apszabá|y sére|métis, i||etve
mega|apozat|anság], és köte|es az erre Vonatkozó bizonyítékait megje|ö|ni. A közgyű|és összehívására

jogosu|t szemé|y a fe||ebbezés érdemi tárgyalásra a|ka|masságáro| a fe||ebbezés kézhezvéte|étkövető 30

napon be|ü| döntést hoz. A|kalmas fel|ebbezés esetén az összehívó köte|es az EgyesÜ|et közgyű|ését a
fe||ebbezés megtárgyalására legkésobb 30 napon belü| összehívni. A tag védekezésénekés részvéte|ének
|ehetőségét a közgyű|ésen is biztosítani kel|, azza|, hogy a határozat meghozata|a során az érintett tag a
kérdésben nem szavazhat.
A tag tagságijogviszonya kizárás esetén a következő időpontokban szűnik meg:
- az E|nökség döntése esetén a kézhezvéte|tő|számított 15 napos fe||ebbezési határidő |ete|tét követcj napon,
- fe||ebbezés esetén, illetve az E|nökség tagjai vonatkozásában a közgyű|és kizárást he|ybenhagyó (elnökségi
tagok esetében kizári) határozatának meghozata|áva|.

l|l' A

KözcyŰlÉs
7.

A közgyűlés üIésezése, nyilvánossága és hatásköre
(Ptk.3 :7 1 .$, :Ptk.

3 :1

7

$, Ptk. 3 : 7 6.$, Ptk.3

1.

Az

2.

A közgyű|és évente |ega|ább egy a|ka|omma| ülésezik.

:81

.5, Ptk.

3 :1

9.5.)

Egyesü|et dönÍéshozi szerue a közgyű|és, ame|ynek minden tag automatikusan tagja.

3. A közgyű|és hatáskörébe tartozik:

midosítása,
az EgyesÜ|et megszűnésének,egyesü|ésének és szétvá|ásának e|határozása,
- a vezető tisztségvise|ők megválasztása, visszahívása és díjazásának megá||apítása,
- az éves kö|tségvetés elfogadása'
- az éves beszámo|ó - ezen be|ü| az Ügyvezető szervnek az EgyesÜ|et vagyoni he|yzetérő| szó|i je|entésének

- az A|apszabá|y
-

eIfogadása,
- az o|yan szeződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az EgyesÜ|et saját tagjáva|, vezető
tisztségvise|őjével, a Fe|Ügye|őbizottság tagjávalvagy ezek hozzá|arIozo1áva| köt,
. a Fe|Ügye|őbizottság tagjainak megvá|asztása, visszahívásuk és díjazásuk megá||apítása.

4' A közgyű|ést

.

akadá|yoztatása esetén a titkár
székhe|yére Vagy a névadó te|epülésére hívja össze.
(a) az e|nök

(b)

-

írásban, a javaso|t napirend köz|éséve| az Egyesti|et

Az ügyvezető szerv köte|es a közgyű|ést összehívni a szÜkséges intézkedések megtéte|e céljábó|' ha

- az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

. az Egyesü|et e|őre|átható|ag nem |esz képes a tartozásokat esedékességkor te|jesíteni; vagy
. az Egyesület cé|jainak e|éréseveszé|ybe kerü|t'
(c) A (b) pont a|apján Összehívott közgyűlésen a tagok köte|esek az összehívásra okot adó körü|mény megszüntetése

érdekébenintézkedést tenni vagy az Egyesü|et megszüntetésérŐl dönteni'

(d) A meghívinak tarta|maznia

ke||

- a jogi szemé|y nevét és székhelyét;

az Ü|és idejének és he|yszínénekmegjelö|ését;
. az ü|és napirendjét.
-

(e)

A napirendet a meghívóban o|yan rész|etességge| kel|

témakörökben á||áspontjukat kiaIakíthassák.

