Gonyo es Nagyszentjanos Vizikozmo-tarsulat

Alapszabtilya
I Altalanos rendelkezesek
A tarsulat a vizgazdaIkodasr61 sz616 1995.evi LVII tv. es a gazdasagi tarsasagokr61 sz616
2006.evi IV. tOrveny eloirasain alapulva az alabbiak szerint elhatarozza megalakulasat.
1. A tarsulat neve:

Gonyo es Nagyszentjanos Vizikozmo-tarsulat

2. A tarsulat szekhelye: 9071 Gonyii, Kossuth L. u. 67.
3. A tarsulat megalakulasanak idopontja: 2009. februar 4.
4. A tarsulat miikodesenek idotartama: hatarozatlan.
II. A tarsulat celia.
A tarsulat alapveto celja, hogy ingatlan tulajdonnal rendelkezo, vagy ingatlant egyeb
jogcimen hasznaI6 termeszetes es jogi szemelyek, jogi szemelyiseggel nem rendelkezo
gazdasagi tarsasagok bevonasaval helyi vizgazdalkodasi kozfeladatot va16sitson meg.
III. A t.ysulat feladatai es tevekenysegi kore
1. A tarsulat kozfeladata Gonyii es Nagyszentjanos Kozsegek terlileten az erdekeltsegi

terlileten beliil a Gyonyu es Nagyszentjanos Telepiilesek Szenyvizcsatornazasa
Onkormanyzati Tarsulasaval kotOtt tarsberuhaz6i megallapodas alapjan a tarsulat
terveben meghatarozott szennyvizcsatoma haI6zat Ietrehozasa, es az osszegyiijtOtt
szennyviznek Gyor Megyei Jogu Varos Szennyviztisztit6jaba torteno elvezetese.
2. A tarsult tevekenysegi kore:
94.99. '08 Mashova nem soraIt egyeb kozossegi tarsadalmi tevekenyseg (fOtevekenyseg)
42.21. '08 Folyadek szallitasara szolgaI6 kozmuvezetek epitese
.
IV. A tarsulat erdekeltsegi teriilete es tarsulati erdekeltsegi egyseg
1. A tarsulat erdekeltsegi terliletet az alapszabaIy 1 sz. mellekletet kepezo terkep tartalmazza.
2. A tarsulat tagjainak nevet lakcimet (szekhelyet) az alapszabaIy 2 sz. melleklete
tartalmazza.
3. Az erdekeltsegi hozzajarulas alapjM kepezo erdekeltsegi egyseg:
Az egy egyseg fogalma:
- termeszetes szemely tagok eseteben az ingatlan-nyilvantartasban ona1l6 helyrajzi
sz8.mon vagy tulajdoni kiilon lapon nyilvantartott lakas, lak6haz vagy olyan beepitetlen
epitesi telek, amelynek tulajdonosa irasban keri a rakotes lehetoseget a beruhazas
befejezeseig. /Azon telkek, amelyek az OTEK alapjan, vagy az onkormanyzat helyi

rendezesi terve szerint nem beepithet6ek nem tekinthet6ek tagoknak./ 300 l/nap atlagos
vizfogyasztasa eseten (fogyaszt6i egyseg)
- jogi szemelyisegii, vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkez6 gazdasagi tarsasag tagok,
az ona1l6 telephelyek, intezmenyek, iizemek 300 l/nap Mlagos vizfogyasztasa eseten
(fogyaszt6i egyseg)
azon ingatlanok eseteb~, ahol egy helyrajzi szfunon vagy tulajdoni kiilOn lapon
nyilvantartott lakas, vagy lak6haz mellett olyan jogi szemelyisegii, vagy jogi
szemelyiseggel nem rendelkez6 gazdasagi tarsasagok, vallalkozasok eseteben ha a
vaIlalkoz<is miikodese vizfelhasznalashoz kotOtt es az egyiittes vizfelhaszmihis nem
haladja meg a 500 liter /nap vizfogyasztast, akkor egy egysegnyi hozzajarulast kell
megfizetni.
- tobbszoros vizegyseget kell megallapitani a jogi szemelyek es a jogi szemelyiseggel nem
rendelkez6 gazdasagi tarsasagoknak a 300 l/nap vizfogyasztast meghalad6 fogyaszt6i
egysege alapjan.

