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ESTATUTUAK EGITEKO ARGIBIDEAK

Elkartea legeztatzeko honako urratsak jarraitu:
A. Testuak prestatu.
. estatutuak
. elkartearen onarpen-eskaera
. zuzendaritza-batzordeko kideen zerrenda
. elkartea sortarazteko konstituzio-akta
B. Jaurlaritzara, bakoitzeko bina ale igorri behar dira.
C. Izenpetu testu guztiak behar bezala. Ez ahaztu Jaurlaritzarako diren bi kopietan izenpeek
originalak behar dutela izan:
. Estatutuetako orrialde guztietan, behealdean, idazkariak eta lehendakariak izenpetu behar dute
. Onarpen-eskaeran, idazkariak sinatu behar du
. Kide-zerrendan, zuzendaritza-batzordeko kide guztiek sinatu behar dute
. Sortze aktan, bazkide sortzaile guztiek sinatu behar dute
D. Eraman testu guztietako ale bi eta zuzendaritza-batzordeko kide bakoitzaren NAN fotokopia
Jaurlaritzako Erregistroetara:
Bizkaia: Kale Nagusia, 85-6 –(48011) Bilbo- Tel. 94 442 02 16
Gipuzkoa: Andia, 11 – (20004) Donostia – Tel. 943 42 29 61
Araba: Wellingtongo Dukea, 2 –(01010) Gasteiz- Tel. 945 18 90 87
E. Estatutuak onartzen direnean (jakinaraziko dizuete), erregistroetara joan eta liburu ofizialak
eraman, Jaurlaritzak legeztatu ditzan.
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*******ELKARTEAREN ESTATUTUAK
LEHENENGO KAPITULUA

IZENA
1. Artikulua

****** izeneko irabazteko asmorik gabeko Elkartea sortu da, Eusko Legebiltzarrak onartutako
otsailaren 12ko 3/88 Elkarteen Legean ezarritakoaren arabera eta Euskal Autonomia Estatutuaren 9.
atalean azaltzen denarekin bat etorrita.

Aipatutako Elkarteak honako araubidea izango du: Elkarteei buruzko Legearena, Estatutu
hauek berak -Legearen aurkakoak ez badira, beti ere-, zuzendaritza-batzordeak behar bezala hartutako
erabakiak -Legearen eta/edo Estatutuen aurkakoak, eta Eusko Jaurlaritzak onartu ditzan araudi mailako
erabakiak; azken hauek osagarri besterik ez dira izango.

ELKARTEAREN HELBURUAK
2. Artikulua
Hauek dira Elkartearen helburuak:
.*
.*
.*

Helburu horiek lortzeko honakoak egingo dira, ezarritako legezko baldintzak bete ondoren:
.*
.*
.*
.*
.*

Aurreko idazatian azaldutako ekintzei kalterik egin gabe, Elkarteak, bere helburuak betetzeko,
honakook egin ahal izango ditu:
. Bere helburuak betetzeko edo horretarako baliabideak biltzeko era guztietako ekonomi
ekintzak gauzatzea.
. Era guztietako ondasunak eskuratu eta eduki, eta mota guztietako egintzak eta hitzarmenak
egitea.
. Nolanahiko ekintzak burutzea, beti ere legeekin eta bere Estatutuekin bat etorriz gero.
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ELKARTEAREN EGOITZA
3. Artikulua
Elkarte honen egoitza nagusia (behinik behin) ********(a)n egongo da.
Horrez gain, Elkarteak, beste lantokirik eduki dezake, bai Autonomia Erkidegoan eta bai
kanpoan ere, Batzar Orokor Bereziak horrela erabakiz gero. Elkarte-egoitza edo Elkartearen beste
egoitza bat tokiz aldatzeko erabakia zuzendaritza-batzordeak hartuko du, eta horrek ElkarteErregistroari helbide berriaren berri emango dio.
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LURRALDE-EREMUA
4. Artikulua
Elkarte honen jarduerak, honako lurralde-eremuan gauzatuko dira nagusiki: **********
IRAUPENA ETA IZAERA DEMOKRATIKOA
5. Artikulua
****** Elkartea betiko eratu da. Elkartea, ezohiko batzar orokor bereziaren erabaki bidez desegin
ahal izango da soilik, VI kapituluan esaten den bezala, edo legeetan jasotako arrazoiren batengatik.
Elkartearen barne-eraketa eta barne-jarduera izaera demokratikokoak izango dira.