fe|tüntetni, hogy a szavazásra jogosu|tak a tárgyalni kívánt

(f) Ha a döntéshozó szerv ü|ését nem szabá|yszerűen hívták össze, az Ülést akkor lehet megtartani, ha az ü|ésen
va|amennyi részvéte|rejogosu|t je|en van, és egyhangú|ag hozzfiáru| az ü|és megtartásához.
(g) A döntéshozó szerv tiléséna szabá|yszerűen közö|t napirenden szereplő kérdésbenhozhati határozat, kivéve, ha
va|amennyi részvéte|re jogosu|t je|en van és a napirenden nem szerep|ti kérdés megtárgya|ásához egyhangú|ag
hozzdjáru|,

5' A kozgyű|és határozatképes, ha a szavazati jogga| rende|kező tagok tobb mint fe|e je|en van' Amennyiben
az összehívott közgyűlés határozatképte|en, akkor az ismételten összehívott közgyű|és az eredeti közgyű|és
napirendjeiben a megjelentek létszámátó| fÜgget|enÜ| határozatképes, ha errő| a tagokat az eredeti közgyű|és'
megh

íviban e|ore tájékoztatták.

6, A Közgyű|és a határozatait nyí|t szavazássa| hozza.
7. A kozgyiilés határozatait egyszerű szótöbbségge| hozza meg.

A határozath ozata|ra

vo

n

atkozi rész|etes szabá|yo

k

:

(a) A tagok a döntéshozó szerv ü|ésénszavazássa| hozzák meg határozataikat'

A határozat meghozata|akor nem szauazhataz,
. akit a határozat köte|ezettség vagy fele|ősség a|ó| mentesít uagy az Egyesület terhére másÍajta
e|őnyben részesít;
- akive| a határozat szerint szezodést ke|| kötni;
- aki e||en a határozat a|apján pert ke|| indítani;
- akinek o|yan hozzátarIozilp érdeke|t a döntésben, aki az Egyesü|etnek nem tagja;
- aki a döntésben érdeke|t más szervezette|többségi befo|yáson a|apu|i kapcso|atban áll; vagy
- aki egyébként személyesen érdeke|t a döntésben.
(c) A tagok vagy az a|apítók határozatukat a határozatképesség megá||apításáná| figye|embe vett szavazatok
többségéve| hozzák meg' Ha e törvény Eyszeni vagy azt megha|adó szótöbbséget ír elo a határozat meghozata|ához,
a |étesítő okirat egyszerű szótöbbségné| a|acsonyabb határozathozata|i arányt e|őíri rende|kezése semmis. Ha e
törvény egyhangúságot ir e|ő a határozat meghozata|ához, a |étesítookirat ettő| e|téro rende|kezése semmis'
(b)

(d)

Az

EgyesÜ|et a|apszabá|yának

módosításához

a je|en

|évő tagok háromnegyedes szótöbbségge| hozott

határozata szükséges.
(e) Az Egyesü|et cé|jának módosításáhozés az Egyesü|et megszunéséro| szi|ó közgyű|ési döntéshez aszavazati
jogga| rende|kezo tagok háromnegyedes szótöbbségge| hozott határozata szÜkséges.

A közgyű|ésrő| jegyzőkönyvet

A jegyzőkönyvben meg ke|| je|ö|ni a közgyű|és he|yét, idejét,
továbbá a jelen|éti ívre uta|ássa| fe| ke|| soro|ni a közgyűlésen megje|ent személyeket' A jegyzőkönyvben fe|
ke|| tüntetni a javaso|t, i||etve e|fogadott napirendet, az egyes napirendi pontokka| kapcsolatban hozott
határozatokat' A jegyzőkönyvet a közgyűlés e|nöke, a jegyzőkönyvvezetőnek megvá|asztott szemé|y és a
B.

ke|| fe|venni.

közgyű|és tagjai közü| vá|asztott hite|esítő a|áírásáva| hite|esíti'