v. A tarsulati hozzajarulas

merteke

1. A tilrsulati kozfeladatokhoz val6 hozzajarulas merteket az erdekeltsegi egysegre es6
hozzajarulasnak es az erdekeltsegi egysegek szamanak szorzata adja.
2. Az erdekeltsegi hozzajarulas egysegnyi osszege:
a lakastakarek-el6takarekossagi szerz6dest kotOtt es a tarsulatjavara engedmenyezesi
nyilatkozatot alairt erdekelt tenneszetes szemelyeknek 385.000 Ft /egyseg, mely
osszeget a megtakaritas id6tartama alatt havi 2.900 Ft /h6 100 h6napi reszletekben kell
megfizetni. A tarsulat az erdekelttel egyetertesben ett61 elter6 fizetesi gyakorisagot is
megallapithat.
azok a tenneszetes szemely erdekeltek, akik nem kotnek lakastakarek-penztari szerz6dest
vagy a megkotOtt el6takarekossagi szerz6desiik a futamid6 alatt megsziinik, mert a
fizetesi kotelezettsegiiknek nem tesznek eleget / az LTP Torveny szerinti
megsziines/erdekeltsegi hozzajarulas osszege 385.000 Ft / erdekeltsegi egyseg, mely
osszeget a tarsulat megalakulasAt kovet6en, a tarsulat ez irany(l ertesitese alapjan a
kezhezvetelt61 szamitott 30 napon beliil egy osszegben kell a tarsulat szamlaszamara
megfizetni,
azok a tenneszetes szemely erdekeltek, akik nem kotnek lakastakarak-el6takarekossagi
szerz6dest, de a hozzajarulast reszletekben kivanjak megfizetni, 385.000 Ft /egyseg, mely
osszeget havi 3.850 Ft /h6 100 h6napi reszletekben kell megfizetni. A tarsulat az
erdekelttel egyetertesben ett6l elter6 fizetesi gyakorisagot is megallapithat.
a jogi szemelyek, jogi szemelyiseggel nem rendelkez6 gazdasagi tarsasagok erdekeltsegi
hozzajarulasanak egysegnyi osszege 385.000 Ft, mely osszeget tarsulat megalakulasa
utan a tarsulat reszer6l tOrten6 ertesites utan ket reszletben kell megfizetni. Az els6
reszletet a tarsulat ez iranyu ertesitese alapjan a kezhezvetelt6l szamitott 90 napon beliil, a
masodik reszletet pedig a kiviteli szerz6des megkotese elott.
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VI A tarsulat kepviselete

A tarsulatot az intez6 bizottsag elnoke es helyettese kepviseli oly m6don, hogy a tarsasag
cegneve ala, vagy fele sajat nevet az alairas mintanak megfelel6en egyuttesen irja ala.
VII. A tarsulat tagjai

A tarsulat tagjai az erdekeltsegi teriileten ingatlantulajdonnal rendelkez6 vagy ingatlant egyeb
jogcimen hasznal6 terrneszetes es jogi szemelyek, jogi szemelyiseggel nem rendelkez6
gazdasagi Uirsassagok.

VIII. A tagok jogai

A tag joga kiilonosen, hogy:
aI szemelyesen, kepvisel6je vagy kiildottje utjan reszt vegyen a tarsulati feladatok
meghaUirozasaban;
bl a Uirsulatban szemelyesen - ha kizar6 ok, illet6leg osszeferhetetlenseg nem all fenn 
tisztseget viseljen;
cl a tisztsegvisel6kt61, a kiildottjet61 a tarsulatot vagy a sajat erdekeltseget, egyeb jogait
vagy kotelezettsegeit erint6 ugyben felvilagositast keIjen.

VIII. A tagok kotelezettsege.

A Uirsulat tagjai kotelesek a tarsulat kozfeladatai ellamsanak koltsegeihez az erdekeltsegi
egyseg aranyaban hozzajlirulni.
A tag tovabbi kotelessege kiilonosen, hogy:
aI az erdekeltsegi hozzajlirulast a taggyiiles altaI megallapitott mertekben es hatarid6re
megfizesse;
bl szemelyesen vegyen reszt a tarsulat minden olyan szervenek tevekenysegeben, amelybe
valasztottak es azt elvallalta
cl ha a tagnak a tagsagi jogviszony alapjaul szolgal6 erdekeltsege sajat elhamrozasab61
megsziinik, azt kOteles a tarsulat intez6bizottsaganak irasban bejelenteni. A bejelenteshez
csatolni kell a tagsagi jogviszony megsziinesenek alapjaul szolgal6 okiratot, illet6leg annak
masolamt, valamint - ha abb61 nem allapithat6 meg - a bejelentesben kozOlnie kell a helyebe
tep6 uj tag nevet, lakhelyet (szekhelyet). Az ingatlan tulajdonjoganak atruhazasa eseten a tag
kOteles az uj tulajdonost a tarsulati tagsagr61 es az ezzel jar6 kOtelezetlsegr61 tlijekoztatni.
d/ a tag a reszere megallapitott erdekeltsegi hozzajlirulast annak a h6napnak az utols6
napjaig koteles megfizetni, amelyben a cl pont szerinti bejelentest megtette. A bejelentes
alapjan a tag szemelyeben bekovetkezett valtozast a tagnyilvantartasban rogziteni, es err61 a
regi es az uj tagot a bejelentest kovet6 60 napon beliil irasban ertesiteni kell.

