A BALATONI SZÖVETSÉG
ALAPSZABÁLYA

Alapítva: 1904.
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A BALATON-PARTI TELEPÜLÉSEK ÖNKORMÁNYZATAI
Tanulva a nagy elődök példájából, akik Dr. Óvári Ferenc kezdeményezésére 1904-ben
létrehozták a Balatoni Szövetséget „abból a célból, hogy az egész partvidéket virágzóvá
fejlesszék”, és ezt a célt 40 éven keresztül látványosan is megvalósították, felmérve az
utódokra váró emberpróbáló feladatokat, és átérezve kényszerítő erejét;
Felismerve, hogy a Balaton – mint nemzeti kincs – védelme a partján levő települések
önkormányzatai, a kormány és egyéb szervek összehangolt intézkedését igényli;
Fontosnak tartva, hogy a Balatont érintő ágazati és kormányzati szintű döntések meghozatala
előtt véleményét kialakítsa, s azt a döntéshozók tudomására hozza;
Egyetértve abban, hogy a Balaton, mint nemzetközileg ismert üdülő- és kiránduló régió
közigazgatása az ország más részeinek közigazgatásától eltérő sajátosságokat hordoz, és ezért
az érintett települések önkormányzatai e kérdésekkel kapcsolatos nézetei egyeztetése
elkerülhetetlen;
Lehetőséget látva a Balaton térségfejlesztése és idegenforgalmi fejlesztése érdekében
összehangolt kezdeményezésre, kiemelten szem előtt tartva a környezetvédelmi érdekeket;
Fontosnak tartja a Balaton régió mielőbbi létrejöttét és megvalósulását.
Fontosnak tartva, hogy az állandó lakosság és üdülőnépesség zavartalan együttélése a
kölcsönös előnyök közös feltárásával lehetséges, létrehozzák a Balatoni Szövetséget és
megalkotják a következő.
ALAPSZABÁLYT
1. A szervezet neve: Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége
Rövidített név:
Balatoni Szövetség
2. A Balatoni Szövetség olyan regionális szervezet, amely működési területén
érdekképviseleti és érdekharmonizációs feladatokat lát el.
A SZÖVETSÉG LEGFŐBB FELADATÁNAK TEKINTI
a) Intézkedéseket kezdeményez a szövetség működési területén a Balatont, annak
környezetét érintő kérdésekben, tevékeny részvételt vállalva ezen intézkedések
előkészítésében, kidolgozásában és megvalósulásuk ellenőrzésében.
b) A szövetség partneri viszony kialakításával kívánja elérni, hogy a Magyar
Országgyűlés bizottságai, a Magyar Köztársaság Kormánya, az országos hatáskörű
szervezetek a Balatont, valamint a szövetség működési területét érintő kérdésekben a
szövetséggel történő előzetes egyeztetés után döntsenek.
c) Sajátos eszköz- és kapcsolatrendszerével segíti a balatoni térség gazdasági
megerősödését, fejlődését, az infrastrukturális beruházások gyorsabb, teljesebb körű
megvalósítását.
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d) Ellátja a Balaton Fejlesztési Tanács önkormányzati oldala közmű és intézményi
koordinátori szerepének ellátását a kistérségi területfejlesztési társulások megbízása
alapján.
e) Az egyenrangúság alapelve szerint együttműködni a működési területen tevékenykedő
civil szervezetekkel, kamarákkal.
f) A Balaton és térsége, valamint az önkormányzatokkal kapcsolatos térségi pályázat
elbírálásában való részvétel.
3. A szövetség székhelye: Balatonfüred, Kossuth L. u. 3.
4. A szövetség működése a 2000. évi CXII. Törvényben meghatározott és azokkal
határos településekre, az általuk alkotott régióra terjed ki.
5. A szövetség pecsétje: körpecsét, a név és a székhely feltüntetésével.
A szövetség jelvénye: négyszög alakú jelvény, melynek felső részében két kéz kezet
fog, folytatásban a Balatoni Szövetség felirat szerepel. Jobb oldalt közép felső részen a
tihanyi templomot, középen vitorlás hajót ábrázol. A bal alsó sarokban 1904. a jobb
alsó sarokban 1989-es évszámok.
6. A szövetség önálló jogi személy.
7. A szövetség tevékenységi körei:
Főtevékenység: Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Egyéb tevékenység:
- Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység,
- Egyéb takarítás,
- Máshova nem sorolt egyéb oktatás,
- Egyéb humán-egészségügyi ellátás
7/1. Ellátja a Nemzeti Kék Zászló Szervezet feladatait a magyarországi nagy tavak
strandjai és kikötői minősítő versenye lebonyolítása során, továbbá elláthatja az
elnökség felhatalmazása alapján a környezetszépítő és egyéb minősítő versenyek
lebonyolítását.
A TAGSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
8. A szövetséget rendes és pártoló tagok alkotják. A szövetség rendes tagjai a Balaton
térség helyi önkormányzatai, valamint Somogy- Veszprém- Zala-megye megyei
önkormányzata, amennyiben a szövetség alapszabályát magukra nézve kötelezően
elismerik, s az erről szóló képviselő-testületi (közgyűlési) határozatot a szövetség
elnökének megküldik. A tagok felvételéről a közgyűlés dönt. A tagfelvételről szóló
közgyűlési határozatot, a közgyűlést követő 15 napon belül meg kell küldeni az új tag
részére.
Pártoló tagként vehető fel a Balatoni Szövetségbe az a természetes személy, civil
szervezet, vállalkozás, és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetbe nem tartozó település
önkormányzata aki/amely, a Balaton és térsége fejlődésének, a hagyományos értékek
megőrzésének érdekében jelentős elismertséggel tevékenykedik.
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A TAGOK JOGAI
9. A szövetség tagjait az alábbi jogok illetik meg:
a) A szövetség munkájában a tagok képviselőik útján vesznek részt,
felszólalhatnak, indítványokat tehetnek, javaslatokat terjeszthetnek elő a
szövetséget érintő minden kérdésben, beleértve a tisztségviselők személyére
vonatkozó javaslatokat is.
b) Minden tag egy szavazattal rendelkezik. A pártoló tagok a szövetség
munkájában tanácskozási joggal vesznek részt.
c) A tagok a szövetség testületeibe választhatók a bizottságok munkájában részt
vehetnek.
d) Igénybe vehetik a szövetség szolgáltatásait, melyek külön kikötés híján
ingyenesek
A TAGOK KÖTELEZETTSÉGEI
10. A szövetség tagjai kötelesek:
a) Részt venni a szövetség munkájában és mindazon tevékenységben, amelyben
külön feladatot vállalnak.
b) A tagdíjat két részletben a tárgyévben április 15-ig, illetve október 15-ig köteles
megfizetni.
c) A szövetségi tagsági minőségükben végzett munkájuk során a közgyűlés és az
elnökség határozatának megfelelően eljárni.
PÁRTOLÓ TAG ÉS TISZTELETBELI TAG
11. A szövetségnek pártoló tagja az lehet, akit ezen tagsági forma létrehozására irányuló
szándéknyilatkozatot nyújt be az Elnökséghez. Amennyiben az elnökség ezt
támogatja, a kérelemről a Közgyűlés dönt. A kérelemnek tartalmaznia kell, hogy a
jelölt milyen hozzájárulás teljesítését vállalja.
12. A pártoló tag a szövetség tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt.
13. A szövetségnek tiszteletbeli tagja az lehet, akit valamely tag előterjesztésére a
szövetség tagjai e tagsági formára egyszerű többséggel megválasztanak.
14. A pártoló és a tiszteletbeli tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal
vehet részt és vezető tisztségviselővé nem választható.
A TAGSÁG ÉS A PÁRTOLÓ TAGSÁG MEGSZŰNÉSE
15. A szövetségi tagság megszűnik, ha annak tagja tagságát a naptári év végére felmondja.
A felmondást a naptári év vége előtt 6 hónappal kell bejelenteni.
a) bejelentés nélkül nem fizet tagdíjat aki egy évig, annak tagsága automatikusan
megszűnik.
16. Nem lehet tagja illetve pártoló tagja a szövetségnek az, akit bűncselekmény elkövetése
miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányos következmények alól nem mentesült.
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A SZÖVETSÉG SZERVEZETE
17. A szövetség szervezete:
a)
b)
c)
d)
e)

