
                                               Bánki Donát Műszaki Egyesület 
                                                          Alapszabálya
                       (egybeszerkesztve a 2008. 10. 17.-i Közgyűlés határozataival)     

                                                                     I.
                                                        Az egyesület adatai

1.1.Az Egyesület neve: 
Bánki Donát Műszaki Egyesület  

1.2.Az Egyesület székhelye:  Bakonybánk,  Kossuth u  27
 
1.3. Az Egyesület jogállása

Az Egyesület társadalmi szervezet, önálló jogi személy, képviseletére az Intézőbizottság tagjai 
(az Elnök és a Titkár személyét beleértve) önállóan jogosultak. A bankszámla feletti 
rendelkezéshez az Egyesület teljes nevének betű szerinti használata, valamint az Elnök  és egy 
képviseleti joggal felruházott személy aláírása szükséges.

1.4. Az Egyesület alapítási éve: 2008.

                                                                         II.

Az egyesület célja, tevékenysége

2.1 Az Egyesület célja

Decentralizált  ökoenergetikai  vidékfejlesztés  –  Bánki  Donát  emlékéhez  méltó  műszaki 
alkotások megvalósításával.

2.2 Az egyesület tevékenysége:
      A cél megvalósítása érdekében közreműködik
     - megújuló energiaforrások (nap-, szél-, vízienergia, biomassza, biogáz) hasznosítására

       alkalmas üzemek létesítésében szélerőmű (szélerőmű park) telepítésében, növelve a térség   

       foglalkoztatási lehetőségeit, 

     - a változó szélenergia kiegyenlítésére tározós vízerőmű létesítésében – Bánki- és egyéb vízi- 

       turbinák alkalmazásával, 

     - szélenergiával akkumulátortöltést végezve, vasúti és közúti, villamos hajtású, személy- és

       teherszállító járművek fejlesztésében és üzemeltetésében,

     - turisztikai és oktatási céllal szakmai tanösvény kialakításában, teljesítmény- és hatásfok

       mérésére alkalmas műszerezettséggel ellátott technikai alkotások sorát  bemutatva,



     - a szükséges, és/vagy igényelt műszaki haladás természettel, környezettel összeegyeztethető

       irányának meghatározásában, kutatási eredményeinek közkincsé tételében,

     Célkitűzésének megfelelően támogatja  azon előremutató elképzelések, találmányok   

     megvalósítását, melyek lehetővé teszik egy   technikailag fejlett, de a természeti értékekkel  

     harmonizáló társadalom megalapozását,

     A névadó iránti tiszteletből védnökséget vállal az emlékmű és az emlékszoba felett.

     Környezet- és energia-tudatos gondolkodással, valamint lehetőségeihez mérten   

     figyelemfelhívással, példamutatással, lehetséges alternatívák javaslatával hozzájárul, egy hosszú

     távon gondolkodó és tervező, széles látókörű, felelős társadalom kialakításához.

2.3. Az Egyesület, céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági 
vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő 
tevékenysége. Az Egyesület, vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagosan, céljainak 
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Gazdálkodása során elért 
eredményét nem oszthatja fel, azt az egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre 
használja fel. Amennyiben az Egyesület befektetési tevékenységet végezne, a Közgyűlés 
köteles befektetési szabályzatot készíteni és elfogadni.

2.4. Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat 
olyan  feltételeket,  amelyekből  –  az  eset  összes  körülményeinek  mérlegelésével  – 
megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van.

2.5. Az Egyesület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az egyesületi célok mind 
hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.

2.6. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak  anyagi  támogatást  nem  nyújt,  illetve  azoktól  támogatást  nem  kap,  továbbá 
országgyűlési és megyei, valamint fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem 
támogat.

                                                                              III.

A tagsági viszony

3.1. Az  Egyesületbe  felvételüket  kérhetik  azok  a  természetes  és  jogi  személyek,  illetve  jogi 
személyiség nélküli gazdálkodó szervezetek, amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.
Az egyesületi tagság formái:
a) rendes tagság,
b) tiszteletbeli tagság,
c) pártoló tagság.

3.2. Rendes tagság



3.2.1. Az Egyesület rendes tagjává választható az a természetes személy, jogi személy, illetve 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a belépési nyilatkozatban az Egyesület 
alapszabályát  elfogadja  és  a  tagsági  viszonyból  származó  kötelezettségek  teljesítését 
vállalja. A jogi személy tagok a jogaikat és a kötelezettségeiket a bejegyzett képviselőik 
révén gyakorolják, illetve teljesítik.
Az Egyesület alapító tagjai rendes tagok.

