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Meghívó szerinti napirendi pont: Elfogadott napirendi pont:

T árgy z Budapesti onkormányzatokSziivetségének alakuló üléséľőt beszámo|ó

A képviselő-testtileti ülés időpontj a: 2011 . július 21 .

Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté polgármesteľ
Az előterjesńés e|ókészítője és leíľója: Jegyzői Kabinet
A határozat elfogadásáh oz egy szeru szótöbbség szükséges
Az előteľjesztés nyílt ĺilés keretében tárgyalandó
Melléklet: BosZ A|aoszabá|v a

Tisztelt Képviselő.testĺi|et!

A Képviselő-testĹilet a 285ĺf0II. (VI.16.) szźtmű hatźltozatának 1. pontjában úgy döntott, hogy
Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefiárosi onkormányzat alapító tagként részt kívón yenni a
Budapesti onkormónyzatok Szovetségének (tovóbbiakban: B)SZ )megalakítósóban.
A Képviselő-testi'ilet 201 1. június 16-i iilésén ismeľtetésre keriilt aposz a|apszabźúy tervezęte.

Tźtjékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a gosz 20ll' jÍllius 8-án alakuló ülését megtaľtotta,
melyen valamennyi főváľosi kerületi ĺinkormányzat képviselve volt a polgármester, illetve
alpolgármester útján.

A Képviselő-testület a 28512011. (VI.16.) számthatározatának 5. pontjában úgy dcintött,
hogy ,felhatalmazza a polgármestert, hogl a Budapesti onkormányzatok Szovetségének
alakuĺó ülésén igen szavazatával támogassa a Budapesti onkormányzatok Szovetsége
Alapszabáĺyának eĺfogadását és arról tájékoztassa a Képviselő-testĹiletet.,,

Az alakuló ülésen részt vevó budapesti önkoľmányzatok képviselői - a képviselt önkormányzatok
felhatalmazó döntése a|ap1án_ egyhangulag elhatáľoztákaBudapesti onkoľmányzatok Szövetségének
megalakítását'

Az iilésen a Bosz A|apszabćůyźt a részt vevő buđapesti önkoľmźnyzatok képviselői - a képviselt
önkoľmányzatok felhata|maző döntése a|apjźtn _ szintén egyhangtiag elfogađták' Az A|apszabźiy az
előteľj esztés mellékletét képezi'
Az A|apszabály IV. fejezet BOSZ szervezeti felépítés cím alatt a sosz szervezetét az a|źhbiak
alkotják:

- közgyűlés, mely a gÖsz legfőbb szeľVe' amely a tagok összességébőI áll.

- elnökség, a közgyulések kĺizötti időszakban a soSz legfelsőbb önálló dcintési jogkörrel
rendelkező operatív, koordináló, irźlnyítő szerve. Az elnokség tagai: az elnök, a társelnök és

háľom alelnök.

- fótitkźľ, akinek fe|adatait részletesen az A|apszabály VII. fejezet a gosz tisztségviseloi cím
alatt a 4.2-4.3 ponttartalmazza.

A Képviselő.testtilęt a285/f0| l. (VI.16.) szźtműhatározatának 6, pontjźtban úry döntĺitt, hogy

,,felkéri a polgármestert, hog1l az alakuló ülésen az alapszabály szerinti szervezeti felépítéshez
kapcsolódóan kialakítósra kerüIő alapítói dc)ntést igénylő személyi javaslatokat jóváhag1łásra
terj essze a Képviselő-testület elé',,
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Tźúékoztatom a Képviselő-testiiletet, hogy a goSz az a|aku|ő ülésen személyi kéľdésekben _ elnökség
- is dontést hozott az a|ábbiak szerint:

az elnökség tagjai: . elnök: dr. Nary Gábor Tamás
- alelnök: dr' Lttng Zso|t
- alelnök: Rogán Antal
- alelnök: Riz Levente

M in de zek a|apj źn kérem az alábbi hatźr o zati j avas lat e lfo gad ás át.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l. elfogadja a Budapesti onkormányzatok Szövetségének megalakításáról szóló beszámolót és
aze|oter jesztésmellékletétképezóA|apszabá|yt.

2. jőváhagyja a Budapesti onkormányzatok Szövetségének elnökségi tagjait az a|ábbiakszerint:

- elnök: dr. Nagy Gáboľ Tamás
- alelnök: dr' Láng Zso|Í.
- alelnök: Rogán Antal
- alelnök: Riz Levente

Felelős: polgáľmester
Hatáľido: azonna|

Budapest, 20l l. július 20.

//l-!ĺ' . )

4, /l! \ /
DÝ. scsis Máté
polgáľmester

TÖrv ény e s s é gi s z emp ontb ól ell enőr izt e :ť,4(
/, ffi,é.ą-7

Dr. Mészáľ Eľika /
ajegyzőthelyettesítő a|jegyző /

ŻÜ11 jÚt 2 
.i.
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BUDAPEsT| oN KoRMÁNYZAToK sZÖVETsÉcÉľĺpr
ALAPSZAgÁLYn

Prcambulum

Mi, a nemzet fővárosának, ĺl|etve a főváros kerÜleteinek vá|asztott vezetői, az á|talunk
vezetett önkormányzatok nevében szövetséget hozunk létre annak érdekében, hogy
Budapest a jovőben minden polgára számára élhetőbb, otthonosabb főváros |egyen.