Közgyűlés;
Elnökség;
Felügyelő Bizottság;
Tisztségviselők;
Titkárság.
A KÖZGYŰLÉS

18. A közgyűlés a tagok képviselőinek összessége, a szövetség legfőbb szerve.
19. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. Össze kell
hívni a közgyűlést akkor is, ha azt legalább 15 tag, vagy a szövetség elnöke, - a cél
megjelölésével – írásban az elnökségnél indítványozza. Össze kell hívni a közgyűlést
az alapszabály 32. pontjában foglaltak alapján, a felügyelő bizottság javaslatára is.
A helyi önkormányzati választást követően 3 hónapon belül tisztújító közgyűlést kell
tartani.
20. A közgyűlés összehívásáról az elnök gondoskodik. A meghívót valamennyi tagnak,
pártoló tagnak, és tanácskozási joggal meghívandónak meg kell küldeni.
21. A Közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell a Közgyűlés helyét, az időpontját és a
napirendi pontokat. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghívót kell
küldeni legalább tizenöt nappal a Közgyűlés időpontja előtt. A közgyűlési
meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt Közgyűlést meg kell
tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes.
22. A megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlevők
számára tekintet nélkül határozatképes. A Közgyűlés összehívását írásban kérheti a
tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével, ebben az esetben az elnök harminc
napon belül köteles összehívni a Közgyűlést.
23. A Közgyűlés összehívása az elnök feladata.
24. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok teljes tagságának több mint a fele jelen
van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés változatlan napirend mellett
határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül.
25. A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is
megbízhat.
26. A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és két, a Közgyűlés által
megválasztott tag hitelesít. A jegyzőkönyv vezető a Közgyűlés választja egyszerű
szótöbbséggel.
27. A közgyűlésre tanácskozási joggal meghívandók köréről az SZMSZ rendelkezik.
28. A Közgyűlés határozatait azok meghozatalával egyidejűleg, nyilvánosan kell
kihirdetni.
29. Az Alapszabály módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel
hozott határozata szükséges.
30. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.
31. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít;
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b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja
vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
32. Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat
meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
33. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály megállapítás és módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
d) az éves költségvetés és zárszámadás elfogadása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni
helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető
tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával
köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a
felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés;
i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk
megállapítása;
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása; és
k) a végelszámoló kijelölése
l) a tagdíjak megállapítása,
m.) A szövetség szervezeti és működési szabályzatának megállapítása, módosítása
n) A szövetség más szövetséghez való csatlakozásának kimondása.
o) A szövetség székhelyének megválasztása.
p) Állandó vagy eseti bizottságok létrehozása
q) Gazdasági társaságok alapítása, illetve ezekhez való csatlakozás
r) döntés a szövetség tagjai és pártoló tagjai sorába való felvétel ügyében.
s) öntés a civil szervezetekkel, intézményekkel és gazdasági tevékenységet végző
vállalkozókkal történő együttműködésről
34. A közgyűlést a szövetség elnöke, akadályoztatása esetén az általa felkért társelnök
vezeti.
35. A közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint felének képviselője jelen van.
Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, a szövetség elnöke fél órával későbbre, mint az eredeti meghirdetett időpont – közgyűlést tűzhet ki, mely a szavazásra
jogosultak számára tekintet nélkül határozatképes. A meghívóban ezt a lehetséges
időpontot jelezni kell.
36. A határozatokat a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozza. A közgyűlésen a pártoló
tagok tanácskozási joggal vesznek részt. Szavazategyenlőség esetén az előterjesztést
elvetettnek kell tekinteni.. A szavazás nyíltan történik. A kisebbségi véleményt a
jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. Személyi kérdésekben titkos szavazást bármelyik tag
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kezdeményezhet, melyről a közgyűlés vita nélkül dönt. A titkos szavazás
lebonyolításának módját az SZMSZ szabályozza.
37. A szövetség kötelező határozatot csak saját tagságára, pártoló tagságára és
szervezeteire hozhat.
AZ ELNÖKSÉG
38. Az elnökség a szövetség előkészítő, végrehajtó testületi szerve.
Az alapszabályban meghatározott elvek szerint önálló döntési jogkörrel rendelkezik.
Az elnökség tagjai:
Szavazati joggal:
a) A szövetség elnöke
b) Somogy-, Veszprém- és Zala-megye közgyűlései által delegált 1-1 elnökségi tag
c) Somogy-, Veszprém- és Zala-megye tagönkormányzatai között létrejött közös
konszenzus alapján jelölni az érintett megye tagsága jogosult megyénként 2-2 főt.
d) A tiszteletbeli elnök
e) Társelnökök
Az elnökség munkájában részt vesz tanácskozási joggal állandó meghívottként a civil