BIGARREN KAPITULUA

ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIO-SAILAK
6. Artikulua
Elkartearen Zuzendaritza eta Administrazioa honako erara gestionatuko dira:
. Bazkideen Batzar Orokorra, organo gorena. (1)
. Zuzendaritza-Batzordea, zuzendaritzaren organo iraunkorra. (2)

Batzar Orokorra
7. Artikulua
Bazkide guztiek osatzen duten Batzar Orokorraren bidez adieraziko dira bazkideen nahiak.
Ohiko bilerak eta bilera bereziak egingo ditu.
8. Artikulua
Batzar Orokorraren Ohiko bilera egiteko deia gutxienez urtean behin egin beharko da, .......
hiruhilabetekoan, eta puntu hauek onartzeko: Elkartearen jarduera-programa orokorra, aurreko urtean
izandako gastu eta diru-sarrerei dagozkien kontuen egoera-orria, hurrengo urteko aurrekontua eta
Zuzendaritza-Batzordearen Kudeaketa. Zuzendaritza-Batzordeak Batzar Orokorraren ildoekin bat eta
haren kontrolpean jardun beharko du beti.
9. Artikulua
Aurreko atalean jasotakoaz gain, Batzar Orokorrak du ondoko erabakiak hartzeko ahalmena:
1. Estatutuak aldatzekoa, hurrengo atalean jasotakoren arabera.
2. Zuzendaritza-Batzordea aukeratzekoa.
3. Elkartea desegitekoa, hala badagokio.
4. Beste Elkarte batzuekin Federazioa edo Konfederazioa osatzea edo horietakoren
batetik ateratzea.
5. (3)

10. Artikulua
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Batzar Orokorrak Zuzendaritza-Batzordeak erabakitzen duenean bilduko da bilkura berezian,
bere kabuz edota bazkideen %....ak eskatuta. Bilkura egiteko arrazoiak eta helburuak azaldu beharko
dituzte. Dena den, honako gaiak aztertzeko eta erabakitzeko bilera egin beharko da:
a) Estatutuak aldatzeko
b) Elkartea desegiteko.
11. Artikulua
Batzar Orokorretarako deiak, ohikoak nahiz ezohikoak, idatziz egin beharko dira, eta bileratokia, eguna, ordua eta gai-zerrenda azaldu. Deia egin den egunetik Batzarra lehenengo aldiz egingo
den egunera bitarteko epea gutxienez ... egunekoa izango da. Batzarrerako bigarren deia egin beharko
balitz, bi batzarren artean gutxienez ... ordu igaro beharko dira.
Iragarkian ez balego jasota 2. deialdi-eguna, batzar-eguna baino ... egun lehenago azaldu
beharko da noiz izango den.
12. Artikulua
Batzar Nagusiak, bai ohikoak bai ezohikoak, geldituko dira lehenengo deialdian, bazkideen
erdia baino gehiago bertaratuz edo ordezkotzarik egonez gero. 2.deialdian, berriz, edozein delarik ere
bertaratutako bazkideen kopurua.
Bazkideek, beste edozein bazkideren gain utzi dezakete beraien ordezkotza Batzar Orokorretan
parte hartzeko. Hori, idatziz egin beharko da eta Batzarreko Idazkariari eman bilera baino ............
minutu lehenago. Elkartearen egoitza dagoen herrian bizi ez diren bazkideek ordezkaritza beste baten
esku uzteko adierazten duen agiria postaz bidal dezakete.
13. Artikulua
Batzar Orokorraren erabakiak boto-gehiengoz hartuko dira. (4)
Zuzendaritza-Batzordea
14. Artikulua
Zuzendaritza-Batzordea honako hauek osotuko dute: (5.: lehendakaria, idazkaria, diruzaina eta
batzarkide bat.)
Gutxienez .................... bildu beharko du, eta elkartearen ekintzak bideratzeko beharrezkoa den
hainbat alditan.
15. Artikulua
Zuzendaritza-Batzordeko kideren bat bilera horietara .... aldiz jarraian ez bada joaten, dagokion
kargua utzi egin beharko du, hutsegite horiek ez baditu justifikatzen behintzat.
16. Artikulua
Zuzendaritza-Batzordeko kargudunak, Batzar Orokorrak hautatuko ditu eta ........ urterako
izango dira, Batzordeak berariaz ezeztatu ezean, eta behin eta berriro hautatu ahal izango dira (6).
Kargu horiek .................... berrituko dira (7).

