BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGÉNEK
ALAPSZABÁLYA

Preambulum
Mi, a nemzet fővárosának, illetve a főváros kerületeinek választott vezetői, az általunk vezetett
önkormányzatok nevében szövetséget hozunk létre annak érdekében, hogy Budapest a jövőben
minden polgára számára élhetőbb, otthonosabb főváros legyen.
Az elmúlt húsz évben nem jött létre szervezett együttműködés a budapesti önkormányzatok között, s
a tapasztalatok azt mutatják, hogy ennek kárát látta valamennyi kerület és egész Budapest.
Hiszünk abban, hogy szükség van olyan egyeztető fórumra és az együttműködés szervezett
kereteire, ahol az egyes kerületek megfogalmazhatják szempontjaikat, javaslataikat, és érdemi
módon hozzászólhatnak a főváros jövőjének alakításhoz.
Meggyőződésünk, hogy a budapesti önkormányzatok szövetsége erősíteni fogja az itt élő emberek
érdekeinek érvényesítését, hatékonyabbá teheti a fővárossal kapcsolatos kormányzati és
önkormányzati döntéshozatalt azzal, hogy közelebb hozza azt a mindennapi valósághoz.
A kerületek olyan erőforrást jelentenek a főváros számára, amit kamatoztatnunk kell Budapest
megújulása érdekében.
Elkötelezettek vagyunk Budapest és a fővárosi kerületek fejlődésének előmozdítása érdekében,
ennek szellemében kötünk szövetséget egymással.

I.
1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Név és jogállás
1.1

Név: BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGE
A társadalmi szervezet rövid neve: BÖSZ.

1.2

A BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGE (a továbbiakban: BÖSZ) a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. §-ának (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazása és az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.
törvény rendelkezései alapján az Alapító Tagok által létrehozott, jogi
személyiséggel rendelkező, a Budapest Főváros közigazgatási területén belül
működő helyi önkormányzatok (a továbbiakban: Önkormányzatok) önálló
elhatározásán alapuló csatlakozása alapján létrejövő, az Önkormányzatok
egyenjogúságának és szuverenitásának elismerésével működő társadalmi szervezet
(egyesület), mely az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működik.
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2.

A BÖSZ székhelye: …

3.

A BÖSZ alapítói, tagjai, alapításának időpontja
3.1.

A BÖSZ-t az alábbiakban felsorolt, Budapest Főváros közigazgatási területén belül
működő Önkormányzatok alapították ... napján, Budapesten:
…
…
…

3.2.

A BÖSZ tagjainak nevét, székhelyét és KSH azonosítóját a BÖSZ tagjegyzéke
tartalmazza, melynek vezetéséről, az abban nyilvántartott adatokban bekövetkezett
változások átvezetéséről a Főtitkár gondoskodik.

II.
1.

A BÖSZ CÉLJA

A BÖSZ a jelen Alapszabály Preambulumában foglalt elvek figyelembevétele mellett, az
alábbi célok érdekében tevékenykedik:
1.1. Hatékony együttműködés kialakítása az egyes kerületek, illetve a főváros és a kerületek
között.
1.2. Közös gondolkodás az egyes önkormányzatok hatáskörébe tartozó, ám főváros-szerte
jellemző problémák megoldása érdekében.
1.3. A budapesti és kerületi érdekek hatékony érvényesítése a mindenkori kormányzat felé

III.
1.

A BÖSZ TAGSÁGA

A tagsági jogviszony fajtái, létrejötte, megszűnése

1.1.

Tagsági jogviszony rendes tagként vagy pártoló tagként létesíthető. Amennyiben jelen
Alapszabály tagot említ, úgy azalatt a pártoló tagot és tiszteletbeli pártoló tagot is érteni
kell.

1.2.