Az e|mú|t húsz évben nem jött |étre szervezett egyÜttműkodés a budapestĺ
önkormányzatok között, s a tapasztalatok azt mutatják, hogy ennek kárát |átta valamennyi
kerü|et és egész Budapest.

HiszÜnk abban, hogy szÜkség Van olyan egyeztetó fórumra és az egyĹittmĹĺködés
szervezett kereteire, aho| az egyes kerÜ|etek megfoga|mazhatják szempontjaikat,
javaslataikat, és érdemi módon hozzásző|hatnak a főváros jovőjének a|akításhoz.

MeggyőződésÜnk, hogy a budapesti önkormányzatok szovetsége erősíteni fogja azitté|ő
emberek érdekeinek érvényesítését, hatékonyabbá teheti a fővárossa| kapcsolatos
kormányzati és onkormányzati döntéshozatalt azza|, hogy közelebb hozza azt a
mindennapi va|ósághoz.

A kerÜ|etek olyan erőforrást je|entenek a főváros számára, amit kamatoztatnunk ke|l
Budapest megújulása érdekében.

E|kote|ezettek vagyunk Budapest és a fővárosi kerÜ|etek fejlődésének előmozdítása
érdekében, ennek szellemében kötÜnk szovetséget egymássa|.

t.

ÁlrłńNos RENDELKEZÉsEK

1. Név és jogállás

1.1 Név: Budapesti Önkormányzatok Szövetsége
A társadalmi szervezet rövid neve: BÖsZ

1.2 A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége (a továbbiakban: BosZ) a helyi
önkormányzatokrő| szó|ó 1990. évi LXV. törvény 1.s (6) bekezdés c)
pontjában, va|amÍnt a 41.$ (1) bekezdésében fogla|t felhata|mazása és az
egyesÜlési jogró| szóló 1989. évi ll. törvény rendelkezései a|apján az A|apító
Tagok álta| |étrehozott, jogi személyiséggel rendelkező, a Budapest Főváros
közigazgatási területén belÜ| működő he|yi önkormányzatok (a továbbiakban:

)
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Önkormányzatok) onálIo e|határozásán a|apu|ó csat|akozása a|apján
|étĘövő, az Önkormányzatok egyenjogúságának és szuverenitásának
elismeréséve| műkodő társadalmi szervezet (egyesÜ|et), mely az egyesĹl|ési
jogró| szóló 1989. évi Il. törvény alapján működik'

2. A Bosz székhelye 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1,

3. A Bosz alapítói, tagjai, atapításának időpontia

3.1. A BoSZ-t az alábbiakban fe|soro|t, Budapest Főváros közigazgatási terĹl|etén
be|ul működő Önkormányzatok a|apították 2011.jú|ius 8. napján, Budapesten:
- Budapest l' kerÜ|et Budavári Önkormányzat
- Budapest Főváros I|. Kertl|eti Önkormányzat
- obuda-Békásmegyer Ön korm ányzat
- Budapest Főváros lV. kerÜlet Újpest onkormányzat
- Be|város-Lipótváros Önkorm ányzat
- Budapest Főváros V|' kerÜlet Terézváros Önkormányzat
- Budapest Főváros V||. kerÜ|et Erzsébetváros ÖnkormányzaÍa
- Budapest Főváros V||l' kerÜ|et Jozsefuárosi Önkormányzat
- Budapest Főváros lX. kerÜ|et Ferencváros Önkormányzata
- Budapest Főváros X. kerii|et Kőbányaĺ Önkormányzat
- Budapest Főváros X|. KerÜ|et Újouoa Önkormányzata
- Budapest Xl|. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
- Budapest Főváros XlV' Kerület Zug|ó onkormányzata
- Budapest Főváros XV. Kertj|eti tnkorm ányzat
- Budapest Főváros XV|. KerÜ|eti Önkormányzat
- Budapest Főváros XV||. KerÜ|et Rákosmente onkormányzata
- Budapest XV| l l. KerÜ let Pestszent|őrĺnc-Pestszentim re Önkormányzat
- Budapest Főváros X|X. kerü|et Kispest Önkormányzata
- Budapest Főváros XX. kerÜ|et Pesterzsébet Önkormányzata
- Budapest XXl. KerÜ|et Csepe| Önkormányzata
- Budafok-Tétény Budapest, XX||. kerü|et Önkormányzata
- Budapest Főváros XXlll. kerĹl|et Soroksár Önkormányzat

3'2' A BÖSZ tagjainak nevét, székhelyét és KSH azonosítóját a BÖSZ tagjegyzéke
taĺIa|mazza, me|ynek vezetéséről, az abban nyi|vántańott adatokban
bekövetke zett v á|tozáso k átvezetésérő l a Főtitká r g o n dos kod i k.

,



1.1.

lt.

A Bösz cÉulł
1. a eosz a je|en Alapszabály Preambulumában foglalt e|vek figyelembevétele

mellett, az alábbi célok érdekében tevékenykedik:

1.1. Hatékony egyĹittműködés kia|akĺtása az egyes kerÜ|etek, il|etve a főváros és a
kerÜletek között.

1'2. Közös gondo|kodás az egyes önkormányzatok hatáskörébe tartozó, ám főváros-
szerte jeIlemző prob|émák mego|dása érdekében.

