ECOS Első Magyar Megtakarítási Egyesület Alapszabálya

!

ECOS%
Első%Magyar%Megtakarítási%Egyesület!!
Alapszabálya!
!
Az!ECOS!Első!Magyar!Megtakarítási!Egyesület!alakuló!közgyűlése!az!egyesülési!jogról!szóló!1989.!évi!
II.!törvény,!illetőleg!a!Magyar!Köztársaság!Polgári!Törvénykönyvéről!szóló!1959.!évi!IV.!törvény!61.!és!
következő!§Mai!alapján!a!mai!napon!az!egyesület!Alapszabályát!az!alábbi!tartalommal!fogadta!el:!
1.%§!
Az%Egyesület%neve,%székhelye%és%jogállása!
!
(1) Az!Egyesület!neve:!ECOS%Első%Magyar%Megtakarítási%Egyesület!
(2) Az!Egyesület!székhelye:!1133!Budapest,!Tutaj!u.!6/B!I.!emelet!1.!
(3) Az!Egyesület!működési!területe!kiterjed!a!Magyar!Köztársaság!egész!területére.!
(4) Az!Egyesület!jogi!személy.!
2.%§!
Az%Egyesület%célja!
!
(1) Az!Egyesület!célja:!!
!
Az!Egyesület!segítséget!nyújt!a!tagjai!érdekkörébe!tartozó!beszerzési!alanyok,!valamint!a!tagok!által!
végzett! termelő! vagy! szolgáltató! tevékenységek! tekintetében! az! energiafelhasználás,! a! működtetés!
és!üzemeltetés!optimalizálásában,!továbbá!közös!beszerzések!lebonyolítása!révén!minél!jelentősebb!
mértékű!megtakarítások!elérésében!ezeken!a!területeken.!!
Ennek!érdekében!az!Egyesület:!
-

szervezi! az! Egyesület! tagjainak! érdekkörébe! tartozó! ingatlanok! energetikai! felmérését,!
energetikai!tanácsokat!nyújt!

-

megvizsgálja! az! Egyesület! tagjainak! érdekkörébe! tartozó! társasházak! alapító! okiratait! és!
működési!szabályzatait,!javaslatot!készít!a!társasházak!csatlakozásához!kapcsolódó!döntések!
meghozatalához,!komplett!döntési!eljárási!csomag!kidolgozásával!és!átadásával,!

-

jogi! segítséget! nyújt! a! beszerzésekkel! kapcsolatos! szerződési! viszonyok! rendezéséhez! (így!
különösen! a! korábbi! szerződések! legoptimálisabb! módon! történő! megszüntetéséhez,! a!
beszerzési!alanyok!saját!belső!jogviszonyainak!rendezéséhez!stb.),!

-

központi! infrastruktúrát! hozhat! létre,! hogy! ezzel! számlázási,! díjbeszedési! és! ügyfélszolgálati!
tevékenységeket!biztosítson!tagjai!részére,!

-

segítséget!nyújt!magánvezetéki!hálózat!üzemeltetéséhez,!

-

európai! uniós! és! belföldi! pályázati! forrásokat! kutat! fel,! segítséget! nyújt! tagjai! részére! a!
pályázatokon!való!részvételhez,!
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-

közös! beszerzéseket! bonyolít! le! az! Egyesület! tagjai! számára! mindazon! területeken,! ahol! a!
közös!fellépéssel!színvonal!csökkenés!nélküli!kedvezmény!érhető!el,!

-

szervezi! tagjai! fellépését! minden! olyan! területen,! amely! az! egyesületi! célokkal! összhangban!
áll,!

-

támogatja!az!Egyesület!céljaihoz!közel!álló!tudományos!munkát.!