IX. A Tarsulat feladatanak bovitese, a csatlakozas szabalyai.
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1. A tarsulati kozfeladatok fokozatos megval6sitasa erdekeben tenneszetes, jogi szemelyek
es jogi szemelyiseg nelkiili gazdasagi tarsasagok - a tarsulat megalakulasara vonatkoz6
szabalyok betartasa es az altaluk kialakitott erdekeltsegi viszonyok letrehozasa eseten 
csatlakozhatnak a tarsulathoz.
2. A tarsulathoz torteno csatlakozas akkor tortenhet meg, ha az ujabb erdekeltsegi teriileten
ingatlan tulajdonnal rendelkezo illetve ingatlant egyeb jogcimen hasznal6 tenneszetes es
jogi szemelyeknek, jogi szemelyiseggel nem rendelkezo gazdasagi tarsasagoknak
erdekeltsegi egysegiik ar~ya szerint szamitott tObbsege az alakul6 kiildottgyiilesen
elfogadja : - az uj erdekeltsegi viszonyok figyelembe vetelevel a tarsulat alapszabalyat
- a tarsulat testiileti vezeto szerveit, amnyos kepviselet figyelembevetelevel
megvalasztja a tarsulatba sajat vezeto tisztsegviseloit,
elhatarozza: - a kozfeladat bovitesenek a mar meglevo tarsulati szervezetben tOrteno
megval6sitasat,
- a tagok elhatarozzak a tarsulathoz torteno csatlakozast.
3. A tarsulathoz torteno csatlakozast kimond6 kiildottgyiilesi hatarozat akkor ervenyes ha az
uj erdekeltsegi teriileten az erdekeltek erdekeltsegi egyseg szerint szamitott legalabb 2/3-a
dont a 2. pontban foglaltakr61.
4. A tarsulat feladatanak bovitese elott a csatlakozas elokesziteset a szervezobizottsag vegzi,
amely a tarsulatok megalakulasara vonatkoz6 szabalyok szerint jar el.
5. A ktildottgyiiles jegyzokonyvet a levezeto elnok 8 napon beliil koteles megktildeni a
tarsulat elnokenek. A tarsulat elnoke a jegyzokonyv kezhezveteletol szamitott 30 napon
beWI koteles rendkiviili kiildottgyiilest osszehivni - a csatlakozilsi napirend kozlese
mellett - a csatlakoz6 befogadasa erdekeben.

6. A csatlakozas elfogadasar61 a tarsulat ktildottgyiilese kethannados tObbseggel hataroz,
egytittal megallapitja a csatlakozas idopontjat, az azzal jar6 kotelezettsegek esedekesseget
es a csatlakoz6 tagok szavazatijoganak merteket.
7. A csatlakoz6 tagok nem felelnek a tarsulatnak a csatlakozas elott keletkezett tartozlisaiert.
8. Kiilonbozo tarsulati kozfeladatok csatlakozlissal tOrteno egyiittes megval6sitlisa eseten az
egyes feladatoknak erdekeltek altaI befizetett hozzajarulas es a meghatarozott feladathoz
adott onkormanyzati tamogatlis osszeget elkiilonitetten kell kezelni es csak annak a
kozfeladatnak megval6sitasara szabad felhasznalni amelyre szolgal. A penziigyi
forrasokat es azok felhasznalasat az egyes kozfeladatokra vonatkoz6an kiilOn kell
nyilvantartani.

x.

A tarsulat szervei.

af kiildottgyiiles
bl intezobizottsag,
c/ ellenorzo bizottsag.
1. Kiildottgyiiles

1.1 A tarsulat legfObb szerve a ktildottgyiiles, amely evente legalabb egyszer tilest tart.
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1.2 A 9 fa kiildottet az alakul6 kozgyiilesen, az erdekeltsegi teriileten erdekeltseggel
rendelkezak valasztjak meg maguk koziil egyszerii sz6tObbseggel hozott
dontessel. Minden kiildott eseteben meg kell jelOlni, hogy hany erdekeltsegi egyseget
kepvisel.
1.3. A tarsulat inteza bizottsaganak elnoke es tagjai, az ellenarza bizottsag elnoke es tagjai
tisztsegilknel fogva kiildottek.
By m6don a kiildottgyiiles letszama: 17 .fa.
1.4. A kiildottgyiilest az intezabizottsag hivja ossze. Ha az intezabizottsag ezt elmulasztja,
az osszehivasra az ellenarzo bizottsag jogosult. A hat6sag kezdemenyezheti, hogy a
cegbir6sag a tOrvenyessegi felUgyelet soran eljarva intezkedjen a kiildottgyiiles osszehivasa
erdekeben.
1.5. A kiildottgyiilesre tanacskozasi joggal meg kell hivni az erintett telepilles
onkonnanyzatanak kepviselOjet.
1.6.A napirendet tartalmaz6 irasbeli meghiv6t a killdottgyiiles tervezett idopontja elott
legalabb 15 nappal ki kell kiildeni, es a helyben szokasos m6don is kozze kell tenni.
1.7. A kiildottgyiiles akkor hatarozatkepes, ha azon a tagok erdekeltsegi egyseg aranya
szerint sziunitott legalabb 51 %-a a kiildottek utjan kepviselve van
1.8. Ha a kiildottgyiiles nem volt hatarozatkepes akkor 15 napon beliil - annak
osszehivasara vonatkoz6 szabaIyok betartasaval - ismetelten ossze kell hivni.
1.9. A tagokra fizetesi kotelezettseget megallapit6 kiildottgyiiles hatarozata meghozatalanaI
a tagok erdekeltsegUk, minden egyeb Ugyben egyenla aranyban szavaznak.
1.10.Az alapszabaIy m6dositasahoz, illetve a tarsulat megszilntetesehez, egyesUlesehez,
illetve
szetvalasahoz legalabb haromnegyedes tObbsegii kiildottgyiilesi hatarozatra
van szUkseg.
1 .11. A kUldottgyiiles haUirozatait nyilt szavazassal, haromnegyedes sz6tobbseggel hozza,
az alapszabaIy m6dositasahoz, illetve a tarsulat megsziinesehez, egyesiilesehez,
szetvaIasahoz, csatlakoz6 befogadasahoz haromnegyedes tobbsegre van sziikseg.
1.12. A killdottgyiiles hataskorebe tartozik kiilonosen:
aJ alapszabaly m6dositasa;
bl a tarsulat megszUntetesenek, szetvalasanak, illetaleg egyesUlesenek elhatarozasa;
cl a differencialt erdekeltsegi hozzajilrulas elveinek kialakitasa es a tagok fizetesi
kotelezettsegenek megallapitilsa;
d/ a Szervezeti es Miikodesi Szabalyzat elfogadasa, m6dositasa;
el a tisztsegviselak megvalasztasa, beszamoltatasa, visszahivasa, dijazasanak
megaIlapitasa;
fl a tarsulat kozfeladatainak eves iltemezese, teriileti sorrendjenek meghatarozasa;
g/ a kozfeladatok ellatasahoz sZilkseges - a tOrvenyben meghatarozott mertekii 
elkillonitett vagyon meghatarozasa;
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hi az eves beszamol6, illet6leg egyszeriisitett eves beszamo16 j6vahagyasa;
il az egyestilesi tOrveny szerinti erdekkepviseleti szervezetben val6 tagsag elhatarozasa;
jl gazdasagi tarsasagba val6 belepes, vagy gazdasagi tarsasag alapitasa;
k/ amit jogszabaly vagy az alapszabaly a kiildottgyiUes gyules hataskorebe utal.
1/ a f6 tevekenyseg megva16sulasM szolga16 megallapodasok megkotese,