A BÖSZ rendes tagja kizárólag olyan Önkormányzat lehet, aki Belépési Nyilatkozatot tesz
és abban vállalja, hogy
- az Alapszabályt magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja;
- a BÖSZ munkájában tevékenyen részt vesz,
- tagdíjat fizet.
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1.3.

A BÖSZ pártoló tagja lehet az a természetes-, vagy jogi személy, aki Belépési Nyilatkozatot tesz és abban vállalja, hogy
-

az Alapszabályt magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja;

-

a pártoló tagokra vonatkozó - a közgyűlés által meghatározott – pénzügyi hozzájárulást fizet.
A pénzügyi hozzájárulás teljesítésének kötelezettsége alól mentesítheti az elnökség
azon pártoló tagi jogviszonyt létesítő személyeket, (i) amelyeket/akiket az elnökség
keresett meg pártoló tagsági jogviszony létesítésére irányuló felkéréssel, s (ii) amelyek/akik e felkérés alapján vállalják, hogy munkájukkal, személyes (nem pénzügyi)
hozzájárulásukkal tevékenyen elősegítik a BÖSZ céljainak elérését, s (iii)
amelyek/akik az (ii) pontban írtaknak eleget tesznek (utóbbi pártoló tagok a továbbiakban: tiszteletbeli pártoló tagok).

1.4.

Tagfelvételi eljárás
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.

1.4.4

1.5

Tagfelvételi eljárás, Önkéntes elhatározás alapján az Elnökséghez eljuttatott írásbeli
Belépési Nyilatkozattal kezdeményezhető.
Az új tag felvételéről az elnökség határoz. A tagsági jogviszony az Elnökség
tagfelvételt jóváhagyó döntése alapján jön létre.
Az Elnökség tagfelvételi döntését megelőzően a felvételi kérelemről tájékoztatni
kell a tagságot, mégpedig olyan időben, hogy a tagoknak elegendő idő álljon
rendelkezésükre (legfeljebb 45 nap) észrevétel tételére még a döntés kitűzött
időpontját megelőzően. A tagok bármelyike – a főtitkáron keresztül - észrevételt
tehet a felvétellel kapcsolatban az elnökség döntését megelőzően. Amennyiben a
tagok legalább 10 %-a jelezte a jelölt felvételével való egyet nem értését, vagy ha
azt bármelyik elnökségi tag kezdeményezi (a tagfelvétellel való egyet nem értésére
hivatkozással), a felvételről a közgyűlés határoz, amennyiben a tagjelölt továbbra is
fenntartja tagfelvételi kérelmét.
Az Elnökség tagfelvételi kérelmet elutasító döntése esetén - amennyiben a tagjelölt
a felvételi kérelmét fenntartja – a tagfelvételről a közgyűlés határoz soron következő
ülése alkalmával.

Tagsági viszony megszűnése
1.5.1.

A rendes tagsági jogviszony megszűnik:
a.)
az Elnökséghez eljuttatott írásbeli lemondó nyilatkozattal (kilépéssel), amely
lehet azonnali hatályú vagy meghatározott időpontra szóló;
b.)
a Rendes tag megszűnése vagy egyesülése esetén a megszűnés, az
egyesülés, illetve ha az Alapszabályban foglalt feltételnek nem felel meg,
feltételnek való meg nem felelés beálltának időpontjától,
c.)
a rendes tag közgyűlési határozattal történő kizárásával, melyre abban az
esetben kerülhet sor:
amennyiben a tag írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget
tagdíjfizetési kötelezettségének. (Amennyiben az ilyen határozat
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d.)
1.5.2.

kézbesítésétől számított 60 napon belül a tag a mulasztását – a
határidőben megfizetni elmulasztott összegnek a hatályos
jogszabályok szerinti késedelmi kamattal növelt összegét megfizetve
– pótolja, úgy a közgyűlés kizáró határozata automatikusan hatályát
veszti);
amennyiben a tag a BÖSZ céljaival, Alapszabályában foglaltakkal
össze nem egyeztethető gyakorlatot folytat; vagy egyébként
sorozatosan, vagy súlyosan megsérti azt.
ha a tag – az Elnökség felhívása ellenére – nem teljesíti az
Alapszabályban vállalt kötelezettségeit
a BÖSZ jogutód nélküli megszűnésével.