1.3. A budapesti és kerÜ|eti érdekek hatékony érvényesítése a mindenkori
kormányzat fe|é

ilt.
A Bösz TAGsÁGA

1. A tagsági jogviszony fĄtái, létĘötte, megszűnése

Tagsági jogviszony rendes tagként Vagy párto|ó tagként |étesíthető.
Amennyiben je|en A|apszabá|y tagot em|ít, úgy aza|at. a párto|o tagot és
tiszteletbeli párto|ó tagot is értenĺ kell.

1,2. A BÖsZ rendes tagja kizárőlag o|yan önkormányzat |ehet, amely Beĺépésĺ
Nyi|atkozatot tesz és abban vá||a|ja, hogy
- az A.lapszabálý magára nézve kotelező érvénnye| elfogadja;
- a stSZmunkĄában tevékenyen részt vesz,
- tagdíjat fizet.

1.3. A BÖsZ pártoló tagja |ehet az a természetes-, vagy jogi személy, aki/ame|y
Be|épési Nyilatkozatot tesz és abban vállalja, hogy

- azA|apszabályt magára nézve köte|ező érvénnye| e|fogadja;

- a párto|ó tagokra vonatkozó - a közgyĹĺlés á|ta| meghatározott _ pénzÜgyi
hozzájáru|ást fizet.

A pénzügyi hozzĄárulás te|jesítésének kotelezettsége a|ó| mentesítheti az
e|nökség azon pártoló tagi jogviszonyt |étesítő szemé|yeket, (i)
ame|yeket/akiket az e|nökség keresett meg pártoló tagsági jogviszony
létesítésére irányuló felkéréssel, s (ii) ame|yelďakik e fe|kérés alapján
vá|lalják, hogy munkájukkal, személyes (nem pénzÜgyi) hozzĄárulásukkal
tevékenyen elősegítik a BosZ céljainak e|érését, s (iii) ame|yeUakik az (ii)
pontban írtaknak e|eget tesznek (utobbi páńo|ó tagok a továbbiakban:
tiszteletbeIi párto|ó tagok).
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1.4. Tagfe|véteIi e|járás

1'4.1' Tagfe|vételĺ eljárás, onkéntes e|határozás a|apján az e|nökséghez e|juttatott
írásbeli Belépési Nyi|atkozattal kezdeményezhető.

1'4,2' Az ul tag felvéte|éről az e|nökség határoz. A tagsági jogviszony az elnokség
tagfe|vételt jóváhagyó döntése a|apján jön |étre.

1.4'3' AE' elnökség tagfe|véte|i döntését megetőzően a felvéte|i kére|emrő|
tájékoztatni r"!! a tagságot, mégpedig olyan időben, hogy a tagoknak
elegendő idő á|ljon rendelkezésukre (legfeljebb 45 nap) észrevétel téte|ére
még a döntés kitűzött időpontját megelőzően. A tagok bárme|yike _ a
főtitkáron keresztÜ| - észrevételt tehet a felvétel|e| kapcsotatban az elnökség
döntesét megelőzően. Amennyiben a tagok |ega|ább 10 %-aje|ezte a jeloĺt
fe|vételével va|ó egyet nem éńését, vagy ha azt bárme|yik e|nökségi tag
kezdeményezl (a tagfe|véte||e| va|o egyet nem értésére hivatkozássä|;, á
fe|vételről a közgyĹĺlés határoz, amennyiben a tagjelölt továbbra ĺs fenntartja
tagfe|vételi kéreImét.

1,4'4 Az e|nökség tagfe|vételi kére|met elutasító döntése esetén - amennyiben a
tagje|ö|t a fe|véte|i kérelmét fenntartja - a tagfelvételrő| a kozgyĹĺlés határoz
soron következő ü|ése a|kalmával.

Tagsági viszony megszűnése

1,5.1' A rendes tagsági jogviszony megszĹĺnik:
a.) az elnökséghez eljuttatott írásbe|i temondó nyi|atkozattal (ki|épésse|),

amely lehet azonnali hatályú vagy meghatározott időpontra szóló;b.) a rendes tag megszűnése Vagy egyesü|ése esetén a megszűnés, az
egyesÜ|és, i||etve ha az A|apszabá|yban foglalt fe|téte|nek nem fe|eĺ
meg, fe|téte|nek va|ó meg nem fele|és beá||tának idopontjáto|,c.) a rendes tag kozgyű|ési határozatta| történő kizárásáva|, me|yre
abban 

:íffiľđ:ľ:'.ĽľH3[eli ĺelszólítás ellenére sem tesz eleget
tagdíjfizetési köte|ezettségének. (Amennyiben az i|yén
határozat kézbesítésétől számított 60 napon belÜ| a tag amu|asztását a határidőben megfizetni e|mulasz1ott
összegnek a hatályos jogszabá|yok szerinti késedeImi
kamatta| növelt osszegét megfizetve - pótolja, úgy a közgyű|és
kizár ő határ ozata a uto m at i k u sa n h atá lyát veszt i ) ;
amennyĺben a tag a BosZ cé|jaiva|, Alapszabályában
fog|altakkal össze nem egyeztethető gyakorlatot fo|ytati vagy
egyébként sorozatosan, Vagy sú|yosan megsértĺ azt'
ha a tag - az e|nökség felhívása ellenére _ nem te|jesíti az

d. ) 
"'Ösä|jx!:,1ä:i]ä?-T' 

"ń:3ľ.Ł"J:|ezettsé9eit

1.5
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1'5,2. A pártoló tagsági jogviszony megszĹinik:

- az 1,5.1. a, c-d pontok esetében;
- a párto|ó tag jogutód nélkü|i megszűnésével, a természetes

szemé|y párto|ó tag elha|álozásáva|;

1.5'3. A tagsági viszony 1.5.1. c.) pont szerinti megszÜntetése esetén az e|nokség
írásban értesíti az érintett tagot a tagsági jogviszonyának megszÜntetésérě
irányu|ó eljárásró|, s 8 napos határidő tűzésével fe|hívja a megszÜntetésre
okot adó körĹi l mé ny tisztázására, véd ekezés lehetőségé re'
Az e|nökség a tagsági jogviszony megszüntetésére vonatkozó indítvány
közgyű|és elé terjesztését megelőzően elnökségi ü|és keretébeń
megha||gatja az érintett tag képvise|őjét. Amennyiben a közgyűlés az
elnökség javas|atára kizárásró| dönt, a határozatban tájékoztatást kel| adni
az érintett tagot megi||ető jogorvos|ati |ehetőségről.

1.5'4, Tagfe|véte|kor, illetve va|ame|y tag tagsági jogviszonyának megszűnésekor
(ide nem értve a BtsZ jogutód né|kĹl|i megszĹinését) az e|nokség
rende|kezik a tagok jegyzékének megfelelő módosításáró|, határozattđ|
megá||apítva az új, hatályos tagjegyzéket, s a vá|tozás időbeli hatályát. Ez a
rende|kezés megfele|ően irányadó akkor is, ha a vá|tozásra va|ame|y tag
tagjegyzékben nyi|vántartott adatainak változása miatt kerÜ| sor, mé|ý
változást a tag a szeÍ\lezet főtitkárának beje|enteni koteles. A változások
tagjegyzéken va|ó átvezetésérő|, a tagjegyzékben vezetett nyi|vántartás
hatá|yosításáról a főtĺtkár gondoskodik, - az esettől függően - az e|nökség
által hozott határozat vagy az egyéb a|apon bekövetkezett adatvá|tozásró|
va|ó tudomásszerzés a|apján, késedelem nélkü|.

1.6. A rendes tag jogai és köte|ezettségei

A rendes tagot megilleti_ képviselője útján - :- közgyűlésen történő részvételjoga;
- az indítványtéte|, kezdeményezés és vé|eménynyi|vánítás

közgyű|ésen Vagy az egyéb, arra rende|t fórumokon, illetve
testületekben torténő gyakor|ásának joga;

- aszavazásjoga a közgyű|ésen;
- a vá|aszthatóság és a választás, il|etve _ az A|apszabá|yban

meghatározott esetekben és feltételek mel|ett - a delegálás
joga;

- tájékoztatáshoz valő jog, ame|ynek keretében - a főtitkáron
keresztü| - kérdést tehet fel a BÖSZ bárme|y szervének.

1.6.1

!l
V-

1.7 ' A pártoló tag jogai és kötelezettségei
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1,7.1 A pá'to|ó 
"n . ři,,*Ł?i:lľ:ľI [äšž::ii#?3**"*

a közgyű|éseken tanácskozásijoggal részt vehet, de szavazatĺ
jog nem illeti meg.

1'8. A tag köte|essége:

1.8.1 a gÖSz cé|jait támogatni, munkájában részt venni;
1.8,2. a BosZ A|apszabá|yában és a közgyĹĺ|és köte|ező erőve| hozott

döntéseiben fog|a|takat betartani;
1.8.3 a tagot tagsági jogviszonya alapján terhe|ő fizetési köte|ezettségnek

határidőben eleget tenni (rendes tagok tagd,ljfizetési kote|ezettsége és
eset|eges pótbefizetési kötelezettsége; pártoló tagok pénzügyi hozzájáru|ás
te|jesítési kötelezettsége).

M.
A Bosz szERVEzET| FELÉpíľÉse

1. A Bösz szervezetét az alábbiak atkotiák:

1.1. közgyű|és,

1'2' elnökség,

1.3. főtitkár

VAGYo N I HozÁJÁnu ńs, TAG DíJAK

1. Vagyoni hozzájáru|äs

1.1' A BÖSZ a|apítói a gÖSz jogerős nyi|vántartásba vételt e|rende|ő bírósági végzés
ke|tétő| számított 30 napon be|Ül a BosZ számára nyitott bankszám|án elhe|yeztek
egyenként 200.000 Ft. azaz kettőszázezer forintot, ame|y a BÖsZ a|apító
vagyonaként egybe n a 2011 . évi tagi hozzĄáru|ásként funkciońá|.

V.

ÝU



2. Tagdíiak

2'1, A BOSZ tagjaĺ az adott naptári évre, tagsági viszonyuk fennál|ása a|att, a
közgytÍlés á|tal megállapított összegű és esedékességű, egyenlő mértékű tagsági
díjat fizetnek.

2.2. A tagdíj éves (és szÜkség esetén a pótbefizetés) mértékét, és megfizetésének
Ütemezését a kozgyŰ|és.határozza meg úgy, hogy a befizetendő tagdíj (póttagdíj)
mértéke biztosítsa a gosz működéséhez, és cé|jainak e|éréséhôz sżuksegeś
mértéket.

2.3. A Páńoló tagok pénzügyi hozzĄáru|ásának egységes mértékét, a KözgyĹĺ|és
határozza meg, ame|y legfeljebb a rendes tagok Tagdíjfizetésĺ
kotelezetts égének1 ĺ2-e |ehet.