1.12. Rendkiviili kiildottgyU,lest kell tartani, ha
a/ az intez6- vagy az ellenorzo bizottsag tagjainak szama az alapszabalyban meghat<irozott
letszam ala csokken; illet6leg
bl az intezobizottsag vagy annak elnoke sZiiksegesnek tartja; illetve
c I a tagok erdekeltsegi egyseg szerint szamitott legalabb egyharrnada azt az ok
megjelolesevel keri; illetoleg
d/ az ellenorzo bizottsag vagy a cegbir6sag inditvanyozza.
1.13. A ktildottgyUlesrol jegyzokonyvet kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell kiilOnosen
a ktildottgyiiles helyet, idejet, es a napirendi pontokat
a megjelent ktildottek nevet es az aItaluk kepviselt erdekeltsegi egysegek szamat
a hat<irozatkepesseg vizsgalat<it es annak eredmenyet
a hozott hatarozatokat, annak megjelOlesevel, hogy azokat a jelenlevo ktildottek
milyen erdekeltsegi aranyban hoztak, s ha a hatarozat indokolja, a vegrehajtas
hatilridejet es a felelos szemely nevet
- a hozzasz6lok nevet es a hozz8.sz6las lenyeges tartalmat.

1.14. A jegyzokonyvhoz a jelenleti ivet mellekelni kell. A jegyz6konyv masolat<it a
killdottek a szekhelyen megtekinthetik. A killdottgyiilesi jegyzokonyvekr61 nyilvantarnist
kell vezetni, es a jegyzokonyveket a nyilvantartas mellekletekent kell megorizni.

2. Intezobizottsag
2.1. A t<irsulat iranyit6 szerve az intezobizottsag, melyet a killdottgyiiles valaszt meg
haromnegyedes tobbseggel a tarsulat tagjai koztil ot eyre.
2.2. Az intezobizottsag az elnokbol, az elnokhelyettesb61 es 3 rendes tagb61 all.
2.3. A killdottgyiiles valasztja meg az intezobizottsag elnoket, aki egyben a tarsulat elnoke,
valamint elnokhelyetteset.
2.4. Az intez6bizottsag iigyrendjet a jogszabalyok es az alapszabaly keretei kozott maga
allapitja meg.
2.5.Az intez6bizottsag gondoskodik a kiildottgyiiles hatarozatainak vegrehajtasar61, es
dont a tarsulat, illet6leg a tarsulat kozfeladatait erinto olyan iigyekben, amelyek nem
tartoznak a killdottgyules hat<iskorebe, igy ktilonosen:
a/ gondoskodik a tarsulat iizleti tervenek elkesziteser61, javaslatot tesz a
killdottgyUlesnek azok elfogadasara vagy m6dositasara,
bl biztositja a terv gazdasagos miiszakilag megfele16 vegrehajtasanak felteteleit
cl iranyitja a tarsulat mukodesevel osszerugg6 gazdalkodasi feladatokat
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gondoskodik a tarsulat gazdaIkodasanak iranyitasar61, a tarsulati vagyon allaganak
meg6vasar61 es a tulajdon vedelmer61
gondoskodik a tarsulat jogainak ervenyesiteser61, kotelezettsegeinek teljesiteser61
biztosi~a a tagok jogainak ervenyestileset, el6segiti kotelezettsegeik teljesiteset
gondoskodik az eves beszilmol6 elkesziteser61, biztositja, hogy az ellen6rz6 bizottsag
megvizsgalhassa, azt a ktildottgyiiles megvitathassa es donthessen elfogadasar61
el6kesziti a ktildottgyiiles altaI targyaland6 tigyeket es kidolgozza hatarozati
javaslatokat
•
rendszeresen beszamol a ktildottgyiilesnek a tarsulat tervteljesiteser61, vagyoni
helyzeter61, tigyviteler61, tovabba a ket ktildottgyiiles kozott altala tett
intezkedesekr61