A pártoló tagsági jogviszony megszűnik:
-

1.5.3.

1.6.

az 1.5.1. a, c-d pontok esetében;
a pártoló tag jogutód nélküli megszűnésével, a természetes személy
pártoló tag elhalálozásával;

Tagfelvételkor, illetve valamely tag tagsági jogviszonyának megszűnésekor (ide
nem értve a BÖSZ jogutód nélküli megszűnését) az elnökség rendelkezik a tagok
jegyzékének megfelelő módosításáról, határozattal megállapítva az új, hatályos
tagjegyzéket, s a változás időbeli hatályát. Ez a rendelkezés megfelelően irányadó
akkor is, ha a változásra valamely tag tagjegyzékben nyilvántartott adatainak
változása miatt kerül sor, mely változást a tag a szervezet főtitkárának bejelenteni
köteles. A változások tagjegyzéken való átvezetéséről, a tagjegyzékben vezetett
nyilvántartás hatályosításáról a főtitkár gondoskodik, - az esettől függően – az
elnökség által hozott határozat vagy az egyéb alapon bekövetkezett adatváltozásról
való tudomásszerzés alapján, késedelem nélkül.

A rendes tag jogai és kötelezettségei
1.6.1

A rendes tagot megilleti – képviselője útján – :
közgyűlésen történő részvétel joga;
az indítványtétel, kezdeményezés és véleménynyilvánítás
közgyűlésen vagy az egyéb, arra rendelt fórumokon, illetve
testületekben történő gyakorlásának joga;
a szavazás joga a közgyűlésen;
a választhatóság és a választás, illetve – az Alapszabályban
meghatározott esetekben és feltételek mellett - a delegálás joga;
tájékoztatáshoz való jog, amelynek keretében – a főtitkáron keresztül
- kérdést tehet fel a BÖSZ bármely szervének.
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1.7.

A pártoló tag jogai és kötelezettségei
1.7.1

1.8.

A pártoló tag – személyesen vagy képviselője útján –
információt kaphat a BÖSZ-t érintő ügyekről;
a közgyűléseken tanácskozási joggal részt vehet, de szavazati jog
nem illeti meg.

A tag kötelessége:
1.8.1
1.8.2.
1.8.3

a BÖSZ céljait támogatni, munkájában részt venni;
a BÖSZ Alapszabályában és a közgyűlés kötelező erővel hozott döntéseiben
foglaltakat betartani;
a tagot tagsági jogviszonya alapján terhelő fizetési kötelezettségnek határidőben
eleget tenni (rendes tagok tagdíjfizetési kötelezettsége és esetleges pótbefizetési
kötelezettsége; pártoló tagok pénzügyi hozzájárulás teljesítési kötelezettsége).

IV.
1.

A BÖSZ szervezetét az alábbiak alkotják:

1.1.

közgyűlés,

1.2.

elnökség,

1.3.

főtitkár

V.
1.
1.1.

2.
2.1.

A BÖSZ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

VAGYONI HOZZÁJÁRULÁS, TAGDÍJAK

Vagyoni hozzájárulás
A BÖSZ alapítói a BÖSZ jogerős nyilvántartásba vételt elrendelő bírósági végzés keltétől
számított 30 napon belül a BÖSZ számára nyitott bankszámlán elhelyeztek egyenként
200.000 Ft. azaz kettőszázezer forintot, amely a BÖSZ alapító vagyonaként egyben a 2011.
évi tagi hozzájárulásként funkcionál.
Tagdíjak
A BÖSZ tagjai az adott naptári évre, tagsági viszonyuk fennállása alatt, a közgyűlés által
megállapított összegű és esedékességű, egyenlő mértékű tagsági díjat fizetnek.