1.

1.1.

vt.
A BöszszERVE|

A közgyű|és

A közgyűlés a BÖsZ |egfőbb szeľve, ame|y a tagok összességébő| áll. A
közgyű|ésen a tagot igazolt szervezeti képvíse|ője Vagy a képvise|etre jogosu|t
személy á|ta| írásbe|i meghatalmazással meghata|mazott bárme|y más szemé|y
képvise|heti. Nem járhatnak el meghatalmazottként a főtitkár és az e|nökség tagjai
(egy adott tag szervezeti képviselőjeként viszont igen).

A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalomma| ke|| összehívni.
A közgyű|és összehívásáról az e|nökség jogosu|t (i||etve az Alapszabályban
meghatározott esetekben köte|es) dönteni. Abban az esetben, amennyiben az
e|nökség a közgyíilést az osszehívást indoko|ó ok, illetve eset felmerÜ|te e|lenére
nem hívja össze vagy abban akadályoztatva Van, a közgyű|és összehívásáról a
főtitkár dönt. A közgyű|és osszehívásáró| szó|ó döntésnek tarta|maznia ke|| a
kozgyűlés he|yét és időpontját, javasolt napirendjét, a közgyű|és típusát (rendes
Vagy rendkívĹjli közgyĹílés), összehívásának indokát, a|apját. A közgyű|és
összehívásáról, e|őkészítésérő| minden esetben a főtitkár koteles gondoskodni. A
meghívó elküldése és a kozgyĹĺ|és napja kozött |ega|ább 15 napnak ke|| elte|nie.
Rendkívüli közgyűlés esetén a meghívó e|kÜ|dése és a rendkívÜ|i kozgyĹi|és napja
között |egalább 3 munkanapnak ke|| elte|nie.

tssze kell hívni a közgyŰ|ést akkor is, ha azt a tagok több mint egyötöde ok és cé|
megjelölésével a főtitkárná| írásban kezdeményezi' A főtitkár a kezdeményezésről
az e|nökséget ha|adékta|anul értesíteni köte|es. Amennyiben az e|nokség, i||etve
akadá|yoztatása esetén a főtitkár a közgyűlést nem hívja ossze 15 napón betÜ|,
úgy a kezdeményező tagok azt maguk összehívhatják.

Össze kel| hívnĺ aközgy(ilést akkor is, ha azt a bíróság rende|iel.

1.3.

1.4.

1.5.



1.6

1.7

I

A közgyű|ési meghívóban nem szereplő napirendi pontról a közgyűlés csak akkor
tárgya|hat és határozhat, ha azon a _ szavazásra jogosu|t - tagok lega|ább 2I3-a
je|en van, és a napirendi pont megtárgyalásához a jelenlévők több mint 4ĺ5-e
hozzĄárul'

A közgyűlés határozatképes, ha azon a _ szavazásra jogosu|t - tagok több, mint
50%-a jelen Van. A határozatképesség hiánya miatt e|halasztott kozgyű|ést
|egkorábban az eredeti időpontot kovető 3. napnál későbbi időpontra kell
osszehívni. A megismételt közgytÍ|és a megje|entek számától ft.igget|enÜ|
határozatképes az eredeti (meghiúsult) kozgyű|és napirendjéve| azonos napirendi
pontok tekintetében. A határozatképte|enség miatt megisméte|t közgyű|ésre szo|ó
meghívót az eredeti közgyű|és meghívójába ke|| fog|a|ni.

1.8. A kozgyű|és kizárő|agos hatáskorébe tartozik:

1'8,1, az A|apszabá|y megál|apítása és módosítása;
1,8.2' az éves tagdíjak mértékének, esedékességének megállapítása; a párto|ó

tagokat terhe|ő éves pénz Ügyi hozzájáru |ás mértékének meghatá rozása; az
éves költségvetés elfogadása;

1.8.3. az e|nökség és a főtitkár éves beszámo|ojának elfogadása;
1'8'4' a tag és párto|ó tagkizárása;
1'8.5. a tagokra köte|ező érvényű szabályzatok elfogadása és módosítása;
1.8'6. a gÖsz más társada|mi szervezette| va|ó egýesü|ésének, más formájú jogi

szemé| lyé torténő áta |aku |ásának és megszű nésének elhatá rozása ;

1.8'7. eseti Vagy állandó bizottság (p|. fe|Ügyelő bizottság, egyéb szakmai
bizottságok) |étrehozásáról, eljárásrendjük megá||apításáró|,
megszÜntetéséről való döntés (á||andó bizottság kizárő|ag az A|apszabály
egyidejű módosításáva| és e|járásrendjének megállapítása me||ett hozhato
|étre)

1.8.8. bárme|y bizottság határozata e|leni fe||ebbezés e|bírá|ása;
1.8.9. az e|nökség mint a gosz Ügyintéző szervének felállítása a 2.5' és 2'6.

pontokban meg határo zoft szabá|yok szerint;
1.8.10. pótbefizetés vagy egyéb intézkedés e|határozása, amennyiben az éves

költségvetés túllépésének méńéke megha|adta vagy várhatóan meghaladja
a 20 %-ot;

1'8.11. minden olyan Ügy, amit a közgyű|és saját hatáskörébe von, vagy amelyet
az e|nökség, vagy a főtĺtkár vagy va|ame|y szakmai bizottság a közgyű|és
e|é terjeszt e|döntésre o|yan kérdés tekintetében, ame|y egyébként az
előterjesztő hatáskörébe tartozik.