9. A határozathozata| közgyű|és tartása né|kü| is |ehetséges. Az ilyen határozathozata|t az Ügyvezetés a
határozat tervezetének a tagok részéretörtenő megküldéséve| kezdeményezi' A megküldés e|ektronikus úton
is |ehetséges. A tagok számára a tervezet kézhezvéte|étő| számított |ega|ább nyo|cnapos határidőt kel|
biztosítani arra, hogy szavazatukat megkÜ|djék az ügyvezetés részére.
ü|és tartása né|kÜ|i döntéshozata|i e|járás akkor eredményes, ha a szavazás IárgyáIi| függően
|ega|ább a szavazatok fe|ét vagy 2l3-át visszakü|dik határidőre az Ügyvezetés részére.
A szavazásra megszabott határidő uto|só napját követő három napon be|Ü| az ügyvezetés megál|apítja a
szavazás eredményét, és azt további három napon belü| köz|i a tagokka|.
10.

Az

|V.

A T|szTsÉGVsELoK

(Ptk, 3:5 $., 3: 22.

$

3: 26 $)
8.

EInökség

1'
2'

3.
4,

5'
6'
7

'

8'

Az Egyestilet ugyvezetését az E|nökség |átja e|.
Az EgyesÜlet vezető tisztségvise|ői az E|nökség tagjai.
Az E|nökség három tagbó| á||' Az E|nökség tagjai: az e|nök, a titkár és az adminisztratív vezető. Az
E|nökség e|nökét és további tagjait a közgyu|és vá|asztja meg.
Az Egyesület elnöke:
Keszthelyi lstván 1052 Budapest, Váciutca 10. szám alattilakos
Az elnökség tagjai
Aranyi Zoltán titkár 1173 Budapest, 537' utca 7, szám alattilakos
Szilágyiné Páli Judit Katalin 2730 Albertirsa, Hunyadiu' 76' szám alattilakos
A vezető tisztségviselőket az EgyesÜ|et tagjai közti| ke|| megvá|asztani.
Az E|nökség határozatait a je|en|évők szitöbbségéve| hozza.
A vezeto tisztségvise|tík megbízatása a megvá|asztásuk napjátó| számított három (3) év idotartamra
szó|'
A vezetó tisztségvise|ő azúgyuezetési tevékenysége során az EgyesÜ|etnek okozott károkért a
szeződésszegésse| okozott kárért va|i fe|e|ősség szabá|yai szerint fe|e| az Egyesü|ette| szemben.

A vezető tisztsfl;vise|ovel szembeni követe|mények és kizári okok:
(a) Vezető tisztségvise|ő az a nagykoru szemé|y lehet, akinek cse|ekvőképességét a tevékenységee||átásához
szükséges körben nem kor|átozták'
(b) Ha a vezető tisztségvise|ő jogi szemé|y, a jogi szemé|y köte|es kije|ö|ni azt a természetes szemé|yt, aki a vezetó
tisztségvise|ói fe|adatokat nevében e||átja. A vezető tisztségvise|őkre vonatkozó szabályokat a kije|ölt szemé|yre is
alkalmazni kell.
(c) A vezeto tisztségvise|o ügyvezetési fe|adatait szemé|yesen köte|es e||átni.
(d) Nem |ehet vezető tisztségvise|o az, akit buncselekmény e|követése miatt jogerősen szabadságvesztés bÜntetésre
íté|tek, amíg a büntetett e|óé|ethez Íúződő hátrányos következmények a|ó| nem mentesü|t.
(e) Nem lehet vezeto tisztségvise|o az, akit e fog|a|kozásti| jogerŐsen e|ti|tottak. Akit va|ame|y fog|a|kozásti| jogerős
bírói íté|ette|e|ti|tottak, az e|ti|tás hatá|ya a|att az íté|etbenmegje|ö|t tevékenységet fo|ytató jogi szemé|y vezeto
tisztségvise|óje nem Iehet'
(f) Az e|ti|tást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem |ehet vezetó tisztségvise|ó
vezeto tisztségviseloi tevékenységtő|.

az, akit

e|ti|tottak a

9.