%
3.%§!
Az%Egyesület%tagjai!
!
(1) Az! Egyesület! tagja! lehet! az! a! természetes! személy,! jogi% személy,% vagy% annak% jogi%
személyiséggel% nem% rendelkező% szervezete,! aki/amely! a! jelen! Alapszabályban! foglalt!
egyesületi!célokat!elfogadja,!tagfelvételi!kérelmét!legalább!három!egyesületi!tag!támogatja,!
és! a! kérelmet! az! Elnökség! jóváhagyja.! A! felvételt! kérőnek! kérelmében! nyilatkozatot! kell!
tennie! arra! vonatkozóan,! hogy! az! Egyesület! létesítő! okiratát! ismeri! és! az! Egyesület!
alapszabályát,! céljait,! szellemiségét,! értékrendjét! és! kialakult! szokásait! magára! nézve!
kötelezőnek!fogadja!el.!!
!
(2) A! tag! felvételével! kapcsolatos! döntés! meghozatala! az! Elnökség! hatáskörébe! tartozik.! A! tag!
felvételének! kérdésében! az! Elnökség! a! tag! kérelme! alapján,! egyszerű! szótöbbségi!
határozattal! dönt,! az! előző! szakaszban! megjelölt! feltételek! figyelembe! vételével.! A! tagsági!
jogviszony!a!tagfelvételi!kérelem!Elnökség!által!történő!elfogadásával!jön!létre.!Az%Elnökség%
elutasító% határozata% ellen% a% kézbesítéstől% számított% 15% napon% belül% a% Főügyészséghez% lehet%
fellebbezni.!
!
(3) Az!Egyesület!Elnöksége!köteles!az!egyesületi!tagokról!naprakész!nyilvántartást!vezetni.!
!
(4) Az! Elnökség! egyszerű! többségi! döntéssel! hozott! határozattal! tiszteletbeli! tagnak! kérhet! fel!
olyan! természetes! személyeket,! akiket! arra! érdemesnek! tart.! A! tiszteletbeli! tagság! annak! a!
jelölt! általi! írásbeli! elfogadásával! jön! létre.! A! tiszteletbeli! tagság! az! Egyesületben! tagsági!
jogokat! és! kötelezettségeket! nem! keletkeztet! azzal! a! kivétellel,! hogy! a! tiszteletbeli! tag! is!
jogosult!a!Közgyűlésen!részt!venni,!felszólalni,!véleményét!az!adott!kérdéssel!összefüggésben!
kinyilvánítani! és! javaslatot! tenni,! valamint! egyben! köteles! az! Alapszabály! rendelkezéseit!
betartani!és!az!Egyesület!érdekeivel!összhangban!tevékenykedni.!
!
(5) Az! Egyesület! pártoló! tagja! lehet! bármely,! az! Egyesület! munkáját! vagyoni! hozzájárulással! és!
más! felajánlással! támogató! természetes% személy,% jogi% személy,% vagy% annak% jogi%
személyiséggel% nem% rendelkező% szervezete.! A! pártoló! tagságról! az! Elnökség! dönt! egyszerű!
többségi!határozattal.!A!pártoló!tagság!annak!a!jelölt!általi!írásbeli!elfogadásával!jön!létre.!A!
pártoló!tagság!az!Egyesületben!tagsági!jogokat!és!kötelezettségeket!nem!keletkeztet!azzal!a!
kivétellel,!hogy!a!pártoló!tag!is!jogosult!a!Közgyűlésen!részt!venni,!felszólalni,!véleményét!az!
adott!kérdéssel!összefüggésben!kinyilvánítani!és!javaslatot!tenni,!az!Egyesület!szolgáltatásait!
igénybe! venni,! valamint! egyben! köteles! az! Alapszabály! rendelkezéseit! betartani! és! az!
Egyesület! érdekeivel! összhangban! tevékenykedni.! A! pártoló! tagot! a! felajánlásán! felül! nem!
lehet!tagdíj!vagy!pótbefizetés!fizetésére!kötelezni.!!
!
(6) A! jelen! Alapszabályban! a! továbbiakban! mindazon! rendelkezéseknél,! ahol! a! "tag"! kifejezés!