17. Artikulua
Zuzendaritza-Batzordeko kide izateko, honako baldintza hauek bete beharko dira:
a) Estatutuetan

esaten

den

eran
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izendatua izatea.

b) Elkarteko bazkide izatea (8).
c) Adinez nagusi izatea eta, adinez txiki izanez gero, bere buru-jabe izatea, eta herritareskubide
guztiak izatea.
18. Artikulua
Zuzendaritza-Batzordekide kargua, Batzar Orokorrak izendatu ondoren, onartutakoan edo
jabetzerakoan hartuko da (9).
Karguak ordainik gabekoak izango dira (10). Dena den, Batzar Orokorrak egun-sariak eta
gastuak ordaintzea erabaki dezake.
19. Artikulua
Zuzendaritza-Batzordeko kideek kasu hauetan utziko dituzte karguok:
a) Agintaldia betetakoan.
b) Kargua uztean (11).
c) Bazkide izateari utzitakoan, edo ezintasun-zioak dituenean.
d) Batzar Orokorrak ezeztea erabakiz gero, Estatutu hauetako 16.atalean jarritakoaren
arabera.
e)

Heriotza dela eta.

a) puntuan agertzen dena baldin bada kargua uztearen arrazoia, Zuzendaritza-Batzordeko
kideek jarraitu beharko dute lehenengo Batzar Orokorra egin arte. Batzar horrek aukeratuko ditu
kargudun berriak.
b), c), d) eta e) puntuetan agertzen dena baldin bada arrazoia, Zuzendaritza-Batzordeak berak
hutsik gelditutako kargua betetzeko norbait behin-behingoz izendatuko du eta Batzar Orokorrak
erabakiko du izendapena onartu ala ezeztu. Ezezkoa bada, dagokion izendapena egingo da.
Batzorde honen osaeran gertatutako aldaketa guztien berri emango zaio Elkarteen Erroldari.
20. Artikulua
Zuzendaritza-Batzordearen betebeharrak hauek dira:
a) Elkartearen ohiko kudeaketaz arduratzea, Batzar Orokorraren ildoen arabera eta bere
esanetara.
b) Elkarteak aurrera eramango dituen ekintzen programa egitea.
c) Gastu eta sarreren urteko aurrekontua eta aurreko urteko kontuen egoera-orria Batzar
Orokorrari, onar dezan, aurkeztea.
d) Batzar Orokorraren bileretako aztergai-zerrenda egitea, eta ohiko Batzar Orokorren eta
berezien deialdiak erabakitzea.
e) Bazkideek egiten dituzten proposamen eta iradokizunei erantzutea eta horretarako behar
diren neurriak hartzea.
f)

Batzar Orokorrak berariaz izendatuta ez duen beste edozein eginkizun.