3.2.3. Az Egyesület tagjává választást a jelölt, két rendes tag ajánlásával, a megfelelően kitöltött, 
és aláírt belépési nyilatkozat benyújtásával kérelmezheti. A nyilatkozathoz – amennyiben 
jogi  személy  kéri  felvételét  –  mellékelni  kell  a  jogi  személy  nyilvántartásba  vételét 
tanúsító okiratot, illetve az igazolását arról, hogy nevében ki járhat el képviselőként az 
Egyesület tagságában.

3.2.4. A belépési nyilatkozatot az Egyesület székhelyén a Titkár felé kell benyújtani. A kérelmet 
a Titkár terjeszti a Közgyűlés elé, és az Egyesület rendes tagjává választásról a Közgyűlés 
egyszerű szótöbbséggel dönt. 

3.2.5. Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok személyes aktivitás útján 
gyakorolják. 

Az Egyesület rendes tagjainak jogai:
                     -  részt vehetnek a Közgyűlésen, tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot
                        gyakorolhatnak ;
                     -  bármely tisztségre választhatnak és megválaszthatók;
                     -  jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein;
                     -  igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket,
                     -  a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kérhetnek
                        és  kaphatnak.

Az Egyesület rendes tagjai kötelesek:
                     -   megtartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg az
                         Egyesület szerveinek határozatait;
                     -   teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, és
                         tőlük elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását;
                     -   a tagdíjat késedelem nélkül befizetni.

3.3.  Tiszteletbeli tagság

3.3.1. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet – az Elnök vagy a Titkár felkérése alapján – az a 
személy,  aki  az  egyesületi  célok  területén,  az  Egyesület  érdekében  végzett  kimagasló 
tevékenységével az Egyesület célkitűzéseit támogatja, segíti.

3.3.2. A  tiszteletbeli  tagok  az  Egyesület  rendezvényeire  meghívhatók.  A  tiszteletbeli  tag 



tisztségre  nem  választható,  szavazati  joga  nincs,  egyebekben  jogai  és  kötelezettségei 
megegyeznek a rendes tagokéval azzal, hogy egyrészt az Egyesület keretében hosszabb 
időn át kiemelkedő tevékenységet kifejtett személyek tiszteletbeli tisztségre választhatók 
(tiszteletbeli Elnök, tiszteletbeli társelnök), másrészt a tiszteletbeli tagok tagdíj fizetésére 
nem kötelezhetők.

3.3.3. Tiszteletbeli tag felvételére irányuló indítványt a Titkár terjeszti a Közgyűlés elé, melyről 
a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt.

3.4. Pártoló tagság
   3.4.1.  Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magánszemély, jogi személy, társadalmi vagy
              gazdálkodó szervezet (Ptk. 685. § c/ pontja), aki, illetőleg amely készségét fejezi ki az
              Egyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos támogatására.
   3.4.2.  A jogi személy pártoló tag a jogait és a kötelezettségeit a bejegyzett képviselője 
             révén gyakorolja, illetve teljesíti. A pártoló tag illetve képviselője részt vehet az Egyesület
             testületi ülésein, nincs szavazati joga, tisztség viselésére nem választható, egyebekben jogai 
            és  kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval azzal, hogy a pártoló tagok tagdíj
            fizetésére   nem kötelezhetők. A pártoló tag a vállalt hozzájárulást köteles teljesíteni.

3.4.3. A pártoló tag felvételére irányuló indítványt a Titkár terjeszti a Közgyűlés elé, melyről a 
Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt.

3.5 A tagsági viszony megszűnése.

A tagsági viszony megszűnik:
• a tag kilépésével, amelyet az Intézőbizottság részére kell írásban bejelenteni (a tagsági 

viszony az  írásbeli  kilépési  nyilatkozat  titkárhoz  történő  benyújtásával  egyidejűleg 
szűnik meg),

• a tag kizárása útján,
• a természetes személy halálával,
• a jogi személy tag jogutód nélkül történő megszűnésével,
• összeférhetetlenség bekövetkezése esetén

A kizárás okai: 
• a  tag  tevékenységével  vagy  magatartásával  az  Egyesület  céljainak  megvalósulását 

veszélyezteti;
• a  tagdíjbefizetés  egy éves  elmulasztása  esetén  a  felszólítás  után  kitűzött  90  napos 

határidő eltelte után,
• a tiszteletbeli tag, illetve a pártoló tag legalább egy éven keresztül a tagság feltételéül 

szabott kritériumoknak nem felel meg.