szerepel,! csupán! az! Egyesület! rendes! tagjait! kell! érteni,! a! tiszteletbeli! és! a! pártoló! tagokra!
vonatkozó! eltérő! rendelkezések! mindig! pontosan! tartalmazzák! a! "tiszteletbeli! tag"! vagy! a!
„pártoló!tag”!kifejezést.!
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!
(7) Az!egyesületi!tagság!megszűnik:!!
!
–!a!természetes!személy!tag!halálával,!!
–!a!kilépés!írásbeli!bejelentésével,!
–!kizárással,!
–!szervezet!esetében!a!jogutód!nélküli!megszűnéssel,!valamint!
–!ha!az!Egyesület!megszűnik.!
!
(8) Kilépési!szándékát!a!tag!köteles!bejelenteni!az!Elnökséghez.!!
(9) A! Közgyűlés! a! jelenlévő,! szavazati! joggal! rendelkező! tagok! legalább! háromnegyedes!
szavazattöbbségével,!amely!nem!lehet!kevesebb!5!szavazatnál,!az!Egyesületből!kizárhatja!azt!
a!tagot,!aki!valamely,!az!egyesületi!tagságból!eredő!kötelezettségét!ismételten!vagy!súlyosan!
megszegi,!így!különösen:!ha!a!három!hónapnál!régebben!lejárt!esedékességű!tagdíjat!írásbeli!
felszólításra! sem! fizette! be,! illetőleg! ha! az! Egyesület! céljával,! szellemiségével! vagy! az!
Alapszabállyal!össze!nem!egyeztethető!magatartást!tanúsít.!
(10)!A!tiszteletbeli!tagi!címet!a!Közgyűlés!minősített!többségi!határozattal,!a!jelenlévő,!szavazati!
joggal! rendelkező! tagok! legalább! háromnegyedes! szavazattöbbségével! jogosult! megvonni!
abban!az!esetben,!ha!a!tiszteletbeli!tag!az!Egyesület!céljával,!szellemiségével,!értékrendjével!
vagy!az!Alapszabállyal!össze!nem!egyeztethető!magatartást!tanúsít.!
(11)!A! 3.§.! (9)! és! (10)! bekezdéseiben! megjelölt! eljárásokban! csak! azt! követően! hozható! meg! a!
kizárásról! illetve! a! tiszteletbeli! tagi! cím! megvonásáról! szóló! határozat,! hogy! a! határozattal!
érintett! tagot! meghallgatták,! részére! lehetőséget! biztosítottak! védekezésének!
előterjesztésére!és!az!enyhítő!vagy!mentő!körülmények!ismertetésére.!A%tagot%a%jogorvoslat%
lehetőségéről%tájékoztatni%kell.!
4.%§!
Tagsági%jogok%és%kötelezettségek!
!
(1) Az!Egyesület!tagjának!jogai:!!
!
- a!tag!részt!vehet!az!Egyesület!rendezvényein,!kezdeményezheti!egyes!kérdések!megvitatását,!!
- a! tag! az! Egyesület! közgyűlésen! a! többi! taggal! egyenlő! szavazati! joggal! részt! vehet,!
felszólalhat,!véleményét!kifejtheti,!határozati!javaslatot!tehet!és!szavazhat,!
- a!tagok,!illetőleg!nem!természetes!személyek!esetében!a!tagok!képviseletét!ellátó!személyek!
választhatnak!és!választhatók.!
!
(2) Az!Egyesület!tagja!köteles:!!
!
- az! Egyesület! alapszabályát! és! belső! szabályzatait! valamint! az! Egyesület! szervei! által! hozott!
határozatokat! megtartani,! az! Egyesület! célját! és! szellemiségét,! értékrendjét! tiszteletben!
tartani,!!
- az!Egyesület!közgyűlésének!a!tagokra!nézve!kötelező!határozatok!szerint!eljárni,!
- a!tagdíjat!határidőben!megfizetni.!
!
(3) Amennyiben!a!jelen!Alapszabály!eltérően!nem!rendelkezik,!az!Egyesület!valamennyi!tagja!
egyenlő!jogokkal!és!kötelezettségekkel!rendelkezik.!Eltérő!jogokat!és!kötelezettségeket!jelen!