2.6. Az intez6bizottsag elnoke az intez6 bizottsagot negyedevenkent hivja ossze.
AkadaIyoztatilsa eseten az Elnokhelyettes jar el, ami nem teIjed ki a tarsulat kepviseletere
szerz6deskotesi korben, valamint a bankszamla feletti rendelkezesre.
2.7.Az intez6bizottsag illese akkor hatarozatkepes ha az elnok es a tagok egytittes letszamat
figyelembe veve tObb mint 2/3-a jelen van. Donteseit ketharmados sz6tObbseggei hozza
meg. Esetleges szavazategyenl6seg eseten az elnok szavazata dont.
2.8. Az intez6bizottsag illeseir61 jegyz6konyvet kell kesziteni, amelyet az intez6 bizottsag
elnoke (illet6leg az illest levezet6 elnok) es a jegyz6konyvvezet6 ir ala. Ennek tartalmaznia
kell az illes megtartasanak helyet idejet, megjelentek nevet, a hatilrozatkepessegre
vonatkoz6 megallapitast, az illesen elhangzott beszamol6k es hozz8.sz6lasok lenyeges
tartalmat, folyamatos sorszfunmal jelOlve a hozott hatarozatokat, a hatilrozatok
vegrehajtasanak hatandejet a felel6sok megnevezesevel. A jegyz6konyvben rogziteni kell
az intez6 bizottsag barmely tagjanak a meghozott hatarozatt61 elter6 allaspontjat.
2.9. Az intez6bizottsag illeseire az ellen6rz6 bizottsag elnoket meg kell hivni.
2.10. Az intez6bizottsag gondoskodik arr61, hogy a tarsulat tagjair61 nyilvantartast
vezessenek, es a v8.ltozast az eves killdottgyiilest kovet6 30 napon beltil az illetekes
cegbir6saghoz benytijtsak.
2.11. Az intez6bizottsag elnoke, aki egyben a tilrsulat elnoke is, a jogszabalyoknak, az
alapszabaIynak es mas bels6 szabalyzatnak, valamint a killdottgyiiles es az intez6bizottsag
hatilrozatainak megfelel6en iranyitja a tilrsulatot, az intez6bizottsag tilesei kozotti
id6szakban dont azokban az tigyekben, amelyek jogszabaIy vagy az alapszabaIy
rendelkezesei szerint nem tartoznak a ktildottgyiiles, illet6leg az intez6bizottsag
hataskorebe.
2.12. Az intez6 bizottsag gyakorolja a munkaItat6i jogokat.
Az elnok ktilonosen az alabbi feladatokat latja el:

aI iranyitja a terv vegrehajtasat es folyamatosan ellen6rzi annak teljesiteset,
bl gondoskodik a tilrsulati feladatok koltsegfedezetenek biztositasilr61 es ellen6rzi a
koltsegvetes betartasat,
cl gyakorolja a jogokat, amelyek nem tartoznak az intez6 bizottsaghoz,
dJ gondoskodik a tagok erdekeltsegi hozzajilrulasanak kiveteser61, kozli a tagokkal az 6ket
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terhelo fizetesi kotelezettsegek jogalapjcit, a teljesites hataridejet m6djcit, tovabba a
kozles ellen igenybe veheto jogorvoslat lehetoseget
ef gondoskodik a hataridore be nem fizetett erdekeltsegi hozzajarulas behajtasar61
f/ gondoskodik a miikodessel osszefliggo gazdalkodasi feladatok tennival6k idoben tOrten6
elvegzeserol, a tarsulati vagyon kezeleser61, es nyilvantartasar61
hi az intezo bizottsag hatarozata alapjan osszehivja a kiildottgyiilest, a rendkiviili
kiildottgyiilest az intezo bizottsagi iilest
if beszamol a kiildottgyiilesnek az intezo bizottsagnak a terv teljesiteserol, a tarsulat
vagyoni helyzeterol, az iigyvitelerol, valamint a kiildottgyiilesek, az intezo bizottsagi
iilesek kozott altaia tett fontosabb intezkedesekr61
j/ rendszeresen es reszletesen mjekoztatja az ellen6rzo bizottsagot a tarsulat miikodeserol
k/ az ellen6rzo bizottsag elnokevel egyiittmiikodik a til.rsulati feladatokkal kapcsolatos
panaszok es bejelentesek kivizsgaIasaban es a vizsgalatok eredmenye alapjan sziikseg
szerint intezkedik
Az intezobizottsag elnoke tevekenysegerol a kiildottgyiilesnek evente beszamol.
Az intezobizottsag elnokenek helyettese az elnok akadalyoztatasa eseten ellcitja az elnok
teendoit ugyanolyanjogkorben a Tarsulat belso viszonyaiban, tehcit onaIl6an nem kothet 3.
szemellyel szerzodest, a bankszamla felet egyediil nem rendelkezhet.