5

2.2.

A tagdíj éves (és szükség esetén a pótbefizetés) mértékét, és megfizetésének ütemezését a
közgyűlés határozza meg úgy, hogy a befizetendő tagdíj (póttagdíj) mértéke biztosítsa a
BÖSZ működéséhez, és céljainak eléréséhez szükséges mértéket.

2.3.

A Pártoló tagok pénzügyi hozzájárulásának egységes mértékét, a Közgyűlés határozza meg,
amely legfeljebb a rendes tagok Tagdíjfizetési kötelezettségének1/2-e lehet.

VI.
1.

A BÖSZ SZERVEI

A közgyűlés

1.1.

A közgyűlés a BÖSZ legfőbb szerve, amely a tagok összességéből áll. A közgyűlésen a tagot igazolt szervezeti képviselője vagy a képviseletre jogosult személy által írásbeli meghatalmazással meghatalmazott bármely más személy képviselheti. Nem járhatnak el meghatalmazottként a főtitkár és az elnökség tagjai (egy adott tag szervezeti képviselőjeként viszont
igen).

1.2.

A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal kell összehívni.

1.3.

A közgyűlés összehívásáról az elnökség jogosult (illetve az Alapszabályban meghatározott
esetekben köteles) dönteni. Abban az esetben, amennyiben az elnökség a közgyűlést az öszszehívást indokoló ok, illetve eset felmerülte ellenére nem hívja össze vagy abban akadályoztatva van, a közgyűlés összehívásáról a főtitkár dönt. A közgyűlés összehívásáról szóló
döntésnek tartalmaznia kell a közgyűlés helyét és időpontját, javasolt napirendjét, a közgyűlés típusát (rendes vagy rendkívüli közgyűlés), összehívásának indokát, alapját. A közgyűlés összehívásáról, előkészítéséről minden esetben a főtitkár köteles gondoskodni. A meghívó elküldése és a közgyűlés napja között legalább 15 napnak kell eltelnie. Rendkívüli közgyűlés esetén a meghívó elküldése és a rendkívüli közgyűlés napja között legalább 3 munkanapnak kell eltelnie.

1.4.

Össze kell hívni a közgyűlést akkor is, ha azt a tagok több mint egyötöde ok és cél megjelölésével a főtitkárnál írásban kezdeményezi. A főtitkár a kezdeményezésről az elnökséget
haladéktalanul értesíteni köteles. Amennyiben az elnökség, illetve akadályoztatása esetén a
főtitkár a közgyűlést nem hívja össze 15 napon belül, úgy a kezdeményező tagok azt maguk
összehívhatják.

1.5.

Össze kell hívni a közgyűlést akkor is, ha azt a bíróság rendeli el.

1.6

A közgyűlési meghívóban nem szereplő napirendi pontról a közgyűlés csak akkor tárgyalhat és határozhat, ha azon a – szavazásra jogosult - tagoknak legalább 2/3-a jelen van, és a
napirendi pont megtárgyalásához a jelenlévők több mint 50%-a hozzájárul.

1.7

A közgyűlés határozatképes, ha azon a – szavazásra jogosult - tagok több, mint 50%-a jelen
van. A határozatképesség hiánya miatt elhalasztott közgyűlést legkorábban az eredeti időpontot követő 3. napnál későbbi időpontra kell összehívni. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes az eredeti (meghiúsult) közgyűlés napirendjével azonos napirendi pontok tekintetében. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésre szóló meghívót az eredeti közgyűlés meghívójába kell foglalni.
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1.8. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
1.8.1.
1.8.2.