Alapszabály!11.§Ma!állapít!meg!egyes!tagok!személyes!közreműködésének!rögzítésével.!
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5.%§!
Az%Egyesület%szervezete,%összeférhetetlenségi%szabályok!
!
(1) Az! Egyesület! legfőbb! szerve! a! Közgyűlés! (6.! §),! amely! a! tagok! összessége.! Az! Egyesület!
ügyintéző! és! képviseleti! teendőit,! illetve! a! napi! ügyviteli! feladatokat! az! Egyesület! ügyintéző!
képviselő!szerve,!az!Elnökség!(7.!§)!irányítja!és!látja!el.!Az!Egyesület!vezető!tisztségviselői:!az!
elnökségi!tagok!és!az!Elnök!(8.!§).!
!
(2) Az%Egyesület%ügyintéző%és%képviseleti%szervének%tagja%az%lehet,%aki%a%közügyek%gyakorlásától%
nincs%eltiltva,%és%
- magyar%állampolgár,%
- a% szabad% mozgás% és% tartózkodás% jogával% rendelkező% személyek% beutazásáról% és% tartózJ
kodásáról%szóló%törvényben%meghatározottak%szerint%a%szabad%mozgás%és%tartózkodás%jogával%
rendelkezik,%vagy%
- a%harmadik%országbeli%állampolgárok%beutazásáról%és%tartózkodásáról%szóló%törvény%hatálya%
alá%tartozik,%és%bevándorolt%vagy%letelepedett%jogállású,%illetve%tartózkodási%engedéllyel%renJ
delkezik.!
!
6.%§%
A%Közgyűlés!
!
(1) Az%Egyesület%legfőbb%szerve%a%közgyűlés,%a%tagok%összegéből%áll.%A%közgyűlést%évente%legalább%
egy% alkalommal% össze% kell% hívni.% Az% Elnök% az% Elnökség% egyszerű% szótöbbséggel% hozott%
határozata%alapján%a%közgyűlést%egyéb%alkalmakkor%is%jogosult%összehívni,%továbbá%köteles%azt%
összehívni,%ha%legalább%3%tag%írásban,%az%ok%és%cél%megjelölésével%kéri,%valamint%ha%a%bíróság%
azt%elrendeli.%
!
(2) A!közgyűlés!hatáskörébe!tartozik:!!
!
a) Az!Alapszabály!megállapítása,!módosítása.!
b) Az!éves!költségvetés!meghatározása.!
c) Az!Elnök!éves!beszámolójának!elfogadása.!
d) Az!Egyesület!más!egyesülettel!történő!egyesülésének,!feloszlásának!kimondása.!
e) Az! Egyesület! tagjainak! sorából! történő! kizárás,! illetőleg! a! tiszteletbeli! tagi! cím!
visszavonása.!
f) Az!Elnökség!tagjai!és!az!Elnök!megválasztása!
g) Az! Elnökség! tagjai! és! az! Elnök! visszahívása,! amennyiben! velük! szemben!
összeférhetetlenségi!ok!merül!fel,!vagy!őket!a!közügyektől!jogerősen!eltiltották,!
illetőleg! amennyiben! nem! tesznek! eleget! választott! tisztségükből! eredő!
kötelezettségüknek.!
h) Az!egyes!Beszerzési!eljárások!elindításának!elhatározása,!
i) A!lebonyolított!beszerzési!eljáráson!győztes!pályázó!kiválasztása,!
j) Az!Egyesület!beszerzési!alapelveinek!meghatározása.!
!
(3) A!közgyűlést!az!Elnök!hívja!össze!valamennyi!regisztrált!tag!előzetes!írásbeli!értesítésével.!A!
meghívót! a! tagoknak! a! tervezett! időpontot! megelőzően! legalább! nyolc! naptári! nappal! meg!
kell! küldeni,! a! napirendi! pontok,! valamint! a! határozatMképtelenség! esetén! megtartandó!
esetleges!megismételt!közgyűlés!helyének!és!dátumának!pontos!megjelölésével.!
(4) A!közgyűlés!akkor!határozatképes,!ha!a!szavazásra!jogosult!tagok!50!%Ma!+!egy!fő!jelen!van.!A!
határozatképtelenség! miatt! megismételt! közgyűlés! az! eredeti! meghívóban! rögzített!