21. Artikulua
Zuzendaritza-Batzordeak,

Lehendakariak

eta,

hala

balegokio,

idazkariak

erabakitako

bakoitzean egingo ditu bilerak, euren kabuz nahiz batzordekideren batek eskatuta. Bileretako buru
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lehendakaria izango da edo, bertan ez balego, idazkaria. Biak falta badira, berriz, Batzordekide
zaharrena.
Batzordeak hartutako erabakiak baliozkoak izateko, biltzen diren batzordekideen gehiengoak
onartu beharko ditu. Horretarako, gutxienez batzordekide kopuruaren erdiak egon beharko du
Batzarrean.
Idazkariak bilera-agiriak egingo ditu. Agiri horiek dagokien Liburuan jasoko dira idatziz.
Kide bakarreko organoak
Lehendakaria
22. Artikulua
Lehendakariak Elkartearen lege ordezkaritza bere gain hartzen du. Zuzendaritza-Batzordeak
eta Batzar Orokorrak hartutako erabakiak aurrera eramango ditu. Era berean, aipaturiko bi sail horien
buru izango da.
23. Artikulua
Zuzendaritza-Batzordeari edo Batzar Orokorrari oso-osoan ez dagozkien aginpideak ere
lehendakariaren esku egongo dira, batez ere hauek:
a) Zuzendaritza-Batzordeak eta Batzar Orokorrak egiten dituzten bileren deiak egin eta
bukatutzat ematea; bai batean eta bai bestean sortzen diren eztabaidak zuzentzea; eta
boto-berdinketa gertatuz gero, boto erabakigarriaz erabakitzea.
b) Elkartearen ekintzen proiektua Zuzendaritza-Batzordeari proposatzea. Aldi berean,
elkartearen zereginak bultzatu eta zuzentzea.
c) Balioz erabakitako ordainketak egiteko agintzea.
d) Sortu daitezkeen premiazko arazoei irtenbideak ematea, eta Zuzendaritza-Batzordeari
lehenengo bilkuran horien berri ematea.
Idazkaria
25. Artikulua
Idazkariari dagokio, zehazki, elkartean sartzeko eskabideak hartu eta bideratzea, fitxategia eta
Bazkideen erregistro-liburua zaintzea, eta Agiri-Liburuaren zaintza eta idazketaren ardura izatea.
Era berean, Elkarteen arloan indarrean dauden legezko erabakiak bete daitezen arduratuko da,
Erakundearen agiri ofizialak zainduz, Elkarte-liburu eta agirien edukia egiaztatuz ZuzendaritzaBatzordearen hautaketari eta elkarte-egoitza aldatzeari buruzko beharrezko jakinarazpenak dagokion
agintaritzarengana bideratuz.
Diruzaina
26. Artikulua
Diruzainak, egindako sarrera eta ordainketen berri emango du, diru-sarrera eta gastuen
urteroko aurrekontua eta aurreko urteko kontuen egoeraren berri emango du (13). Horiek guztiak
Zuzendaritza-Batzordearen aurrean aurkeztu behar dira, eta honek Batzar Orokorrari, onartu ditzan
aurkeztu (14).