az Alapszabály megállapítása és módosítása;
az éves tagdíjak mértékének, esedékességének megállapítása; a pártoló tagokat
terhelő éves pénzügyi hozzájárulás mértékének meghatározása; az éves költségvetés
elfogadása;
1.8.3. az elnökség és a főtitkár éves beszámolójának elfogadása;
1.8.4. a tag és pártoló tag kizárása;
1.8.5. a tagokra kötelező érvényű szabályzatok elfogadása és módosítása;
1.8.6. a BÖSZ más társadalmi szervezettel való egyesülésének, más formájú jogi
személlyé történő átalakulásának és megszűnésének elhatározása;
1.8.7. eseti vagy állandó bizottság (pl. felügyelő bizottság, egyéb szakmai bizottságok)
létrehozásáról, eljárásrendjük megállapításáról, megszüntetéséről való döntés
(állandó bizottság kizárólag az Alapszabály egyidejű módosításával és
eljárásrendjének megállapítása mellett hozható létre)
1.8.8. bármely bizottság határozata elleni fellebbezés elbírálása;
1.8.9. az elnökség mint a BÖSZ ügyintéző szervének felállítása a … pontban
meghatározott szabályok szerint;
1.8.10. pótbefizetés vagy egyéb intézkedés elhatározása, amennyiben az éves költségvetés
túllépésének mértéke meghaladta vagy várhatóan meghaladja a 20 %-ot;
1.8.11.
minden olyan ügy, amit a közgyűlés saját hatáskörébe von, vagy amelyet az
elnökség, vagy a főtitkár vagy valamely szakmai bizottság a közgyűlés elé terjeszt
eldöntésre olyan kérdés tekintetében, amely egyébként az előterjesztő hatáskörébe
tartozik.
1.9.

A Közgyűlésen szavazati joggal kizárólag a rendes tagok rendelkeznek

1.10.

A közgyűlés a leadott szavazatok egyszerű többségével, kézfeltartásos szavazással dönt.

1.11.

Titkos szavazással, egyszerű többséggel dönt a közgyűlés a 1.8.8. és 1.8.9. pontok esetében.

1.12.

A közgyűléseken az elnök vagy Társelnök elnököl.

1.13.

A levezető elnök:
1.13.1 levezeti a közgyűlést, ismerteti és felvezeti a napirendi pontokat;
1.13.2. elrendeli a szavazást, megállapítja annak eredményét;
1.13.3. aláírásával látja el a közgyűlésről készült jegyzőkönyvet.

1.14.

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben fel kell tüntetni a közgyűlés helyét,
a megjelenteket, a határozati indítványokat, a fontosabb módosító javaslatokat és észrevételeket, a szavazás eredményét és az elfogadott határozatokat. A közgyűlésen megjelent tagi
képviselőkről, illetve résztvevőkről jelenléti ívet kell felvenni. A főtitkár gondoskodik a
jegyzőkönyv és a jelenléti ív elkészítéséről, s aláírásával látja el azokat.

1.15.

A Közgyűlésen készült jegyzőkönyvet két hitelesítő tag is aláírja. A hitelesítő tagokat sa
Közgyűlés megnyitását követően, a levezető Elnök javaslatára a jelenlévők egyszerű többséggel választják.
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1.16.

2.

A közgyűlés törvénysértő határozatát bármely tag – tudomására jutástól számított 30 napon
belül – a Fővárosi Bíróság előtt keresettel megtámadhatja. A határozat megtámadása a végrehajtást nem gátolja, indokolt esetben azonban a bíróság a végrehajtást felfüggesztheti.

Az elnökség

2.1.

Az Elnökség a közgyűlések közötti időszakban a BÖSZ legfelsőbb önálló döntési jogkörrel
rendelkező operatív, koordináló, irányító szerve,

2.2

Az elnökség jogosult eljárni mindazon ügyekben, amelyek nem képezik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörét.

2.3.

Az Elnökség tagjai:
2.3.1.
az Elnök,
2.3.2
a Társelnök
2.3.3. és három alelnök
2.4.
Az elnökségi ülések állandó meghívottja a Főtitkár.
2.5.