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napirendi! pontok! tekintetében! a! jelenlévők! számától! függetlenül! határozatképes! abban! az!
esetben,! ha! a! távolmaradás! jogkövetkezményeire! a! tagok! figyelmét! a! meghívóban!
kifejezetten!felhívták.!
(5) A! közgyűlés! hatáskörébe! tartozó! ügyekben! határozatait! a! jelenlévő,! szavazati! joggal!
rendelkező! tagok! egyszerű! szótöbbségével! hozza,! kivéve! az! e),! g),! h),! i)! és! j)! pontot,! ahol! a!
jelenlévő,! szavazati! joggal! rendelkező! tagok! háromnegyedének,! de! legalább! 5! tagnak! az!
igenlő! szavazata,! illetőleg! az! a)! pont,! ahol! valamennyi! egyesületi! tag! egyhangú! igenlő!
szavazata! ! szükséges.! Tagkizárásra! vonatkozó! döntés! meghozatalakor,! illetőleg! ha! a!
meghozandó!döntés!valamely!tagot!érint,!az!érintett!tag!szavazati!jogát!nem!gyakorolhatja.!
(6) A! közgyűlés! az! éves! beszámolóról! szóló! határozatát! az! általános! szabályok! szerint,! azaz! a!
jelenlévő,!szavazati!joggal!rendelkező!tagok!egyszerű!szótöbbségével!hozza.!!
(7) A! levezető! elnök! személyének! megválasztásáról! a! Közgyűlés! az! ülés! megkezdésekor! a!
jelenlévő,!szavazati!joggal!rendelkező!tagok!egyszerű!szótöbbségével!határoz.!
(8) A!közgyűlés!a!személyi!döntések!(e),!f)!és!g)!pontok!kivételével!határozatait!nyílt!szavazással,!
a!személyi!döntések!tekintetében!pedig!titkos!szavazással!hozza.!
(9) Szavazategyenlőség!esetén!a!határozati!javaslatot!elvetettnek!kell!tekinteni.!
7.%§!
Az%Elnökség!
!
(1) Az!Egyesület!vezető!szerve!a!3!(három)!tagú!Elnökség,!amelynek!tagjait!a!Közgyűlés!egyszerű!
szótöbbséggel,! titkos! szavazással! 5! év! időtartamra! választja.! Az! Elnökség! tagjai! az! Elnök,! a!
Főtitkár!és!1!(egy)!további!tag.!!
!
(2) Az! Elnökség! legalább% félévente,% és% ezen% kívül! szükség! szerint! tart! ülést.! Az! Elnökség! ülése!
határozatképes,!ha!azon!az!elnökségi!tagok!több!mint!fele!jelen!van.!!
!
(3) Az!Elnökség!határozatait!nyílt!szavazással,!szótöbbséggel!hozza!meg.!!
!
(4) Az! elnökségi! ülést! az! Elnök! hívja! össze! valamennyi! elnökségi! tag! előzetes! értesítésével.! A%
meghívót%az%elnökségi%tagoknak%a%tervezett%időpontot%megelőzően%legalább%8%naptári%nappal%
meg% kell% írásban,% átvételt% igazolható% módon% küldeni,% a% napirendi% pontok% megjelölésével.! Az!
Elnökség!ügyrendjét!egyebekben!maga!állapítja!meg.!
!
(5) Az!Elnökség!hatáskörébe!tartozik:!!
!
a) az! éves! tagdíj! mértékének! meghatározása! az! alakulás! évében! fizetendő! éves! tagdíj!
kivételével,!
b) az!Egyesület!tagjaira!kötelező!határozatok!meghozatala,!
c) az!ügyrend!elfogadása,!
d) az!etikai!szabályok!elfogadása,!
e) tagfelvétel!jóváhagyása,!
f) az!Elnök!utasítása!a!közgyűlés!összehívására,!
g) az! Egyesület! beszerzési! alapelveinek! előkészítése,! döntésre! a! Közgyűlés! elé! terjesztése,!
majd!az!elfogadott!alapelvek!alapján!Beszerzési!Szabályzat!kialakítása,!
h) a! konkrét! beszerzési! eljárások! feltételeinek! meghatározása,! az! eljárások! előkészítése,!
lebonyolítása,!
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i)