Az Egyesü|et képviselete és jegyzése

Az Egyesü|et torvényes képvise|etéta vezető tisztségvise|ők közü| aZ e|nök öná||ian, míg a titkár és az
adminiszhatív vezető egyÜttesen |átja e|.
1.

2.

Az EgyesÜ|et jegyzése úgy történik, hogy az Egyesü|et nevéhez az elnök öná||ian, a másik két vezető

tisztségvise|ő együttesen csato|ja a néva|áírását a hite|esített a|áírási címpé|dány (néva|áírási nyiIatkozat/
a|áírás-minta) szerint.

10.

A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése
A vezető tisztségvise|ői megbízatás megszűnik:

1.

- a megbÍzás időtartamának |ejártáva|;
- visszahívássa|,

. Iemondássa|,
- a vezető tisztségvise|tj ha|á|áva|,
- a vezető tisztségvise|ő cse|ekvőképességéneka tevékenysége e||átásához szÜkséges körben
történő kor|átozásáva|,
- a vezető tisztségvise|őve|szembeni kizáró vagy összeférhetet|enségi ok bekövetkeztéve|,
- megszüntető fe|tételhez kötött megbízatás esetén a fe|téte| bekövetkezéséve|'

2' Avezető tisztségvise|ő megbízatásának megszűnésétaz

i||etékes Törvényszékhez be kel|je|enteni'

11.
FeIiigyelőbizottság
1.

A tagok Fe|ügye|őbizottság |étrehozását rende|ik

e|.

A

Fe|Ügye|obizottság feladata az E|nökség, va|amint a jogszabá|yok,
határozatok végrehajtásának, betartásának e||encízése'

2.

az A|apszabá|y és az egyesÜleti

3' Nem |ehet a Fe|tigye|obizottság tagja, akive| szemben a vezető tisztségvise|őkre vonatkozo kizárő ok

á||

fenn, továbbá aki, vagy akinek ahozzá|arhozoja az egyesÜ|et jogi szemé|y vezető tisztségvise|ője.

4. A Fe|űgye|őbizottság három tagbó| á||' A Fe|Ügye|őbizottság e|nökét maga vá|asztja tagjai közü|.

A

Felügyelőbizottság elnöke:
Klemens Antalné 1094 Budapest, Tompa u' 17/A. szám alattilakos

Tagjai:

Flanek Zoltán 1 125 Budapest, Zrcen Janka utca 7 ' szám alatti lakos
Dr. Váczi Miklós 8243 Balatonakali, lbolya u' 6,szám alatti lakos
5. A Fe|ügye|őbizottság tagjai a Fe|Ügye|obizottság munkájában szemé|yesen köte|esek részt venni'

6.

A

Fe|ügye|őbizottság tagjai

az

EgyesÜ|et Ügyvezetésétcí|függet|enek, tevékenységÜksorán nem

utasíthatóak'

7. Az e|ső

a

Fe|Ügye|obizottság tagjait
tagok közgyű|ési határozatta| je|ö|ik
Fe|Ügye|őbizottsági tagokat az Egyesü|et döntéshozi szerve választja'

ki. Ezt követoen

a

8' A FelÜgyelcíbizottsági tagsági jogviszony az e|fogadássa| jön |étre.
9. A FelÜgye|obizottsági tagság megszűnésérea vezető tisztségviselcíi megbízatás megsziinésére vonatkozi
szabá|yokat ke|| a|ka|mazni, azza|, hogy a Fe|Ügye|őbizottsági tag |emondi nyi|atkozatát az egyesü|et vezeto
tisztségvise|<íjéhez intézi.
A fe|ügye|őbizottság |étrehozása és tagsága

A tagok uagy az alapÍtók a |étesítŐ okiratban három tagból á|ló fe|ügye|őbizottság |étrehozását rendelhetik e| azza| a
Íe|adattal, hogy az tigyvezetést a jogi személy érdekeinek megivása cé|jábo| el|enőrizze.