Az Elnökség tagjait a Közgyűlés 1 (egy) éves időtartamra választja. Az önkormányzati
választásokat követő 90 (kilencven) napon belül tisztújító közgyűlést kell tartani. Az Elnök
és a Társelnök személyére minden tag tehet javaslatot. A jelöltek közül a tisztújító
közgyűlés egyszerű többséggel választ Elnököt és Társelnököt. Az alelnökök személyére az
Elnök tesz javaslatot, a jelöltek közül a tisztújító közgyűlés egyszerű többséggel választja
meg az alelnököket.

2.6.

Amennyiben az elnökség bármely tagja időközi önkormányzati választás miatt elveszítené
az általa képviselt tagra vonatkozó képviseleti jogosultságát, úgy elnökségi megbízatása külön intézkedés, vagy rendelkezés hiányában is - megszűnik. Ebben az esetben az időközi
önkormányzati választás eredményének jogerős megállapítását követő 60 napon belül új
elnökségi tag megválasztásáról kell gondoskodni. Az így megválasztott elnökségi tag
megbízatása legfeljebb addig az időpontig szólhat, mint azon korábbi elnökségi tag
megbízatása, akinek a helyére az új elnökségi tag megválasztásra került.

2.7.

Az Elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásban töltik be, munkájukért
költségtérítésben részesülhetnek.

2.8.

Az Elnökség hatáskörbe tartozik:
2.8.1.
2.8.2.
2.8.3.
2.8.4.

Az elnökség dönt a közgyűlések összehívásáról, illetve – a főtitkár akadályoztatása
esetén – gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyvek elkészítéséről, a határozatok
nyilvántartásáról;
Az elnökség dönthet szakmai bizottságok létrehozásáról, illetve megszüntetéséről,
illetve kezdeményezheti egy adott kérdés bizottsági megvitatását.
A közgyűlések közötti időszakban ellátja a BÖSZ tevékenységének felügyeletét.
A közgyűlés által szabott kereteken belül meghatározza a BÖSZ feladatait,
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célkitűzéseit, kommunikációs stratégiáját, továbbá dönt az alábbi gazdálkodási
kérdésekben:
2.8.4.1.

2.8.5.
2.8.6.
2.8.7.

döntés olyan, … Ft összeget meghaladó értékű pénzügyi
kötelezettség vállalásáról, amely kötelezettségvállalás, illetve ügylet
nem tartozik az adott évi költségvetés elfogadásakor figyelembe vett,
tervezett kötelezettségvállalások közé;

Az elnökség nevezi ki a főtitkárt, és amennyiben a főtitkár a BÖSZ alkalmazásában
áll, gyakorolja – az elnökön keresztül - a munkáltatói jogokat a BÖSZ főtitkára
felett.
Ellát minden olyan további feladatot, amit a közgyűlés a hatáskörébe utal és dönt
minden olyan, egyébként a főtitkár hatáskörébe tartozó kérdésben, amelyet saját
hatáskörébe von, vagy amelyet a főtitkár döntésre az elnökség elé terjeszt.
Az Elnökség működésével kapcsolatos részletes szabályokat az Ügyrend
tartalmazza.

2.8.8.

Az elnökség saját ügyrendjében megállapított rendszerességgel, de legalább
negyedévente ülést tart. Rendkívüli ülést kezdeményezhet bármely elnökségi tag
vagy a főtitkár.

2.8.9.

Az elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely a jelenlevők feltüntetésén, a
tárgyalt napirend megjelölésén kívül a meghozott döntéseket, továbbá az ülésen
résztvevők által előadottak lényeges tartalmának összefoglalását tartalmazza. Az
elnökségi ülések jegyzőkönyvei a tagság számára nyilvánosak, azt a főtitkár köteles
3 napon belül a tagoknak megküldeni.