3. Ellenorzo Bizottsag
3.1. A tarsulat ellenorzo szerve az ellenorzo bizottsag.
3.2. Az ellenorzo bizottsag feladata a tarsulat egesz tevekenysegere kiterjedo folyamatos
ellenorzes. Az ellenorzo bizottsag kozvetleniil a kiildottgyiilesnek van alarendelve. Az
ellenorzo bizottsag elnokbol es 2 tagb61 all. Az ellenorzo bizottsag elnoket es tagjait
a kiildottgyiiles vaIasztja.
3.3. Nem lehet ellenorzo bizottsagi tag, az intezo bizottsag elnoke, tagjai, a tarsulattal
munkaviszonyban a1l6 szemelyek tovabba ezek kozeli hozzatartoz6i.
3.4. Az ellenorzo bizottsag iigyrendjet a jogszabalyok es az alapszabaly keretei kozott
maga allapitja meg. Uleseirol jegyzokonyvet kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell az
iiles megtartlisanak helyet es idopontjcit, a megjelentek nevet, a hatarozatkepesseg
megaIlapimsat, a til.rgyalt napirendeket, a hozzasz6lasok lenyeges tartalmcit, a hozott
hatil.rozatokat folyamatosan sorszamozva, ha sziikseges a vegrehajtas hataridejet es a
felelos nevet. Az ellenorzo bizottsag ellen6rzeseirol szinten jegyzokonyvet kell felvenni.
3.5. Az ellen6rzo bizottsag a til.rsulat tevekenysegere vonatkoz6 megallapitasair61 a
kiildottgyiilesnek evente beszamol. A kiildottgyiiles a tarsulat eves beszamol6jar61,
illetoleg egyszeriisitett eves beszamol6jar61 csak az ellenorzo bizottsag megallapitasainak
ismereteben hatarozhat.
3.6. Az ellenorzo bizottsag akkor hatarozatkepes, ha tagjai tObb mint fele megjelenik.
Donteseit egyszerii sz6tObbseggei hozza meg. Az ellenorzo bizottsag elnoke, vagy a
bizottsagnak az elnok altaI megbizott tagja az intezobizottsag iilesein tanacskozasi joggal
vesz reszt.
3.7. Az ellen6rzo bizottsag feladata kiilonosen:
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aI rendszeresen ellen6rzi a tarsulat ugyvitelet, penz, hitel, anyaggazdalkodasat tovabba a
dolgoz6k letszamara, berere vedelmere es munkavedelemre vonatoz6 rendelkezesek
megtartasat es az ezekkel kapcsolatos megallapitasait irasban a vizsgaIati jegyz6konyv
megkiildese utan haladektalanuk kozli a tarsulat elnokevel
bl tesruletileg vagy kikiildott tagja utjan blirmikor megvizsgaIhatja negyedevenkent pedig
koteles megvizsgaIni a tarsulat konyveit, szamadasait, nyilvantartasait, penztarat
valamint anyagkezeleset es a vizsgalat megallapitlisair61 koteles jegyz6konyvet kesziteni,
cl kivizsgalja a tarsulat miikodesevel kapcsolatos bejelenteseket, panaszokat,
megaIlapitlisait kozli a tarsulat elnokevel, vagy ha az ugy jellege indokolja akkor
kozvetleniil beszamol a kiildottgyiilesnek
d/ figyelemmel kiseri a tarsulat miikodesenek iranyitlisat, ugy is, hogy az ellen6rz6
bizottsag elnoke, vagy az aItala megbizott ellen6rz6 bizottsligi tag tanacskozasi joggal
reszt vesz az intez6 bizottsag iilesein
el a kiildottgyiiles megbizasa alapjan vagy az intez6 bizottsag illetve a tarsulat elnokenek
felkeresere celvizsgalatot vegez
f/ szUkseg esetenjavaslatot tesz rendkiviili kiildottgyiiles osszehivasara
g/ indokolt esetben a kiildottgyUles fele javaslatot tesz az intez6 bizottsag elnokenek vagy
tagjanak visszahivasara, az egyes alkalmazottak tekinteteben a karteritesi eljaras
megindiwara illetve a munkaviszony megsziintetesere.
hi osszehivja a kiildottgyiilest, ha a tarsulat elnoke az erre vonatkoz6 kotelezettsegenek
nem tesz eleget
if velemenyt nyilvamt a kiildottgyiiles reszere az el6terjesztett besz8mol6kr61 es
jelentesekr61, a tarsulati eves besz8mol6r61 csak az ellen6rz6 bizottslig velemenyez6
jelentese alapjan hozhat6 dontes.

XI. Tisztsegviselok
A tarsulat tisztsegviseloi:
a) az intezobizottslig elnoke, elnokhelyettese, az intezobizottsag tagjai,
b) az ellen6rzo bizottsag elnoke, tagjai.
Tisztsegviselo csak a tarsulat tagja - jogi szemely vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkezo
gazdaIkod6 szervezet eseten annak kepviseloje - lehet. Egy tag ket tisztsegre nem
valaszthat6. A tisztsegvisel6k nem lehetnek egymasnak a Ptk. szerinti kozeli hozzatartoz6i.
A tisztsegviselOt fel kell menteni, ha
a) a tisztsegerollemondott,
b) a tisztseg betolteset kizar6, jogszabalyban vagy az Alapszabalyban meghatarozott
ok kovetkezett be,
c) a jogszabalyban, illetoleg az alapszabalyban meghatarozott osszeferhetetlenseg aM
fenn es azt az erintett felhivasra 30 napon beliil nem sziintette meg,
d) a tisztseg betoltesere egyeb okb61 alkalmatla.nna valt.
A tisztsegvisel6t a kiildottgyiiles haladektalanul visszahivja, ha a kozugyekt61 joger6sen
eltiltottak.
.
A tarsulat tisztsegvisel6i tisztsegiikben ellatott tevekenysegiikert tiszteletdijban
reszesiilhetnek, amelyet a kiildottgyiiles hataroz meg.
A tarsulat koteles a tisztsegvisel6k tevekenysege soran felmeriilt es igazolt tenyleges
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kiadasait es koltsegeit megteriteni.