HIRUGARREN KAPITULUA
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BAZKIDEAK: ONARPEN-BIDEAK ETA MAILAK
27. Artikulua
Elkartekide izan nahi eta honako baldintzak (15) betetzen dituzten guztiak (16) izan daitezke
Elkarteko bazkide: adin nagusikoak..........................................................................................................
..................................................................................................................................................................
28. Artikulua
Elkartean sartu nahi duenak idatziz aurkeztu beharko du bere eskabidea. Idatzi hori bi bazkidek
sinatu behar dute eta Lehendakariari zuzenduko zaio. Lehendakariak horren berri ZuzendaritzaBatzordeari eman behar dio eta horrek erabakiko du eskabidea egin duena Elkartean onartu ala ez.
Dena dela, Batzar Orokorrari (17) goradeia egiterik izango da.
29. Artikulua
Batzar Orokorraren erabakiz, Elkarteak Ohorezko Bazkide izendatu ahal izango ditu bazkide
izateko baldintza guztiak bete arren elkartearen helburuak betetzeko bertaratu ezineko lagunak.
Bazkide horiek, ohorezko dira soilik (18), eta beraz ez dira legezko bazkide, ez dute Elkarteko
Zuzendaritza eta Administraziorako jardute-sailetan parte hartzeko eskubiderik ez eta inongo
betebeharrik (19) ere.
BAZKIDEEN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK
30. Artikulua
Bazkide orok honako eskubide hauek ditu:
1. Elkarte-Legearen edo Estatutuen kontrako erabaki eta jarduketen aurka egitekoa,
aurkatutako erabakiaren edukia ezagutu edo ezagutzeko aukera egunetik hasi eta 40
eguneko epean.
2. Elkarteko beste bazkideen nortasuna, diru-sarrera, gastu-kontuen egoera, eta Elkartearen
ekintzen garapenaren berri uneoro jakitekoa.
3. Batzar Orokorretan hitz egiteko eta botoa emateko eskubidea erabiltzekoa, eta eskubide
hori beste bazkideren baten esku utzi ahal izatekoa.
4. Elkarteko Estatutuon arabera, Elkarteko zuzendaritza-sailetan parte hartzekoa eta sail
horietarako hautagai nahiz hautesle izatekoa.
5. Indarreko legedian ohartemandako Bazkide-zerrendan agertzekoa eta Elkartearen ikurra,
baldin badu behintzat, erabiltzekoa.
6. Estatutuen eta, egonez gero, Barne-Araudiaren ale bana edukitzekoa, eta zuzendaritzasailei eskakizunak eta kexak aurkeztekoa.
7. Elkartearen talde-ekintzetan parte hartzekoa, eta bazkideen erabilerarako gauzak
erabiltzekoa (liburutegiak,

elkarte-egoitza, e.a.).Zuzendaritza-Batzordeak, kasuan kasu,

erabakitako moduan.
8. Zigortze neurriak hartu baino lehen, bazkideak idatziz adierazitakoa kontuan hartzekoa eta
neurri horiek hartzea eragin duten arrazoiak azaldu dakizkionekoa. Neurri horiek hartzeko
arrazoiek bazkideei dagozkien betebeharrak ez betetzean oinarri dezakete soilik.
9. (20)
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31. Artikulua
Bazkideen betebeharrak honako hauek dira:
1. Elkartearen helburuak iristeko lankidetza ekintsua ematea.
2. .........k ezarritako bazkide-saria ordaintzea, gastuak ordaintzeko.
3. Estatutu hauek eta Elkartearen zuzendaritza-sailek balioz hartutako erabakiak bete eta
horiei men egitea.
ZIGOR ARAUAK (ikus beheko oharra)
32. Artikulua
Estatutuak edo Batzar Orokorrak nahiz Zuzendaritza-Batzordeak hartutako erabakiak behin eta
berriz hausteagatik Zuzendaritza-Batzordeak bazkideak zigortu ahal izango ditu.
15 egunetik hilabetera arte eskubideak kentzetik Elkartetik betiko egozterainokoa izan daiteke
zigorra, beti ere 34 eta 37 bitarteko artikuluen arabera, biak barne.
Horretarako, Elkarteburuak zigorgarri izan daitezkeen jokabideak aztertzeko erabakia hartu ahal
izango du. Azterketa horiek Idazkaritzak eramango ditu aurrera, Zuzendaritza-Batzordeari neurri
egokiak hartzeko proposatuko diolarik. Zigorra ezartzeko ahalmena Zuzendaritza-Batzordeak izango
du, eta zigorra ezarri aurretik arazoa doakionak adierazitakoa kontuan hartu beharko da.
Aipatu erabakiaren aurka -beti ere arrazoiak eman beharko dituena- Batzar Orokorrera jotzerik
izango da, 30.1. artikuluan ohartemandako ekintzei ekitea kontuan harturik.
BAZKIDETZA GALTZEA (Zigor bidez bazkideren bat kanporatzeko kasuetan ere, aurrekoaren ohar
berbera egiten da)
33. Artikulua
Hona Bazkidetza galtzeko arrazoiak:
. Heriotza.
. Bazkidea nahita aldentzea. (22)
. Egotzi izana, Zuzendaritza-Batzordeak erabakitako zigorra dela eta, honako kasu hauetan:
Estatutuotan zuzendaritza-Batzordeak balioz hartutako erabakietan ezarritako betebeharrak
nahita eta larriki haustea behin eta berriro.
34. Artikulua
Bazkideren bat aurreko atalean aipatutako azkenen kasuan izanez gero, Elkarteburuak agin
diezaioke Idazkariari, horien berri egokia lortzearren, aurretiazko eginbide batzuk egin ditzan. Eginbide
horiek ikusita, Elkarteburuak ekintza bertan uztea, zigor espedienteari ekitea 32. artikuluan
ohartemandako eran-, edota Elkartetik egozteko espedienteari hasiera ematea erabaki dezake.
Azken kasu horretan, Idazkariak, egintzak egiaztatu ondoren, idatzi bat bidaliko dio dagokionari,
leporatzen zaizkion salaketen berri emanez. Salaketa horiei erantzuteko bere aldeko arrazoiak azaldu
ahal izango ditu .......... eguneko epean. Epe hori amaituta, beti ere, Zuzendaritza-Batzordeko
lehenengo bilkurara eramango du kasua eta bertan hartuko erabaki egokia. Horretarako
Batzarkideetatik ..................(e)ko “quoruma” beharrezkoa izango da.
35. Artikulua
Elkartetik