szervezetek által delegált képviselő (1 fő).
A szövetség elnökét és a két társelnököt, az önkormányzati választási ciklusonként, öt
évre választja meg a közgyűlés. A delegált elnökségi tagokkal teljes elnökséget
közgyűlési határozattal kell megerősíteni. Az elnökség tagjai feladatokat társadalmi
megbízatásban látják el.
39. Ha az elnökségi tagság bármely oknál fogva megszűnik, a megüresedett helyet a
következő közgyűlés, - a delegált tagok kivételével – választással tölti be.
40. Az elnökség hatáskörébe tartozik:
a) A szövetség munkájának közgyűlés által meghatározott irányítása.
b) A szövetség által tárgyalt ügyekről a nyilvánosság tájékoztatása.
c) A szövetség tevékenységéről szóló tájékoztatók, előterjesztések készítése.
d) Minden olyan ügyben való állásfoglalás, melyet a jogszabály vagy alapszabály
más szerv hatáskörébe utal.
e) Jogszabályalkotás és véleményezés módosítás kezdeményezése.
f) A Balatont s térségét érintő döntéstervezetek véleményezése, döntések
kezdeményezése.
g) A közgyűlés helyének és idejének meghatározása.
Az elnökség szükség szerint de legalább kéthavonta ülésezik. Az ülés
összehívásáról az elnök a titkárság útján gondoskodik.
41. Az elnökség üléseire meghívandók köréről a szövetség elnöke dönt.
42. Az elnökség határozatképes, ha az ülésen a szavazati joggal rendelkező elnökségi
tagok több mint fele jelen van. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel hozza. A jegyzőkönyvnek a kisebbségi véleményt is tartalmaznia kell.
Szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni.
43. Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét az ülést levezető személy és az SZMSZ-ben
meghatározott személyek írják alá.
44. Az elnökség a közgyűlések között végzett tevékenységéről a közgyűlésnek írásos
előterjesztés formájában köteles beszámolni.
45. Az elnökség tagjainak legalább egynegyede kezdeményezheti a rendkívüli elnökségi
ülés összehívását.
A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
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46. A közgyűlés által választott felügyelő bizottsági elnökből és két tagból áll. Feladata a
pénzügyi gazdálkodás rendje, megtartásának ellenőrzése, valamint az elnökség és a
tisztségviselők alapszabályszerű tevékenységének ellenőrzése.
47. A felügyelő bizottság elnökét és tagjait az önkormányzati ciklusnak megfelelően a
közgyűlésen választják. Tisztségüket társadalmi megbízatásban látják el. Évente
egyszer a közgyűlésnek beszámolnak.
48. Amennyiben a felügyelő bizottság törvénysértést észlel, arra a szövetség elnökének a
figyelmét fel kell hívnia. Ennek eredménytelensége esetén össze kell hívni az elnökség
rendkívüli ülését. Ha a rendkívüli ülés sem hoz eredményt, a felügyelő bizottság
elnöke jogosult a rendkívüli közgyűlés összehívására.
A TISZTSÉGVISELŐK
49. A szövetség tisztségviselői:
- elnök;
- társelnökök;
- tiszteletbeli elnök(ök);
- titkár,
a) A szövetség közgyűlése a Balaton, a balatoni régióban élők érdekében hosszabb
időn át kiemelkedő tevékenységet végző, közmegbecsülésnek örvendő személyek
közül tiszteletbeli elnököt (elnököket) választhat. A tiszteletbeli elnök a szövetség
elnökének eseti felkérésére képviseli a szövetséget.
b) A társelnököket a Balaton-parti polgármesterek közül, megyénként egy-egy főt, az
érintett megye tagságának jelölése alapján választanak meg. A társelnökök
jelölésére az érintett megye tagsága jogosult. Az elnök vagy a társelnökök
megválasztásánál figyelembe kell venni a kistelepülések érdekeit is (esetleg
társelnöki funkcióban megbízás alapján)
50. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
51. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a
természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető
tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
52. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
53. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
54. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem
lehet.
55. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
56. A vezető tisztségviselő a jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi
személy alapítói részére köteles a jogi személyre vonatkozóan felvilágosítást adni, és
számukra a jogi személyre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést
biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult által
tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.
57. A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést,
ha ez a jogi személy üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát
visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási
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nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak
tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a jogi személy kötelezését a felvilágosítás
megadására.
58. A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott
károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a
jogi személlyel szemben.
59. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
60. A jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói a
vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.
61. A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy
másik vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal
bármikor lemondhat.
62. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető
tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a
bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
63. A tisztségviselők közötti munkamegosztás:
a)
-