döntés! minden! olyan! egyéb! kérdésben,! amely! nem! tartozik! a! Közgyűlés! kizárólagos!
hatáskörébe.!
!
(6) A! Közgyűlés! általi! visszahívás! esetén! túl! megszűnik! az! elnökségi! tagság! a! tag! halálával! és!
lemondásával! is,! amely! esetekben! a! Közgyűlés! új! elnökségi! tagot! választ.! Az! időközben!
választott!új!elnökségi!tag!megbízatása!a!már!hivatalban!lévő!elnökségi!tagok!mandátumával!
egyező!időpontig!szól.!
(7) Az! Elnökség! tagjai! tevékenységükhöz! szakértőket! vehetnek! igénybe,! akiknek! a! költsége! az!
Egyesületet!terheli.!
8.%§!
Az%Elnök!
!
(1) Az! Elnök! a! Közgyűlés! által! egyszerű! szótöbbséggel,! titkos! szavazással! 5! év! időtartamra!
választott!vezető!tisztségviselő,!aki!az!Egyesület!szervezetének!képviseletre!önállóan!jogosult!
vezetője.!A!bankszámla!feletti!rendelkezési!jogot!az!Elnök!önállóan!gyakorolja.!
!
(2) Az!Elnök!hatásköre!és!feladatai:!!
!
- az!Egyesület!adminisztratív!szervezetének!kialakítása!és!vezetése,!
- a!munkáltatói!jogok!gyakorlása!az!Egyesület!munkavállalói!felett,!!
- a!közgyűlés!és!az!elnökség!határozatainak!végrehajtásáról!való!gondoskodás,!!
- az!elnökségi!ülések!előkészítése!és!levezetése,!!
- az! Egyesület! képviselete! harmadik! személyekkel! szemben! és! hatóságok,! illetőleg! bíróság!
előtt,!!
- éves!beszámoló!tervezetének!készítése,!és!jóváhagyás!céljából!a!Közgyűlés!elé!terjesztése.!
!
9.%§%
A%Főtitkár%
!
(1) A! Főtitkár! a! Közgyűlés! által! egyszerű! szótöbbséggel,! titkos! szavazással! 5! év! időtartamra!
választott! vezető! tisztségviselő,! aki! az! Elnökség! munkáját! szervezési! és! adminisztrációs!
tevékenységgel! támogatja,! eseti! meghatalmazás! alapján! az! Elnököt! hatáskörében! teljes!
joggal!helyettesítheti.!
!
10.%§!
Az%Egyesület%működése%és%gazdálkodása%
(1) Az! Egyesület,! mint! társadalmi! szervezet,! tevékenységét! a! nyilvántartásba! vételről! szóló!
határozat!jogerőre!emelkedése!napján!kezdheti!meg.!
!
(2) Az! Egyesület! tagdíjaiból,! részére! juttatott! támogató! befizetésekből! és! esetleges! egyéb!
jövedelmekből!gazdálkodik.!
!
(3) A!tagdíj!félévente!és!tagonként!10.000,M!Ft.!!!
!
(4) A! tagok! tagdíjMbefizetéseiről! az! Elnökség! a! tagnyilvántartáshoz! kapcsolódó! nyilvántartást!
vezet.! A! tagok! a! tagdíj! megfizetésén! túl! az! Egyesület! tartozásaiért! saját! vagyonukkal! nem!
felelnek.!
!
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(5) Az!Egyesület!a!vagyonával!önállóan!gazdálkodik,!tartozásaiért!saját!vagyonával!felel.!!
!
(6) Az! Egyesületet! a! tagok! elsődlegesen! nem! gazdasági! tevékenység! céljára! alapították,! és! az!
Egyesület! gazdasági! vállalkozási! tevékenységet! kizárólag! másodlagos! jelleggel,! a! céljainak!
elérését!elősegítendő!módon!folytathat.!
!
(7) Az!Egyesület!működése!felett!az!ügyészség!gyakorol!törvényességi!felügyeletet.!!
%
11.%§%
A%Beszerzési%Eljárások%
!
(1) !Az! Egyesület! tagjai! részére! és! javára! beszerzési! eljárásokat! (a! továbbiakban:! Eljárások)!
bonyolít!le.!Ezért!az!Egyesület!fő!feladata!a!közös!beszerzés!feltételeinek!a!megteremtése,!a!
beszerzés! formális! és! tartalmi! kereteinek! a! meghatározása,! a! beszerzés! végrehajtására!
vonatkozó! felhatalmazások! megteremtése! és! a! beszerzés! érdekében! vállalt! kötelezettségek!
meghatározása.! A! közös! beszerzés! során! olyan! feltételek! megteremtése! a! cél,! melyek!
elősegítik! az! adott! beszerzési! tárgyra! vonatkozó! legkedvezőbb! beszerzési! költségek! és!
feltételek! elérését,! melyek! kedvezőbbek,! mint! az! egyes! tagok! által! egyenként! elérhetők.!
Mindezek! érdekében! az! Egyesület! Közgyűlése! jelen! Alapszabály! keretei! között! elfogadja! a!
Beszerzési!Alapelveket.!
!
(2) !Az!Egyesület!elsősorban,!de!nem!kizárólagosan!az!itt!következő!szolgáltatások!tekintetében!
végez!beszerzéseket:!!
!
a) Földgáz!vásárlás,!
b) Villamos!energia!vásárlás,!