kanporatzeko

erabakia

doakionari jakinaraziko zaio eta, era berean
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azalduko errekurtsoa aurkez dezakeela hurrengo Batzar Orokor Berezian. Batzar horretarako deirik
egin ez bada egiten hiru hilabeteren barruan, aipatu errekurtsoa nahikoa izango da batzarra egiteko.
Bien bitartean, Elkartearen lehendakariak dagokionari bazkide-eskubideak kentzea erabaki ahal izango
du, eta Zuzendaritza-Batzordeko kide bada, kargu hori utzarazi egin beharko dio.
Kanporatzeko espedientea Batzar Orokorrari aurkeztuz garo, Idazkariak espedientearen
laburpena egingo du, Zuzendaritza-Batzordeak doakionak aurkeztutako idatziaren eta egintzen berri
zehatza eman ahal izan diezaion Batzar Orokorrari, honek dagokion erabakia har dezan.
36. Artikulua
Kanporatze erabakia -beti ere arrazoiak emanda-, dagokionari jakinaraziko zaio eta honek,
eskubideaz baliatuz, Auzitegietara jo ahal izango du bere ustez aipatu erabakia Legearen eta
Estatutuen aurkakoa bada.
37. Artikulua
Bazkideren bati kanporaketaren berri ematerakoan, -berak nahi izanda edo zigorra ezarri
zaiolako-, lehendik bete gabe dituen betebeharrak betetzeko eskatuko zaio, hala badagokio.

LAUGARREN KAPITULUA
SORTZE-ONDAREA ETA AURREKONTU-ARAUAK
38. Artikulua
Elkartearen sortze-ondarea .........eurokoa (24) da.
39. Artikulua
Elkarteak, bere ekintzak aurrera eramateko, honako diru-baliabide hauek izan ditzake.
•

Zuzendaritza-Batzordeak ezarritako sarrera-kuotak.

•

Batzorde berak erabakitako aldizkako kuota.

•

Dauzkan ondasunetatik ateratzen dituen ekoizpenak eta dagokion eskubideak. Baita
legez hartu ditzakeen diru-languntza, ondore eta dohaintzak ere.

•

Estatutuen

helburuak

kontuan

harturik,

Zuzendaritza-Batzordeak

erabakitako

ekintzak bidezkoek dakartzate irabaziak, beti ere estatutu hauetan jasotako
helburuen esparruan.
Elkarteak lortutako diru baliabideak ezin izango dira inoiz bazkideen artean banandu.