       Kizárás esetén, a kizárni kívánt tag részére lehetőséget kell biztosítani a védekezésre, ezért az 
       Intézőbizottság a kizárás kezdeményezéséről és annak okáról írásban köteles a tagot értesíteni,



       tájékoztatva őt legalább nyolc nappal korábban az Intézőbizottság azon ülésének helyéről és 
      idejéről, melyen az Intézőbizottság napirendjén a tagkizárás szerepel. A kizárni kívánt tagot
      tájékoztatni kell, hogy az Intézőbizottság ülésén – az őt érintő napirendi pont megtárgyalásánál - 
      jelen lehet, továbbá védekezését jogosult legkésőbb az Intézőbizottság ülésén előterjeszteni. A
      tagkizárás ügyében hozott határozatról az Intézőbizottság a tagot írásban értesíti, mely
      ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a tag fellebbezéssel élhet, melyet 
      írásban, a Közgyűlésnek címezve, a Titkárhoz kell benyújtani. 
      
 3.6 Az Egyesület szerveinek törvénysértő határozatát bármely tag – a tudomására jutástól
      számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása, annak
      végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban – indokolt esetben – a végrehajtást felfüggesztheti.

IV.
Az egyesület szervezete és tisztségviselői

4.1 Az Egyesület szervei, tisztségviselői.

Az Egyesület legfőbb szervei a Közgyűlés és az Intézőbizottság. A  tisztségviselők az 
Intézőbizottság tagjai (az Elnök és a Titkár személyét beleértve). A  tisztségviselőket a 
Közgyűlés választja meg két éves időtartamra. A tisztségviselők újraválaszthatók.

4.2 A Közgyűlés

4.2.1. A Közgyűlés a rendes tagok összessége, az Egyesület legfelsőbb szerve. A Közgyűlésen a 
jogi személy tagok képviselőjük útján vesznek részt.

4.2.2  A Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet. Rendes Közgyűlést az Egyesület szükség szerint,
          de évente legalább egyszer tart. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni a tagok legalább
          egyharmada által aláírt kérelemre, melyben megjelölik az összehívás okát és célját.
          A Közgyűlést össze kell hívni, ha azt az Egyesületet nyilvántartó bíróság elrendeli.

4.2.3. A Közgyűlést a Titkár írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha 
a tagok az ülésről legalább öt nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az 
ülés napirendjéről leírást kapnak. A Közgyűlés ülései nyilvánosak, azonban a levezető Elnök 
– bármely tag indítványára és egyszerű szótöbbséggel – indokolt esetben zárt ülést rendelhet 
el.

4.2.4.   A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak fele + 1 fő jelen van. Ha - 
az egyébként szabályszerűen összehívott Közgyűlés - a megjelent tagoknak az előírtnál 
alacsonyabb száma miatt határozatképtelen, legkorábban 30 perccel később, de legkésőbb 
egy hónapon belüli időpontra ugyanazon tárgysorozattal új Közgyűlést kell összehívni 
(megismételt közgyűlés), amely a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. A 
határozatképtelen Közgyűlés az eddig megjelölt feltételek esetén is csak akkor válik 
határozatképessé, ha erre a tagok figyelmét az eredeti meghívóban előre felhívják. A 
közgyűlési meghívóban a megismételt közgyűlés időpontját – arra történő figyelmeztetéssel, 



hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes –  közölni 
kell.

4.2.5. A Közgyűlés levezetésre a tagok egyszerű szótöbbséggel levezető Elnököt választanak.

4.2.6. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a levezető Elnök és a Közgyűlés által 
e feladatra felkért tag hitelesít.

             A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A 
            döntéshozatal során az Elnök utolsóként adja le szavazatát. Kivéve a titkos szavazást.
            Titkos szavazást kell elrendelni a tisztségviselők megválasztásánál. 

Titkos szavazást rendelhet el a levezető Elnök, az Elnök előterjesztésére, vagy a tagok 
egyharmadának kezdeményezésére. 