Íe|ügye|őbizottság tagja az a nagykorú szemé|y |ehet, akinek cselekvőképességéta tevékenységee|látásához
szükséges körben nem kor|átozták. Nem |ehet a felügye|őbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségvise|okre
vonatkozi kizári ok á|l fenn, továbbá aki vagy akinek ahozzátarlozója a jogi szemé|y vezető tisztségvise|óje.
Az e|ső fe|ügye|őbizottság tagjait a |étesítŐ okiratban ke|| kije|ö|ni, ezt követoen a döntéshozó szerv vá|asztja a

A

fe|Ügye|őbizottsági tagokat. A fe|ügyelőbizottsági

tagságijogviszony az elÍogadássa|jön |étre.

A fe|ügye|őbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségvise|ői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabá|yokat
kel| alka|mazni, azza|, hogy a Íe|Ügye|obizottsági tag |emondó nyi|atkozatát az EgyesÜlet vezetŐ tisztségvise|ojéhez
intézi.

A

Fe|ügye|őbizottsági tagok az eIlenőzési köte|ezettségük eImuIasztásáva| Vagy nem megfe|e|ő
teljesítéséve|az Egyesü|etnek okozott károkért a szeztjdésszegésse| okozott kárért va|ó fe|e|ősség szabá|yai
Szerint fe|e|nek az Egyesü|ette| szemben'

10.

11' A Fe|ügye|őbizottság tagjainak megbízatása három (3) éves időtartamra szó|.
12' A Fe|ügye|őbizottság szükség szerint' de évente |ega|ább egyszer ü|ésezik. Határozatait egyszerű szótöbbségge|'
nyí|t szavazással hozza meg. Az ülés akkor határozatképes, ha azon mindhárom tag je|en van. Szavazategyen|őség
esetén a javas|atot elvetettnek kel| tekinteni'

Határozatképtelenség esetén - legkésobb 18 napon be|ü| - a Fe|ügyelŐbizottság Ü|ésétisméte|ten össze ke|| hívni.
Határozatképte|enség miatt isméte|ten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon a Bizottság két
tagja jelen van.

Az Fe|Ügye|obizottság tagjai indoko|t esetben visszahívhatóak, ha tisztségük e|látására mé|tat|anná vá|nak.

v.

ánó
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12.
Az Egyesület megszűnése
Ptk 3:48.$, 3.83.$, 3.84.$.,

1

' Az EgyesÜ|et jogutód nélkül megszűnik, ha
a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam e|telt;
b) megszűnése meghatározott Íe|tétel bekövetkezéséhez kötött és e fe|téte| bekövetkezett;
c) a tagok vagy a|apítók kimondják megszűnését;vagy
d) az arrajogosu|t szerv megszünteti

fe|téve mindegyik esetben, hogy az Egyesületet vagyoni viszonyainak |ezárására irányu|ó megfe|e|o e|járás |efolytatását
követően a bíriság a nyilvántartásbó| tör|i.

4' Egyesület más jogi szemé||yé nem alaku|hat át, csak egyesü|ettel egyesÜ|het, és csak egyesü|etekre vá|hat szét.

5. A jogutid

né|küli megszűnés okai:

Az Egyesület jogutod né|kü|i megszűnésének á|ta|ános esetein tú| az egyesü|et jogutód né|kÜ| megszűnik, ha
a) az Egyesü|et megva|ósította cé|ját vagy az egyesü|et cé|jának megva|ósítása |ehetet|enné vá|t, és új cé|t nem
határoztak meg;Vagy
b) az Egyesü|et tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri e| a tíz fot'