1 '9' A közgyű|ésen szavazati joggal klzárôlag a rendes tagok rendelkeznek
1'10' A kozgyűlés a |eadott szavazatok egyszerű többségéve|, kézfe|tartásos

szavazássa| dont.

1,12. A kozgyĹi|éseken az e|nök vagy társe|nök elnökol.

1'13' A |evezető e|nök:

1.13.1 levezeti a közgyűlést, ĺsmerteti és felvezeti a napirendi pontokat;

(o
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1'13'2. e|rende|i a szavazást, megá||apítja annak eredményét;
1.13.3. a]áírásáva| |átja el a közgyű|ésről készü|t jegyzőkońyvet.

1'14' A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben fel kell tÜntetni a közgyű|és
he|yét, a megjelenteket, a határozati indítványokat, a fontosabb módbsíti
javaslatokat és észrevételeket, a szavazás eredményét és az elfogadott
határozatokat. A közgyĹĺlésen megje|ent tagi képviselőkről, i|letve résztveÝőkről
jelen|éti ívet ke|l fe|venni. A főtitkár gondoskodik a jegyzőkönyv és a je|en|éti ív
e|készítéséről, s a|áirásával látja el azokat.

1.15. A kozgyű|ésen készÜ|t jegyzőkönyvet a |evezető elnök, a főtitkár és a
megvá|asztott két hitelesítő tag írja a|á, A hite|esítő tagokat a közgyĹĺlés
megnyitását követően, a |evezető e|nök javaslatára a jelen|évők egýšzerĺ
többséggeI vá|asztják.

1.16. A közgyű|és törvénysértő határozatát bárme|y tag - tudomására jutástó| számított
30 napon belÜl - a Fővárosi Bíroság e|őtt keresettel megtámadhatja. A határozat
megtámadása a végrehajtást nem gáto|ja, indokolt esetben azonban a bíróság a
vég rehajtást fe|fÜggesztheti.

2' Az elnökség

2.1. Az elnökség a közgyűlések közötti időszakban a gÖSZ legfe|sőbb oná||ó dontési
jogkorre| rende|kező operatív, koordiná|ó, irányító szerve,

2.2 Az e|nökség jogosu|t eljárni mĺndazon tigyekben, amelyek nem képezik a
közgyű lés kizáró|agos hatáskörét.

2'3. Az elnökség tagjai:
2.3.1, az elnök,
2'3'2 a társe|nök
2'3.3. és három ale|nok

2.4' Az e|nökségi ü|ések á|lando meghívottja a főtitkár'

2,5. Az elnökség tagjait a KözgyĹĺ|és 1 (egy) éves időtartamra választja' Az
önkormányzati vá|asztásokat követő 90 (ki|encven) napon beltil tisztújító közgyű|ést
ke|l tartani. Az elnök és a társe|nök személyére minden tag tehei javas|áĺot. A
jelo|tek közul a tisztújító közgyĹÍ|és egyszerű tobbséggel választ e|nököt és
társe|nököt. Az a|e|nökök szemé|yére az elnok tesz javáślatot, a jelö|tek közÜ| a
tisztújíto közgyĹi|és egyszerű többségge| választja meg az alelnököket.

2'6. Amennyiben az elnökség bármely tagja ĺdőközi önkormányzati választás miatt
elveszítené az á|ta|a képviselt tagra vonatkozó képvise|eii jogosultságát, Úgy
e|nokségi megbízatása - kÜlön intézkedés, Vagy rendelkezés- hiányáňan is'-
megszűnik. Ebben az esetben az ĺdőközi onkorm ányzati vá|asztás ereámenyének
jogerős megál|apítását kovető 60 napon be|ül új elnokségi tag megvá|asztásáró|
ke|l gondoskodni' Az igy megválasztott e|nökségi tag megbízatása legĺeryeob addig

41
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az időpontĺg szólhat, mint azon korábbi e|nökségi tag megbízatása, akinek a
helyére az új elnokségitag megválasztásra kerü|t.

Az e|nökség tagjai tisztségilket társadalmi megbízatásban tö|tik be, munkájukért
koltségtérítésben részesÜ lhetnek.

Az E|nökség hatáskörbe tartozik:

2,8'1. Az elnökség dönt a kozgyĹi|ések összehívásáról, i|letve a fótitkár
akadá|yoztatása esetén gondoskodĺk a közgyű|ési jegyz(5konyvek
elkészítés érő|, a határozatok nyĺlvántartásáról;

2.8'2. pę' e|nökség dönthet szakmai bizottságok |étrehozásáró|, i|letve
megszÜntetéséről, i|letve kezdeményezheti egy adott kérdés bĺzottsági
megvitatását.

2'8.3. A közgyű|ések közotti ĺdőszakban e||átja a BOSZ tevékenységének
felügyeIetét.

2.8,4. A közgyűlés álta| szabott kereteken belÜl meghatározza a BÖSz fe|adatait,
cé|kitĹÍzéseit, kommunikációs stratégiáját, továbbá dönt az alábbi
gazdálkodási kérdésekben :

2,8.4'1. döntés o|yan, ..... Ft összeget meghaladó értékű pénzÜgyĺ
köte|ezettség vállalásáró|, amely köte|ezettségvá|la|ás, i||eií.e
Ügylet nem tartozik az adott évi költségvetéś effogadásakor
figyelembe vett, tervezett kötelezettségvái|alások közé;

2'8.5' Az e|nökség nevezi ki a főtitkárt, és amennyiben a főtitkár a BÖsZ
a|ka|mazásában áll, gyakoro|ja - az elnökön keresztül - a munkáltatoi
jogokat a BOSZ főtitkára felett.