            Minősített szavazást kell elrendelni a 4.2.9. a, c, g, h, i, j, k, és l, pontokban. Minősített
            többségnek minősül a bejegyzett rendes tagok 50%-a + 1 fő.
4.2.8. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy,  aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója  [Ptk.  685.  §  b) pont],  élettársa  (a  továbbiakban  együtt:  hozzátartozó)  a 
határozat alapján
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben érdekelt. 
Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 
nélkül  igénybe  vehető  nem pénzbeli  szolgáltatás,  illetve  az  Egyesület  által  tagjának,  a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

4.2.9. A Közgyűlés kizárólagos hatásköre:
                   a., az Intézőbizottság tagjainak (az Elnök és a Titkár személyét beleértve) megválasztása,
                   b., határozathozatal az Intézőbizottság által előterjesztett, az Egyesületet érintő  ügyekben,
                        és az Egyesület álláspontjának kialakítása az aktuális kérdésekben, melyet az
                        Intézőbizottság köteles képviselni,
                   c., az alapszabály és az Egyesület egyéb szabályzatainak − amelyek nem lehetnek
                       ellentétesek a jogszabályok illetve az Alapszabály rendelkezéseivel − jóváhagyása, illetve
                       módosítása,
                  d.,  az Intézőbizottság javaslata szerint, a Titkár előterjesztése alapján, döntés a tagfelvételi 
                        kérelmekről,
                  e., a Titkár előterjesztése alapján döntés a tiszteletbeli illetve pártoló tagságra jelölt
                       személyek megválasztása ügyében,
                   f., a tagok által előterjesztett indítványok tárgyalása,
                   g., az ügyintéző szervek éves beszámolójának elfogadása a pénzügyi év lezárását  követő  
                       év máj. 31.-ig,
                   h., éves költségvetés megállapítása,
                    i., következő naptári évre esedékes tagdíjak mértékének megállapítása,
                    j., egyesülés más társadalmi szervezettel, valamint a feloszlás kimondása,
                    k., a vezető tisztségviselők lemondásának elfogadása.
                    l., másodfokon döntéshozatal tagkizárás ügyében (jogorvoslati lehetőség: Komárom-



                       Esztergom Megyei Bíróság, Etv. 10.§ (1)-(2) bekezdése szerint) 

4.3. Az Intézőbizottság 
         Az Intézőbizottság az Egyesület ügyintéző szerve. Az Intézőbizottság öt tagból áll. Az   
         Intézőbizottság tagjait a Közgyűlés választja meg két éves időtartamra. Az Intézőbizottság
         tagjai újraválaszthatók. Az Elnök és a Titkár, megválasztásukkal az Intézőbizottság tagjaivá 
         válnak.

Az Intézőbizottság tagjai:
    Turay Attila egyesületi elnök 
    Jánó Csaba egyesületi titkár
    Major László egyesületi tag 
    Dr. Árvai Lajos egyesületi tag 
    Molnár Ferenc egyesületi tag 
Az Intézőbizottság tagjai megfelelnek az Etv. 8. § (1) bekezdés  a/-b/-c/ pontjaiban előírt 
követelményeknek.  

4.3.1 Az Intézőbizottság hatásköre: 
• ellátja az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat
• az Egyesületet érintő ügyekben,  kérdésekben előterjesztést fogalmaz meg a Közgyűlés 

számára,
• kidolgozza az Egyesület költségvetését,
• befogadja a tag írásbeli bejelentését annak kilépési szándéka esetén,
• az Egyesület szakmai tevékenységének irányítása,
• az Egyesület érdekében történő széleskörű kapcsolattartás,
• a tagok tájékoztatása az Egyesület munkájáról,
• a Közgyűlés üléseinek előkészítése, a határozatok nyilvántartásának folyamatos 

kezelése, illetve gondoskodás azok végrehajtásáról,
• egyéb adminisztrációs teendők koordinálása,
• döntés első fokon tagkizárás ügyében,
• dönt az egyéb, a Közgyűlés által hatáskörébe utalt kérdésekben (pl. pénzintézet 

kiválasztása, a pénzintézet felé történő aláírás formájának elrendelése )
.

Az Intézőbizottság szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. 
Az Intézőbizottság rendes üléseit a Titkár hívja össze és vezeti le. Rendkívüli ülésre a 
Bizottság két tagjának, illetve a Közgyűlés 25 %-ának írásbeli indítványa alapján kerül 
sor. Az indítványban meg kell jelölni a tárgyalni kívánt napirendi ponto(ka)t.
Az Intézőbizottság  ülése  akkor  határozatképes,  ha  a  tagok  több,  mint  fele  jelen  van.  Az 
Intézőbizottság, a döntéseit egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza meg. 