2.8.10. Bármely tag jogosult valamely kérdésnek az elnökségi ülés napirendjére tűzését
kérni. Az erre vonatkozó indítványt a főtitkáron keresztül kell megtenni.
Amennyiben arra mód van, a napirendre tűzésre vonatkozó javaslatról a főtitkár
tájékoztatja a tagokat is, akik csatlakozhatnak az indítványhoz vagy észrevételt
tehetnek, melyet szintén tárgyalni kell az adott kérdés napirendre tűzésekor.
2.8.11. Az elnökség határozatképes, ha azon legalább három elnökségi tag jelen van. A
határozatképtelenség miatt megismételt elnökségi ülés az eredeti ülés napirendjén
szereplő ügyekben a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes.
2.8.12. Az elnökség döntéseit a jelenlévő elnökségi tagok egyszerű szótöbbségével hozza
meg, kivéve ha az ügyrend ettől eltérő szavazati arányt ír elő. Szavazategyenlőség
esetén a határozati javaslat elutasítottnak minősül.
2.8.13. Az elnökség ügyrendjének elfogadásához, módosításához az elnökség egyhangú
határozata szükséges.
2.9.

Az elnökségi tag tagsága megszűnik:
2.9.1. a közgyűlés általi visszahívással;
2.9.2. az elnökségi tag általi lemondással;
2.9.3. az elnökségi tag elhalálozásával;
2.9.4. a megbízatás időtartamának lejártával.
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2.10. Az elnökség tagjai távszavazás (elektronikus távközlési eszköz) útján is meghozhatják
döntéseiket. Az ilyen módon meghozott döntések esetében hitelt érdemlően igazolni kell,
hogy az megfelelt jelen Alapszabály rendelkezéseinek.

VII. A BÖSZ TISZTSÉGVISELŐI
1.
1.1.

Az elnök
Az Elnök feladata különösen:
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.

2.

A közgyűlés és az elnökség működésével kapcsolatos ügyek irányítása, az elnökségi
ülés, és a közgyűlés vezetése;
képviseli a BÖSZ-t;
dönt az elnökség két ülése közötti időszakban halaszthatatlan intézkedést igénylő
ügyekben, döntéseiről az elnökség soron következő ülésén köteles beszámolni és
utólagos jóváhagyást kérni;
összehívja az elnökség üléseit
kapcsolatot tart más önkormányzati szervezetekkel, illetőleg társadalmi, állami,
gazdálkodó szervezetekkel;
intézkedik és dönt a közgyűlés vagy az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben.

Társelnök
2.1

A Társelnök feladat- és hatásköre

Az Elnök által felhatalmazott Társelnök az elnök akadályoztatása esetén jár el az Elnököt
megillető feladat és hatáskörökben.
3.
3.1.

4.

Az alelnökök
Az alelnökök jogosultak az Elnök megbízása alapján, teljes körű helyettesítésére.

A főtitkár

4.1.

A főtitkárt az elnökség választja, s amennyiben a BÖSZ-szal munkaviszonyt létesít, az
elnökség - az elnök útján - gyakorolja a munkáltatói jogokat a főtitkár felett.

4.2

A főtitkár
4.2.1.

képviseli a BÖSZ-t a hatóságok és más szervek előtt, valamint a nemzetközi
kapcsolatokban;
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4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.

4.2.5.