2'8'6. El|át mĺnden olyan további feladatot, amit a közgyĹi|és a hatáskörébe uta| és
dönt minden .olyan, egyébként a főtĺtkár hatáékorébe tartozó kérdésben,
ame|yet saját hatáskorébe Von, Vagy ame|yet a főtitkár döntésre az etnökség
elé terjeszt.

2'8.7' Az e|nökség műk-ödésével kapcso|atos részletes szabályokat az Ügyrend
tarta|mazza. Az Ügyrendet és a módosítását a KozgyŁlés rlaguJ.;ova.

2'8,8. Az e|nökség 99jat Ügyrendjében megá||apított rendszerességge|, de
|ega|ább negyedévente Ü|ést tart. Rendkí'u|i uiést kezdeményezheř oaŕmery
elnokségitag vagy a főtitkár.

2.8.9. Az e|nökség ü|éséről jegyzőkönyvet ke|| felvenni, me|y a je|enlevők
fe|tÜntetésén, a tárgya|t napirend megje|o|ésén kívÜl a meghozott
döntéseket, továbbá az ü|ésen résztveVők á|tal előadottak léňyeges
tartalmának osszefogla|ását tartalmazza, Az elnökségi Ü|ések jegyzőkónfrĺei
a tagság számára nyilvánosak, azt a főtítkár kotéles 3 ńafión be|rj| a
tagoknak megkÜldeni.

2.8.

t)
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2.8'10. Bármely tag jogosu|t va|ame|y kérdésnek az e|nökségi Ü|és napirendjére
tűzését kérni. AÝ' erre vonatkozó indítványt a főtitkáron keresztÜ| kell
megtenni. Amennyiben arra mód Van, a napirendre tĹĺzésre vonatkozó
javas|atrol a főtitkár tájékoztat1a a tagokat is, akik csatlakozhatnak az
indítványhozvagy észrevéte|t tehetnek, melyet színtén tárgyalni kel| az adott
kérdés napirendre tűzésekor.

2'8'11. Az e|nökség határozatképes, ha azon |egatább három e|nökségi tag jelen
van. A határozatképtelenség miatt megisméte|t e|nokségi Ü|és az éredeti
ü|és napirendjén szerep|ő ügyekben a je|enlevők számára tekintet nélkÜ|
határozatképes.

2'8,12' Az e|nökség döntéseit a je|enlévő e|nökségi tagok egyszerű szótöbbségéve|
hozza ffieg, kivéve ha az Ügyrend ettől eltérő szavazati arányt íi elő.
Szav azategye n lőség eseté n a határ ozati j avas |at e I utas ítottn ak m i nős Ü l.

2.8'13, Az e|nokség Ügyrendjének e|fogadásához, módosításához az elnökség
egyhangú határozata szÜkséges, csak ez esetben terjeszthető a közgyĹÍ|éš
elé.

2'9. Az elnökségi tag tagsága megszĹĺnik:
2'9.1' aközgyíi|és á|tali visszahívássa|;
2'9.2. az elnökségitag á|tali lemondással;
2'9'3' az e|nokségi tag e|ha|á|ozásával;
2,9.4. a megbízatás időtartamának lejártáva|.

2'10, Az e|nökség tagjai távszavazás (e|ektronikus távkoz|ési eszköz) útján is
meghozhatják dontéseiket. Az i|yen módon meghozott döntések eseíébeń nitelt
érdem|ően igazolni ke|l, hogy az megfe|e|t jelen Alapszabá|y rendelkezéseinek.

vil.
A Bosz TlszľsÉGusELŐl

1. Az e|nök

1'1, Az e|nök feladata kĹjlönösen:

1'1'1, A közgyű|és és az e|nökség működésével kapcsolatos Ügyek irányítása, az
elnökségi Ü|és, és a közgyŰlés vezetése;

1,1,2' képviseli a Bosz-t;
1.1'3, dönt az e|nökség két Ülése közötti időszakban halaszthatat|an intézkedést

igény|ő Ügyekben, döntéseiről az e|nokség soron kovetkező Ü|ésén köteles
beszámolni és utólagos jóváhagyást kérni;

1.1'4' összehívja az elnökség Üléseit
1.1.5' kapcso|atot tart más önkormányzatt szervezetekkel, ĺllető|eg társada|mi,

ť3
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á ||am i, gazdálkod o szervezetekkel 
;1.1.6. intézkedik és dönt a közgyĹÍlés vagy az e|nökség á|ta| hatáskorébe utalt

ügyekben.

2. Társe|nök

2.1 A társe|nök hatásköre

Amennyiben a Fővárosi tnkormányzat tagja a BÖSZ-nek, a mindenko4
főpo|gármester Vagy megbízott he|yettese tö|ti bďá társelnöki tisztséget.
A társe|nök teljes jogú tagja az elnökségnek.