-

-

Az elnök feladatai:
A szövetség alapszabálya és szabályzatai szerint vezeti a szövetség munkáját.
Dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben.
Kapcsolatot tart az adott ügyben illetékes állami, önkormányzati, társadalmi és
gazdasági szervezetekkel.
Vezeti a közgyűlést és az elnökségi üléseket.
Nemzetközi kapcsolattartás
Az alapszabály szellemében és a szövetség feladatainak megfelelően a szövetség
operatív munkájának irányítása, és az abban való részvétel.
A közgyűlés által jóváhagyott költségvetés alapján biztosított kereten belül
munkavállalókkal és szakértőkkel végzi a szövetség tevékenységével kapcsolatos
szakmai, szervezési és ügyviteli feladatokat.
Előkészíti az elnökség és a közgyűlés napirendjére tűzött előterjesztéseket,
közreműködik a hozott döntések operatív végrehajtásában, összehangolja más
szövetségek, civil szervezetek, intézmények és a szövetség egyéb partnerei közötti
tevékenységeket.
Kormányzati és jogszabályalkotó szervekkel kapcsolattartás.
Településekkel való kapcsolattartás.
A BFT-vel, Balatoni Integrációs Kht-val, Balatoni Regionális Turisztikai Projekt
Irodával való aktív együttműködés.
Érdekfeltárás és érvényesítés.
Dönt az elnökség két ülése közötti időszakban az elnökség hatáskörébe tartozó
halaszthatatlan döntést igénylő ügyekben, amelyekről az elnökséget a következő
ülésen tájékoztatja.
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-

Beszámol a két elnökségi ülés között végzett munkájáról.
A szövetség stratégiai feladatait összeállítja.
A médiával való kapcsolattartás.
Döntésre szükséges ügyek előkészítése.
Pártoló tagsággal való állandó és operatív kapcsolattartás.

b) Az alelnökök és a tiszteletbeli elnök(ök) feladatai:
- Az elnök felkérése alapján, alkalmanként a Balatoni Szövetség képviseletét ellátja
c) Titkár feladatai:
- Irányítja a titkárságot
- Az elnökkel egyeztetve igény szerint közreműködik az elnöki feladatok minőségi
ellátásában.