4.3.

irányítja a BÖSZ munkaszervezetét és gyakorolja a munkáltatói jogokat a BÖSZ
alkalmazottai fölött;
állandó meghívottként részt vesz a BÖSZ testületeinek tevékenységében,
dönt minden olyan ügyben, amelyet az Alapszabály nem utal a közgyűlés vagy az
elnökség kizárólagos hatáskörébe, illetve a közgyűlés vagy az elnökség nem vont a
saját hatáskörébe.
A főtitkár feladata a BÖSZ folyamatos törvényes működésének biztosítása, ezen
belül gondoskodik különösen:
4.2.5.1.
a nyilvántartások naprakészségének biztosításáról;
4.2.5.2.
a közgyűlések, elnökségi ülések, tagi megbeszélések előkészítéséről,
dokumentálásáról, határozati javaslatok elkészítéséről, határozatok
írásba foglalásáról;
4.2.5.3.
a tagokkal való kapcsolattartásról, egy kérdés nyilvános tagi
megvitatása során az egyes vélemények, illetve a véleménynyilvánítás eredményének rögzítéséről;
4.2.5.4.
az elnökség, a bizottságok döntéseiről, illetve a BÖSZ működését
érintő fontosabb ügyekkel kapcsolatban a tagság tájékoztatásáról;
4.2.5.5.
az elnökséggel egyeztetve a BÖSZ képviseletéről, a tagok, a sajtó és
egyéb külső szervezetek felé történő kommunikációról;
4.2.5.6.
a BÖSZ működésének dokumentálásáról;
4.2.5.7.
a BÖSZ honlapjának menedzseléséről;
4.2.5.8.
a BÖSZ rendezvényeinek megszervezéséről;
4.2.5.9.
a költségvetés végrehajtásáról, a pénzügyi folyamatok technikai
lebonyolításáról;
4.2.5.10.
a BÖSZ által megbízott külső szakértőkkel, megbízottakkal való
kapcsolattartásról, munkájuk koordinálásáról, felügyeletéről;
4.2.5.11.
és minden feladat elvégzéséről, amit az elnökség vagy az
Alapszabály más rendelkezése a hatáskörébe utal.

A főtitkár közvetlen és rendszeres beszámolással tartozik az elnökségnek, éves
beszámolóját a közgyűlés fogadja el.

VIII. A BÖSZ KÉPVISELETE
1.

A BÖSZ nevében az alábbi személyek jogosultak kötelezettséget vállalni, a BÖSZ-t
írásban képviselni:

1.1.

az elnök önállóan;

1.2.

a főtitkár önállóan;

1.3.

a társelnök, az alelnökök az elnök eseti megbízása (meghatalmazása) szerint

1.4.

A BÖSZ képviseletére a 1.1. – 1.3. pontok alapján jogosultak a szervezetet akként jegyzik,
hogy a szervezet előírt, előnyomott, vagy nyomtatott teljes, vagy rövidített neve felett
elhelyezik aláírásukat.
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IX.
1.

A BÖSZ GAZDÁLKODÁSA

Tartozásokért való felelősség

1.1.

A BÖSZ tartozásaiért saját vagyonával felel.

1.2.

A tagok – az alapítói vagyon rendelkezésére bocsátásán és a tagdíj megfizetésén túl – a
BÖSZ tartozásaiért nem felelnek.

2.
2.1

Gazdálkodás
A BÖSZ gazdálkodására a 114/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell
alkalmazni.

X.
1.

A BÖSZ MEGSZŰNÉSE

A BÖSZ megszűnik:

1.1

a közgyűlés által a megszűnésről történő döntés esetén;

1.2.

más társadalmi szervezettel történő egyesüléssel;

1.3.

ha a Fővárosi Bíróság jogerős ítéletével feloszlatja vagy megszűntnek nyilvánítja;

1.4.

törvényben meghatározott egyéb esetekben.

2.
2.1

Végelszámolás megszűnés esetén
A hitelezők kielégítését követően a fennmaradt vagyonból először az alapítók által
befizetett vagyoni hozzájárulást kell visszafizetni mindazon alapítóknak, akik a BÖSZ
megszűnésekor is tagok. Ezt követően – a közgyűlés eltérő határozatának hiányában – a
vagyont a tagok közt az utolsó 5 naptári év tagdíjbefizetéseinek arányában kell felosztani.
Az eljárás lefolyásáért a közgyűlés által kijelölt felszámoló a felelős.
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