6' Az Egyesü|et jogutod né|küli megsztjnése esetén a hite|ezők követe|éseinek kiegyen|ítése után fennmaradó vagyont
az a|apszabá|yban meghatározott, az Egyesü|et cé|jáva| megegyező vagy hason|ó cé| megva|ósítására |étre1ött
közhasznú szervezetnek ke|| átadni. A nvi|vántartó bírósáo iooszabá|vban meohatározott szervezetnek iuttatia a

vagyont, ha az a|apszabá|y nem taÍta|maz rende|kezést a megsajnó Egyesü|et vagyonáró|, vagy ha az a|apszabá|yban
megje|ö|t közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja e|, vagy azt nem szerczheti meg.
A Íennmaradó Vagyon sorsáÍó| a nllvántarto biroság a lör|ést kimondT határozalában Ende|kezik, a vagyonátruhazás
teÜesitéséreszükség es€Én ligygondnokot rende| ki. A vagyon b|etIi Íende|kezési jog az Egyesü|et töÍ|ésével szá|| át
az új jogosu|tra'

7'

Az Egyesúlet |ogutód né|küli megvünése úán a vezeü' t.lszbegvise|ókke| szemben e minóségükben az
egyesü|ebek okozott károk miatti kartéritesi igényt . a jogeíós birosági tóI|eíó| számitott egy éven be|ül . az egyesú|et
törlésének idöpontjában tagsági jogviszonyban á||ó tag Vagy az érvényesilheli,akinek a Észérea megszúnéskor
fennmaradó egyesületi vagyont á kellett adni, vagy ha |ett vo|na vagyon, át kellett vo|na adnj.
Ha az EgyesúIet jogu[.d né|kül megszÚnik'
hite|ezók kie|egÍte{en köveb|ésük eÍejéig kártéritésiigényt
érvényesithetnek az Egyesület vezetó tiszbégüse|óive| szemben a szerzódésen kivÜl okozott káÍokéÍtva|ó fu|e|ó6ség
szabá|yaj szeÍint' ha a vezetó tivtségviselö az Egyesület fizetésképte|enségévelfenyegeló he|rzet beá|lla után a
hite|ezói érdekeket nem vetb fgyelembe. Ez a rendelkezés vége|sámo|ással történó megszÚnés esetén nem

a

alkalmazha6.

13.

vogy€s rondg|kgr&ek
Az Egyesü|et bankszám|ája
- bankiügy|etek ésetén" az e|nök és a titkár óná||óan jogosu|t
rendelkezni.
'e|eü
1'

2' Az Egyesü|et saját mÜkddésének rész|etes szabá|yozására szervezeti és MÜködési szabá|yzatot
hozhat |étre'
3' Az Egyesü|et szemé|yi és vagyoni ViszonyaiÍa egyebekben a Po|gári TöNénykönyvtŐ|
törvény (Ptk') rende|kezései az irányadTak.

(szMsz)

szó|ó 2013' évi V.

A

jelen Alaps?f'báM az Egyesület 2017, július 29én megtaftofr közgyúlése 3n017'szánú hataozatával
hagyta jóvá'
4,

I

Keltr Budapest, 2017.07,29,

\.....-.
az EgyesüIet e|nöke

Ugyvédi e||en|egrzés|
A cnylv' 38's {2) békezdes a|ápján, a Bá|atonaka|i UdÜ|ófulajdonosok EgyesÜ|ele jogi képvise|etében a|u|írotl e||eniegfzö Ügyvéd
j-gjZg!.9]q hogy a Bá|alonaká|i t']dülöiu|ajdonosok EgyésÜ|ete Alapszabá|yának ie|en egységés szeÍkezetbé fog|a|t szivégé
megfe|e| a 2017' jú|ius 29.én mégtaltolt közgyü|es hatarozabiva| elfogadotl vá|toások szeÍinli haláyos taíta|omnak' A2
A|apszabály fe|ü|vizsgá|atáE és áldo|goásám a szemé|yi és egyéb adatvállozásokra tékintelte| keÍü|t sor' Az új vagy módosÍtott
rende|kezések dólt betüvel keÍü|tek megielenÍtésíe'
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