A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA
64. A szövetség társadalmi szervezetként működik és gazdálkodik a közgyűlés által
megállapított költségvetés keretei között. Az elnök gondoskodik a gazdálkodás
törvényességéről, szabályszerűségéről.
65. A szövetség működését a tagdíjakból, más szervezetek hozzájárulásából és a
szolgáltatásokból befolyó térítésekből, alapítványi támogatásokból, vállalkozásainak
eredményéből és költségvetési támogatásokból, valamint pályázatokból fedezi.
A szövetség tagjai a település állandó lakosai után évi 60 Ft/fő tagdíjat fizetnek. A
pártoló tagok 3.000 Ft/év, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező
pártoló tagok 30.000 Ft/év minimum tagdíjat fizetnek. A megyék tagdíja minimum
50.000 Ft/év/megye. A közgyűlés évente állapítja meg a következő évi tagdíjat.
Egy hónapos tagdíjfizetési késedelem esetén a titkárság a késedelmes fizetőt írásban
figyelmezteti az elmaradás tényéről. Három hónapos késedelem után a tagdíj
késedelmi kamattal megemelten kerül megállapításra, mely hat hónapos haladékot
jelent.
A fenti intézkedés hatástalansága esetén az elnökség javaslattal él a közgyűlés felé a
nem fizető tag/pártoló tag kizárása ügyében. Indokolt esetben az elnökség, fizetés
halasztási kérelem esetében döntési joggal rendelkezik, esetleg részletfizetést
engedélyezhet.
A SZÖVETSÉG KÉPVISELETE
66. A szövetséget az elnök, és az elnök megbízása alapján a tiszteletbeli elnök vagy a
társelnök, titkár képviseli.
A szövetség képviseletében aláírásra jogosult külön-külön az elnök, társelnökök és a
titkár. A részletes szabályokról a szövetség szervezeti és működési szabályzata
rendelkezik.
67. A szövetség törekszik a Balaton és régiójával kapcsolatban létrehozott szervezetekben
való részvételre. A közgyűlés a részvételt az általa közvetlenül megválasztott
delegáltjai útján gyakorolja.
a) A szövetség delegált képviselőinek megbízása annak visszavonásáig tart.
b) A delegált képviselők a szervezetekben a szövetség álláspontját utólagos
beszámolási kötelezettséggel képviselik.
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A SZÖVETSÉG DÍJA A „BALATON DÍJ”
68. A szövetség az 1994. évben megalapította a „Balaton díjat”, amely adományozható
azoknak a polgároknak vagy közösségeknek, akik a Balaton érdekében, annak
fejlesztésében (társadalmi, szociális, kulturális, oktatási, sport és gazdasági élet terén)
kiemelkedően hasznos munkát végeztek és ezzel jelentősen hozzájárultak a Balaton és
térsége erkölcsi, anyagi értékeinek gyarapításához.
Az alapszabály szerint öt évente, legfeljebb 15 díj adományozható, beleértve a
Posthomus díjat is.
A díjjal emlékplakett, díszoklevél jár.
Az alapszabályban foglaltaknak megfelelően a Balaton díj a szövetség Varga Imre
szobrászművész által készített 9 cm átmérőjű, korong alakú bronz plakett, melynek
alján „Balatoni Szövetség 1904-1989” szöveg olvasható.
A díszoklevélnek tartalmaznia kell a Balaton díjban részesült személy, közösség nevét
és a Balatoni Szövetség megjelölést.
A BALATON DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE
69. A Balaton díjra javaslatot tehetnek a Balatoni Szövetség tagönkormányzatai, pártoló
tagjai, tisztségviselői és a szövetséggel együttműködési megállapodást aláíró
szervezetek.
A Balaton díj odaítélését és átadását megelőző eljárás lefolytatását a Balatoni
Szövetség elnöksége készíti elő, majd a közgyűlés elé terjeszti.
A Balaton díjra vonatkozó javaslattételre a felhívást minden év május hó 31. napjáig
kell közzétenni a Balatoni Futár című folyóiratban, valamint értesíteni az első
bekezdésben foglaltakat.
Írásbeli indoklással ellátott javaslatot minden év augusztus hó 31. napjáig tehetnek az
első bekezdésben megjelölt személyek és szervezetek. A megjelölt időpont jogvesztő
határidőt jelent.
A beérkezett javaslatokat a Balatoni Szövetség elnöksége véleményezi minden év
szeptember hó 30. napjáig, majd a szövetség elnöke a közgyűlés elé terjeszti. A
közgyűlés a Balaton díj adományozását határozatba foglalja. A Balaton díj átadására
minden év második közgyűlésén ünnepélyes keretek között kerül sor.
A Balaton díjat a Balatoni Szövetség elnöke adja át.
AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
70. A Szövetség jogi jogutód nélkül megszűnik, ha
a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel
bekövetkezett;
c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
d) az arra jogosult szerv megszünteti
e) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
f) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt,
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feltéve mindegyik esetben, hogy a szövetség vagyoni viszonyainak lezárására irányuló
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból
törli.
71. A jogutód nélkül megszűnt jogi személy tagjai és alapítója a felosztott vagyonból való
részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt jogi személy ki nem elégített
tartozásaiért.
72. A szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek
kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület
céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú
szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott
szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a
megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú
szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.
73. A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában
rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A
vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra.
74. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e
minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős
bírósági törléstől számított egy éven belül - az egyesület törlésének időpontjában
tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a
megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna
vagyon, át kellett volna adni.
75. Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük
erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel
szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a
vezető tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta
után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással
történő megszűnés esetén nem alkalmazható.
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
76. A díjak adományozásával együtt járó díszoklevél formájáról és konkrét tartalmáról – a
díjban részesült személyre vonatkozó adatok, indoklás – a Balatoni Szövetség elnöke
dönt.
A kitüntetetteket (indoklás, laudáció) nyilván kell tartani.
Kelt: Balatonfüred, 2015.
..........................................
jegyzőkönyvvezető

..........................................
az Egyesület elnöke

Előttünk, mint tanúk előtt:
1. ................................................................
2. ...............................................................
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Záradék:
Alulírott, ……………. igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege
megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalomnak.
…....................................................
elnök
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