         Az ülések megfelelő dokumentáltságáról a Titkár gondoskodik.
Az  Intézőbizottság  a  Közgyűlések  közötti  időszakban  végzett  tevékenységéről  a 
Közgyűlésnek  beszámol.

4.3.2 Az Elnök hatásköre:



• az Egyesület képviselete önálló jogosultsággal
• az Egyesület céljainak magas rangú képviselete külföldön és belföldön
• utalványozási jog gyakorlása
• bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlása 

      4.3.3  A Titkár hatásköre:
● az Intézőbizottsági ülések összehívása, levezetése 
●  a Közgyűlés összehívása,
●  az Egyesület iratainak nyilvántartása, őrzése,
● az Elnök konzultánsaként történő együttműködés,
● utalványozási jog gyakorlása.
● Elnök akadályoztatása esetén az elnöki teendők ellátása

                   
      4.3.4 A Titkár akadályoztatása esetén a titkári teendők ellátására az Intézőbizottság tagjai
              megválasztási sorrendben jogosultak.

V.
Az egyesület gazdálkodása

5.1. Az Egyesület vagyoni eszközei
         Az Egyesület bevételei:

• tagdíjakból származó bevétel,
• az  alapítóktól  vagy  más  adományozóktól  a  céljai  eléréséhez  vagy  a  működési 

költségek fedezésére kapott támogatás, illetve adomány,
• a  cél  szerinti  tevékenység  folytatásából  származó,  ahhoz  közvetlenül  kapcsolódó 

bevétel,
• az Egyesület eszközeinek befektetéséből származó bevétel,
• a vállalkozási tevékenységből származó bevétel,
• egyéb bevételek.

Az Egyesület  rendes tagjai  tagdíjat  fizetnek,  melynek mértékét,  esedékességét és módját a 
Közgyűlés állapítja meg.

5.2.  Az Egyesület pénzeszközeinek felhasználása
         Az Egyesület pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít. A következő 
         évre szóló költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót az Elnök terjeszti a
         Közgyűlés elé jóváhagyás végett. Az Egyesület pénzforgalmi bankszámlája feletti
         rendelkezési jogot a Ptk. 29.§ (3) bekezdésének megfelelően az Elnök jogosult gyakorolni.

5.3. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.  Az egyesület tagjai a tagdíjon felül saját 
vagyonukkal  nem felelnek az egyesület tartozásaiért.

         Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik. Az Egyesület   
        megszűnik, amennyiben a Közgyűlés a szavazatok kétharmadának többségével kimondja a
        feloszlást vagy más társadalmi szervezettel való egyesülést. Az Egyesület megszűnik akkor is,



        ha a Bíróság feloszlatja, vagy a megszűnését megállapítja.
        Az Egyesület pénzügyi éve a naptári évvel megegyező.

VI.
Nyilvántartás, tájékoztatás és nyilvánosság

6.1. A Közgyűlésről  üléseiről  minden  esetben  jegyzőkönyv  és  nyilvántartás  készül,  amelyből 
megállapítható  döntéseinek  tartalma,  időpontja  és  hatálya,  illetve  a  döntést  támogatók  és 
ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a 
határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Egyesület iratai 
között megőrizni. 

6.2.  A Közgyűlés a döntéseit, az Egyesület a szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási
      lehetőségeket, a működés módját, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről 
       készült szakmai-pénzügyi beszámolót közzéteszi. Ennek lehetőségei: internetes honlap, újság,
      egyedi kiadvány.  Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

6.3. Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén – az 
Egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, azokról saját 
költségre másolatot készíthet.

VII.
Az egyesület felügyelete

Az Egyesület működése felett a törvényességi felügyeletet – az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. 
törvény 14. § (1) bekezdése alapján – az ügyészség gyakorolja.

VIII.
Vegyes és záró rendelkezések

8.1   Jelen Alapszabályt az Egyesület a megismételt alakuló Közgyűlésen hozott, 8/2008. számú      
        határozatával fogadta el, ill. a 2008. 10. 17.-i Közgyűlésen hozott 13/2008. és 14/2008. számú
        határozataival módosította.
8.2.  A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. tv. és az 1989. évi II.
        tv. rendelkezései az irányadók.

Bakonybánk, 2008. 10. 17.

Elnök Titkár
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