c) Mobiltelefon!szolgáltatások,!
d) Vezetékes!telefon!szolgáltatások,!
e) Internet!szolgáltatások,!
f) Üzemanyag!vásárlás,!
g) Biztosítási!szolgáltatások,!
h) ŐrzésMvédelemi!szolgáltatások,!
i) Takarítási!szolgáltatások,!
j) üzemeltetési,!építésiMszerelési!szolgáltatások,!
k) PapírMírószer,!!
l) Gépjárműbeszerzés,!!
m) Nyomdaipari!termékek!beszerzése.!
!
(3) Az! Egyesület! tagjai! választásuk! és! beszerzési! igényeik! szerint! vehetnek! részt! az! egyes!
beszerzésekben.! Az! Egyesület! a! beszerzéseket! automatikusan! vagy! tagjai! javaslatára!
bonyolítja!le.!!
!
A! (2)! a)! és! b)! pontokban! rögzített! esetekben! évente! automatikusan! történik! a! beszerzési!
eljárás! lebonyolítása,! a! Közgyűlés! által! kialakított! beszerzési! alapelvek,! valamint! az! annak!
alapján!az!adott!tárgyra!az!Elnökség!által!kidolgozott!konkrét!beszerzési!feltételek!alapján.!
!
Valamennyi!többi!esetben!az!Eljárásról!legalább!3!tag!javaslata!alapján!a!Közgyűlés!dönt.!A!
tagok! a! javaslatot! az! Elnökség! részére! juttatják! el.! Az! Elnökség! felméri! a! beszerzési!
lehetőségeket,!a!lehetséges!pályáztatási!feltételeket,!és!ennek!alapján!az!adott!beszerzésre!
vonatkozó!beszerzési!részesedési!tagdíj!mértékét!is!tartalmazó!javaslatot!terjeszt!a!Közgyűlés!
elé.! Az! egyes! tagok! ennek! alapján! el! tudják! dönteni,! hogy! részt! kívánnakMe! venni! az! adott!
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beszerzésben,!vagy!sem.!A!Közgyűlés!döntést!hoz!az!Eljárás!megindításáról,!és!meghatározza!
azokat!az!irányelveket,!melyeket!az!adott!beszerzés!lebonyolítása!során!követni!kell.!
!
(4) Az!Eljárás!megindításáról!szóló!közgyűlési!döntést!követően!az!Egyesület!tagjai!jelzik!az!adott!
beszerzési! tárgy! adottságait! figyelembe! véve! a! beszerzési! tárgyra! vonatkozó! konkrét!
igényüket.! A! beszerzési! igényeket! az! adott! beszerzés! szabályai! szerint! megállapított!
időpontig! le! kell! adni.! A! beszerzési! igény! a! megcélzott! szolgáltatóktól! történő! ajánlatkérés!
időpontjáig! módosítható! lefelé! és! felfelé! egyaránt,! ezt! követően! az! adott! helyzetben!
általában!elvárható,!és!az!Egyesület!többi!tagjának!érdekeit!nem!sértő!időpontig!csak!felfelé.!
Az! Egyesület! tagjának! felelőssége,! hogy! a! beszerzési! igény! bejelentésekor! a! beszerzés!
alanyaitól! a! szükséges! felhatalmazásokkal! rendelkezzen.! A! tagok! kötelesek! a! lehető!
legteljesebb! mértékben! segíteni! az! Egyesületet! a! pályázattal! kapcsolatos! feladatokban.!
Ennek! alapján! kötelezettséget! vállalnak! a! pályázattal! kapcsolatos! adatszolgáltatásra,! az!
Elnökség!felhívása!szerinti!módon!és!időben.!
!
(5) A! beérkezett! beszerzési! igények! ismeretében! az! Elnökség! meghatározza! a! konkrét! Eljárás!
feltételeit,! továbbá! az! ajánlattevők! vonatkozásában! a! részvételi,! alkalmassági! és! ajánlati!
feltételeket,! valamint! az! értékelés! szempontjait.! Ezt! követően! elkészíti! a! beszerzési!
pályázaton! való! részvételi! feltételeket! és! kialakítja! a! legmegfelelőbb! eljárási! módot,!
biztosítva! a! pályázati! felhívás! lehető! legszélesebb! körű! megismerését! a! potenciális!
ajánlattevők!számára.!A!potenciális!ajánlattevők!személyére!a!Tagok!is!tehetnek!javaslatot.!A!
Tagok! által! javasolt! ajánlattevőket! a! pályázatról! értesíteni! kell.! Az! ajánlati! feltételek!
meghatározása! során! biztosítani! kell! a! Tagok! beszerzésének! biztonságát! és! a! Tagok! közös!
beszerzésében!rejlő!előnyök!lehető!legjobb!kihasználását.!
!
(6) A!beérkezett!pályázatok!alapján!az!Elnökség!elkészíti!a!pályázatok!értékelését!és!előkészíti!a!
Közgyűlés! döntését,! valamint! javaslatot! tesz! az! összességében! legelőnyösebb! ajánlatra.! Ezt!
követően! a! Közgyűlés! dönt! a! beszerzési! eljáráson!győztes! pályázó! személyéről.! A! Közgyűlés!
döntése!valamennyi,!az!adott!beszerzésben!részt!vevő!tagra!nézve!kötelező.!