3. Az alelnökök

3.1. Az a|e|nökok jogosultak az e|nök megbízás a a|apján, te|jes körű helyettesítésére.

4. A főtitkár

4.1. A főtitkárt az elnokség választja, s amennyiben a BÖSZ-szal munkaviszonyt |étesít,
az e|nökség - az elnök útján - gyakorolja a munkáltatóijogokat a főtitkár fe|ett'

4'2 A főtitkár

4.2,1' képviseli a aosz-t a hatóságok és más szervek előtt, va|amint a nemzetkozi
kapcsolatokban;

4,2'2' irányĺ$a a aÖsz munkaszervezetét és gyakoro|ja a munkáltatói jogokat aBÖsZ alkalmazottai folött;
4'2'3. állando meghívottként részt Vesz a BtsZ testÜleteinek tevékenységében,4'2'4. dönt minden olyan ügybgn, amelyet az Alapszabá|y nem uta| a t-ozgyĺles

vagy ar e|nökség kizárólagos hatáskörébe, il|etve a közgyíilés valgy az
elnökség nem vont a saját hatáskörébe.

4'2.5. A főtitkár feladata a sÖsZ fo|yamatos torvényes működésének biztosítása,
ezen be|Ül gondoskodik kÜlönösen:
4.2.5.1.
4.2.5.2.

4.2.5.3.

4.2.5.4.

a nyilvántartások naprakészségének biztosításáró| ;

közgyű|ések, elnökségi ülések, tagi megbeszélések
előkészítéséről, dokumentálásárő|, ha{ározati javaslatok
elkészítéséről, határozatok írásba fog|alásáról;
a tagokkal való kapcso|attartásró|, egy kérdés nyi|vános tagi
megvitatása során az egyes vélemények, illetve ä vé|eméný-
nyilván ítás eredményének rögzítéséről ;az elnökség, a bizottságok döntéseiről, i||etve a BosZ
működését érintő fontosabb Ügyekkel kapcsolatban a tagság
tájékoztatásáról;

4'2'5.5. az e|nökségge| egyeztetve a gÖsz képviseletérő|, a tagok, asajtó és egyéb kÜlső szervezetek fe|é tórteno
kommunikációró|;

,ĺę
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a BÖsz mĹikodésének dokumentá|ásáról;

" Pę9. honlapjának menedzseléséro|;
a BOSZ rendezvényeinek megszervezéséről;
? .kö|tségvetés .|!9|ehajtásáról, a pénzÜgyi fo|yamatoktechnikai |ebonyolításáról;
a BOSZ á|tal megbízott kÜlső szakértőkket, megbízottakka|y1ló kapcsolattartásró|, munkájuk 

,toořálinalásáról,

felügyeletéről;
és minden fe|adat e|végzésérő|, amit az elnöks ég vagy azA|apszabá|y más rendelkézése a hatáskörébe uta|. "

4.3. A főtitkár közvetlen és rendszeres beszámotássa| tartozik az elnökségnek, évesbeszámo|őját a közgyűlés fogadja e|.

A Bösz KÉPuSELETE

1. A Bosz nevében az alábbi szemé|yek jogosu|tak kiite|ezettséget vá||a|ni, aBösz-t írásban képviselni:

1.1' az elnok öná|lóan;

1.2. a főtitkár önállóan;

1.3. az e|nokség tagja az elnök eseti meg bizása (meghata|mazása) szerint
1.4' A BÖsZ képviseletére a 1.1.:.1.3..pontok alapján jogosultak a szeNezetet akkéntjegyzik, hogy a szevezet e|oĺrt, e|őnyomoft, vägy nyomtatott teljes, vagy rövĺdítettneve fe|ett elhe|yezik aláírásukat.

A BoszGAzDÁLKoDÁsA

1. Tartozásokért va|ó fele|ősség

1.1. A BtsZ tartozásaiért saját vagyonával fele|.
l.2' A tagok ; az a|apítói vagyon rende|kezésére bocsátásán

tú|- a BosZ tartozásaiéń nem fele|nek.

Gazdá|kodás

A BosZ gazdá|kodására a 114ĺ1992. (V|t. 23.) Korm. rendelet rendelkezéseit kel|alkalmazni.

4.2.5.6.
4.2.5.7.
4.2.5.8.
4.2.5.9.

4.2.5.10.

4.2.5.11.

vilt.

tx.

és a tagd'lj megfizetésén

2.

2.1

ľý
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X.
A BoszMEcszÚruÉse

1. n sosz megszíinik:

1'1 a közgyĹĺlés által a megszűnésrő| történő döntés esetén;

1.2. más társadalmi szervezettel torténő egyesü|éssel;

1'3' ha a Fovárosi Bíróság jogerős ítéletével fe|osz|atja Vagy megszűntnek nyi|vánítja;

1,4. törvényben meghatározott egyéb esetekben.

2. Végelszámolás megszűnés esetén
2.1 A hite|ezők kielégítését követően a fennmaradt vagyonból e|őször az a|apítók á|tal

befizetett vagyoni hozzď1áru|ást ke|| visszafizetni mindazon alapítóknak, akik a BÖSZ
megszűnésekor is tagok. Ezt követően _ a közgyűlés e|térő határozatának hĺányában
_ a Vagyont a tagok kozt az utolsó 5 naptári év tagdíjbefizetéseinek arányában ke||
fe|osztani. Az e|járás lefolyásáért a közgyűlés á|ta| kije|o|t felszámo|ó a fe|e|ós.

Budapest, 2011' július

Elnök:

Az alapíto tagok képvise|őinek aláírása:

4(