XII. A tarsulat gazdalkodasa

1.
2.
3.
4.

A tarsulat celhoz kotott gazdlilkodast folytat.
A tarsulat tartozasiert sajat.vagyonaval felel.
A tarsulat gazdaIkodasi eve megegyezik a naptari evvel.
A tirsulat Ozleti tervet es szamviteli tOrveny szerinti egyszerusltett eves beszamol6t
keszit.

Az erdekeltsegi hozzajarulasra vonatkozo szabalyok

- a tarsulat aItal vegrehajtand6 kozfeladatok koltsegeit - az onkonnanyzati, allarni vagy
egyeb forras mellett - az erdekeltsegi hozzaj<irulasb61 kell fedezni.
- az allami, az onkonnanyzati tamogatlis valarnint a tagok hozzaj<irulasa a t<irsulat
tulajdonaba keriil, kiveve ha az aIlami tcimogatassal az onkonnanyzat vagy az
Onkonnanyzati Tarsulas szamol el.
- a tarsulat kozcelu feladataiban erdekelt az erdekeltsegi terUleten lev6 ingatlant
az erdekeltseget megalapoz6 jogcimen tenylegesen hasznaI6 tag.
- az ingatlan tenyleges hasznal6ja a tulajdonos (tulajdonostars), illet6leg az
ingatlankezel6 szerv, kiveve ha a tenyleges hasznaIatara a f6ldhasznal6, haszonelvez6,
hasznal6, az ingatlan hasznalatat ( hasznainak szedeset) egyeb jogcimen gyakorl6
szemely, a lakas berl6je ( berl6tars, tarsberl6) , ha a berleti szerz6des hatarozatlan id6re
sz61. Amennyiben a fenti kivetelkent megemlitett esetekben az ingatlannak kiilon
jogcimen tObb tenyleges hasznal6ja van, a tarsulati erdekeltseg aranyM mindegyik
jogcim utan kiilon- kiilOn kell megallapitani
- az erdekeItsegi hozzajarulas egysegnyi osszeget a kiildottgyiiles az erdekeltseg
jellegenek megfeleloen differencialhatja kiilonosen az alabbiak szempontok alapjan:
a/ gazdasagi erdekeltseg eseten a vallalkozas altaI tervezett, tavlatilag igenyelt
sztiksegleteket is figyelembe vev6 fogyasztissal ( kibocsatassal ) aranyosan kalkulalt
tobbszoros erdekeltsegi egyseg
bl nem lakas celjara hasznaIt berlemenyekben a tavlati igenyeket is figyelembe vev6
nonnak alapjan megaIlapitott fogyasztassal (kibocsatlissal) megallapitott erdekeltsegi
egyseg
c/lakashasznalat mellett az ingatlannak kiilon hasznalati jogcimen gyakorolt aranyos
t6bbszoros fogyaszt6i egyseg
dI beepitett ill. beepitetlen telek ( foldreszlet) eseteben egy epitesi telek utan egy
erdekeltsegi egysegkent veszi szamitasba, kiveve ha a foldteriilet nagysaga a
telepiiles rendezesi terve, illetve ennek hianyaban a helyben szokasos teleknagysag
merteket meghaladja, mivel ebben ennek megfelel6 tobbszoros egysegnek minosiil
az erdekeltsegi hozzaj<irulas osszeget es annak evenkent fizetend6 reszleteit a tarsulat
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tervenek meghatarozasakor ugy kell megallapitani, hogy az - a tarsulat ktilonboz6
tamogatasait is figye1embe veve - fedezze a beruhazas es miikodesi koltsegeket igy:
aJ a tarslat kozcelu feladatainak ellatasahoz sztikseges valamennyi koltseget, ideertve
a hitelek tOrlesztesehez es a kamatok fizetesehez sztikseges valamennyi koltseget is,
bl a miikodesi kiadasokat
cl rendkivtili feladatokra es koltsegekre tartalekolhat6 osszeget
- az erdekeltsegi hozzajarulas merteket az alapszabalyban meghamrozott erdeke1tsegi
egysegekre es6 hozzajanilasnak es az erdekeltsegi egysegek szamanak szorzata adja
- az erdekeltsegi hozzajarulassal kapcsolatos ktildottgyiilesi hatarozatr61 a tagokat az
intez6 bizottsag elnoke irasban ertesiti, mely az alabbiakat tartalmazza:
aJ a fizetesi kotelezettseg jogalapjM
bl a ktildottgyiilesi hatarozat szama,
cl az erdekeltsegi egysegre es6 hozzajarulas merteke
d/ a tag erdekeltsegi egysegeinek szama:
el az erdekeltsegi hozzajarulas osszege
fl a befizetes m6dja
gI a befizetes elmulasztiLsanak jogkovetkezmenyei
hi a befizetes hatarideje
il a jogorvoslat lehet6seget
- a hatarid6re be nem fizetett erdekeltsegi hozzajarulast az intez6 bizottsag e1nokenek
megkeresesere a az ingatlan fekvese szerint illetekes jegyz6 az ad6zas rendjer61 sz616
tOrveny e16irasa szerint hajtja be, a befolyt osszeget pedig a behajtasi koltsegek levonasa
utan negyedevenkent a tarsulat szamlajara utalja

XIII A tarsulat vagyona

A tarsulat a tagok erdekeltsegi hozzajarasab61, valamint az erintett onkormanyzatokt61, az
aIlami koltsegvetest61 illetve egyeb forrasb61 kapott tamogatasb61 IMja e1 kozcelu
vizgazdaIkodasi feladatai t.
XIV A tarsulat altai megyalOsitott vizi-Ietesitmeny tulajdonjoga
A tarsulat az aItala letrehozott vizkozmiiveket e1kesztilte (pr6batizem, miiszaki atadas
atvete1) utan legkes6bb 30 napon beltil az erintett onkormanyzatoknak adja at.