!
(7) Titoktartási! klauzula.! Az! Egyesület! tagjai! tudomásul! veszik,! hogy! a! tagok! által! egymáshoz!
eljuttatott! adatok! és! dokumentumok! –! a! pályázatokkal! kapcsolatban! tudomásukra! jutott!
dokumentumokat! és! adatokat,! ill.! információkat! is! beleértve! M! a! lehető! legnagyobb!
mértékben! bizalmasak.! Ennek! megfelelően! egyik! tag! sem! ismertetheti! a! szerződések!
egyetlen!előírását,!illetve!a!beszerzésekkel!kapcsolatosan!rögzített!megállapodások!egyetlen!
részletét! sem! harmadik! féllel,! kivéve! saját! könyvvizsgálóit,! jogi! és! pénzügyi! tanácsadóit,!
számlavezető!bankját!és!azon!hatóságokat,!melyek!hatásköre!rá!kiterjed,!a!többi!tag!előzetes!
írásos! jóváhagyása! nélkül,! kivéve! azokat! az! eseteket,! amikor! azt! jogszabály! megköveteli!
(ideértve! azt! az! esetet,! amikor! az! adott! félre! kiterjedő! hatáskörrel! bíró! szabályozó! hatóság!
által! kibocsátott! szabályozás! azt! megköveteli).! Amennyiben! ilyen! információ! átadása!
szükségessé! válik,! az! információt! átadó! tag! köteles! arról! a! tagokat! értesíteni,! és! köteles!
ésszerű!lépéseket!tenni!annak!érdekében,!hogy!az!információt!a!további!közléstől!megvédje.!
%
12.§%
Az%Egyesület%képviselete!
!
(1) Az!Egyesületet!az!Elnök!önállóan!képviseli.!A!Főtitkár!az!Elnök!eseti!meghatalmazása!alapján!
önállóan!képviselheti!az!Egyesületet.!
!
(2) Az!Egyesület!bankszámlája!felett!az!Elnök!önállóan!jogosult!rendelkezni.!
!
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14.%§!
Az%Egyesület%megszűnése!
!
(1) Az! Egyesület! megszűnik,! ha! a! Közgyűlés! a! feloszlását! vagy! más! társadalmi! szervvel! való!
egyesülését!kimondja.!
!
(2) Megszűnik! továbbá! az! Egyesület,! amennyiben! az! arra! jogosult! szerv! feloszlatja,! illetőleg!
megszűnését!megállapítja.!
!
(3) Az! Egyesület! megszűnése! esetén! vagyonát! elsődlegesen! a! hitelezők! kielégítésére! kell!
fordítani.! A! hitelezők! kielégítése! utáni! vagyon! felhasználásának! módjáról! a! Közgyűlés! dönt.!
Ha%a%társadalmi%szervezet%feloszlatással%szűnt%meg%vagy%megszűnését%állapították%meg,%és%a%
vagyon%hovafordításáról%nem%történt%rendelkezés,%vagyona%a%hitelezők%kielégítése%után%állami%
tulajdonba% kerül,% és% azt% közérdekű% célra% kell% fordítani.% A% vagyon% felhasználásának% módját%
nyilvánosságra%kell%hozni.!
!
15.%§%
Értelmező%rendelkezések%
%
(1) !Jelen!Alapszabály!alkalmazásában!!
!
- beszerzési! tárgy:! mindazok! a! szolgáltatások,! energiahordozók,! áruk,! amelyekre! az!
Egyesület!beszerzési!eljárást!bonyolít!le.!
- beszerzési! alanyok:! azok! a! társasházak,! magánszemélyek,! gazdálkodó! szervezetek! és!
egyéb!jogalanyok,!melyek!képviseletében!az!Egyesület!tagjai!eljárnak!egy!adott!beszerzés!
vonatkozásában,!és!amelyek!az!adott!beszerzési!tárgy!megrendelői!lesznek.!
- beszerzési! igény:! meghatározott! áru,! szolgáltatás,! energiahordozó! azon! mennyiségi! és!
minőségi! jellemzői,! amelyeket! a! beszerzés! alanyai! megszerezni,! illetőleg! amelyre!
szerződést!kötni!kívánnak.!
%
16.§%
Záró%rendelkezések%
!
(1) A! jelen! Alapszabályban! nem! szabályozott! kérdésekben! a! Magyar! Köztársaság! Polgári!
Törvénykönyvéről!szóló!1959.!évi!IV.!törvény,!az!egyesülési!jogról!szóló!1989.!évi!II.!törvény,!
illetőleg!a!további!vonatkozó!hatályos!jogszabályok!rendelkezései!megfelelően!irányadók.!
(2) Az! Egyesület! Alapszabályát! az! alapító! tagok! a! Budapesten,! 2011.!március! 16.! napján! tartott!
Alakuló!Közgyűlése!egyhangú!határozattal!jóváhagyta.!
(3) Az! Egyesület! Alapszabályát! a! Fővárosi! Bíróságnak! az! Elnök! a! nyilvántartásba! vétel! iránti!
kérelemmel!és!a!szükséges!mellékletekkel!együtt!benyújtja.!!
Kelt:!Budapesten,!2011.!május!5.!napján!
!
!
…………………………........................................!
elnök!!
!
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