XV. A tarsulat iigyvitele
1. A tarsulat tigyvite1et az alapszabaly es szervezeti miikodesi szabaIyzat alapjan a
Tarsulat az intez6 bizottsaga illetve annak elnoke iranyitja.
2. A szervezeti miikodesi szabaIyzatban az intez6 bizottsagnak meg kell hataroznia:

aJ a tarsulat tigyviteli rendjet a munkaszervezetre vonatkoz6 reszletes szabalyokat
bl a tarsulat kepviseletenek reszletes szabaIyait
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cl a penzugyi vezet6 illetve tovabbi munkatarsak munkarendjet, miikodesukre vonatkoz6
szabalyokat
d/ a kiadmanyoz<:lsi es utalvanyozasi jogkort
el az anyagok kezelesevel es nyilvantartasaval megbizott, tovabba a munkavedelmi es
tiizrendeszeti szabalyok betartasaert felel6s dolgoz6k feladatait, felel6sseget
fl a tlirsulat munkarendjevel kapcsolatos szabalyokat

.

XVI A tagok nyilvantartasa

I. A tarsulat koteles a tagokr61 nyilvantartast vezetni.
2. A nyilvantartAsa a tarsulatoknal rendszeresitett -oldalankent szamozott - olyan okmany,
arnely tartalmazza a tagok erdekeltseget megalapoz6 valarnennyi adatot, tovabba az
ezekben bekovetkezett valtozasokat ( tagok neve, cime, erdekeltsegi egysegeik szama,
az erdekeltseg jogcime, az erdekeltseget megalapoz6 ingatlan adatai stb).

XVII A tarsulat cegjegyzese, a bankszamla feletti rendelkezes, a tisztsegviselok
nyilvantartasa
I. A tarsulat cegjegyzese ugy tOrtenik, hogy a tarsulat intezobizottsaganak elnoke es
elnokhelyettese az iratokat a tarsulat kezzel vagy geppel irott, el6nyomott, vagy
nyomtatott cegneve alatt, vagy felett - alairasi mintajanak megfeleloen - egyilttesen,
egyeb korlMozast61 mentesen irjak ala.
2. A banksz8.mla feletti rendelkezesre a tarsulat elnoke es elnokhelyettese egyuttesen
jogosultak.
3. A tarsulat koteles a tisztsegviselokrol, igy az intezo bizottsag es az ellen6rzo
bizottsag elnokerol es tagjair61 vagy az esetlegesen mas szervbe delegalt tagjair61
nyilvantartast vezetni. A nyilvantartasban a szemelyi adatokon es a lakcimen feWI
fel kell tilntetni a megbizas (megvalasztlis) keltet es lejarati idopontjM.
XVIII. Az eves beszamo16
A tlirsulat a naptan ev vegen a gazdalkodasr61 a szamviteli tOrveny szerinti beszamol6t
koteles elkesziteni, arnelyet az ellen6rz6 bizottsag - szUkseg eseten szakert6 bevonasaval 
kOteles a kUldottgyiilesnek jelentest kesziteni. A kUldottgy(iles csak az ellen6rzo bizottsag
altai felUlvizsgalt zarszamadast veheti targyalas ala es csak az ellenorz6 bizottsag ilyen
tartalmu j avaslata eseten fogadhatj a el.

XIX. A tarsulat megsziinese
A tarsulat megsziinik:
a/ elhatarozzajogut6d nelkUli megsziineset ( feloszlasM)
bl masik tarsulattal egyesUl vagy tObb tarsulatra szetvalik
cl a tlirsulat az alapszabalyaban rogzitett kozfeladatM megval6sitotta
dl cegbir6sag megsziintnek nyilvanitja, bir6sagi felszamolasi eljaras soran megszUnteti,
vagy elrendeli a tOrleset a nyilvantartasab61
A Tarsasag mas gazdalkod6 szervezette nem alakulhat at.
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xx A hirsulat torvenyessegi feliigyelete
A tarsulat tOrvenyessegi feltigyeletet a Gy6r-Moson-Sopron Megyei Bir6sag, mint
Cegbir6sag IMja el.
XXI Vegyes rendelkezesek

Az alakul6 kozgyiiles jegyz6konyvet a tarsulat tagjai a g6nyiii es a nagyszentjanosi
polgarmesteri hivatalban megtekinthetik.
Az alapszabaly mellekletei:
a tarsulat erdekeltsegi tertiletet felttintet6 terkep
atagokjegyzeke

ZARADEK
A fenti alapszabalyt a Gonyii es Nagyszentjanos Vizikozrnii-tarsulat a 2009. februar 04-i
alakul6 kozgyiilesen 4/2009 (11.04.) sz. hatarozataval elfogadta.
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