BOSGARREN KAPITULUA
ESTATUTUEN ALDAKETA (Puntu hau sartu beharrekoa da, baina askatasunez arautzekoa, estatutu
hauen 9.1 eta 10. artikuluetan jaso ezik)
40. Artikulua
Zuzendaritza-Batzordearen

ekimenez

edota

bazkideen

........k

eskatuta

Zuzendaritza-

Batzordeak hala erabakiz gero, egin daiteke. Dena den, bi kasuetan Zuzendaritza-Batzordeak hiru
bazkidek osatutako lantalde bat izendatuko du aldaketa-egitasmoa idazteko. Egitasmo horrek
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Zuzendaritza-Batzordeak ezarritako arteztarauei jarraitu beharko die eta Batzorde berak jarriko duela
egitasmoa amaitzeko epea.
41. Artikulua
Aldaketa-egitasmoa epe barruan idatzi eta gero, Elkarteburuak egingo den lehenengo
Zuzendaritza-Batzordearen aztergai zerrendan sartuko du. Batzorde horrek egitasmoa onartu, edo
berriz ere lantaldeari itzuliko dio atzera ere aztertzeko.
Egitasmoa onartuz gero, Zuzendaritza-Batzordeak hurrengo Batzar Orokor Bereziaren aztergaizerrendan sartzea erabakiko du edo horretarako propio bilerarako deia egitea.
42. Artikulua
Batzarrerako deiarekin batera Estatutuen aldaketen testua bidaliko da, bazkideek egoki
iruditzen zaizkien zuzenketak Idazkaritzan aurkeztu ahal izateko. Zuzenketa-proposamenon berri
Batzar Orokorrari emango zaio, beti ere batzarra egin baino zortzi egun lehen Idazkaritzan jaso dira.
Zuzenketak nahiz banaka nahiz taldeka egin daitezke. Idatziz egin beharko dira eta beste testuaukera izan beharko du.

SEIGARREN KAPITULUA
ELKARTEA DESEGITEA ETA ELKARTE-ONDAREAREN ZERTARAKOA
43. Artikulua
Elkartea honako hauengatik desegingo da:
1. Bazkideen nahiaz. Nahi hori horretarako bildutako Batzar Orokorrean azaldu beharko da eta
bertan daudenetatik gehiengoaren botoak jaso beharko ditu.
2. Kode Zibilaren 39. artikuluan azaltzen diren arrazoiez.
3. Epai bidez.
44. Artikulua
Elkartea deseginez gero, erabakia hartu duen Batzar Orokorrak Kitapen-Batzordea izendatuko
du. Batzorde hori Zuzendaritzako Batzordekideek osatuko dute eta dagoen diruaz arduratuko da.
Elkarteak bazkide eta besteekin dituen zorrak ordaindu ondoren, gertatzen den elkarte-ondarea,
geratzen bada behintzat, honako hauei emango zaie (25):..................................

ALDI BATERAKO ERABAKIA
Eratze-agirian behin-behinerako izendatuak agertzen diren Zuzendaritza-Batzordeko kideak,
egingo den lehenengo Batzar Orokorraren esanetara jarri beharko dute beren izendapena.

AZKEN ERABAKIAK
LEHENENGOA. Zuzendaritza-Batzordea izango da Estatutu hauetan azaltzen diren aginduak ulertarazi
eta Estatutu horien hutsuneak beteko dituen organo aginpideduna, Elkarteei buruz indarrean dauden
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legezko araupean beti, eta aurreko Batzar Orokorrari, onar dezan, egindako guztiaren berri emanaz.
BIGARRENA. Estatutu hauek Zuzendaritza-Batzordeak eta Batzar Orokorrak bakoitzak berari dagokion
aginpide-esparruan, balioz hartzen dituzten erabaki-bidez aldatuko dira, eta Bosgarren Atalean
ohartemandakoarekin bat etorririk.
HIRUGARRENA. Estatutu hauek garatzeko asmoz, Batzar Orokorrak Barne Araudi bat onartu ahal
izango du. Horrek inolaz ere ez ditu Estatutuetako aginduak aldatuko.
ESKATZAILEA:
Jaun/Andrea:
NAN:
Herria:

Posta-kodea:

Helbidea:
Telefonoa:
Honako elkartearen ordezkaria:

AZALPENA:
Otsailaren 12ko 3/88 legeak dioenari jarraituz ****** Elkartea sortarazi dela eta beharrezko diren
agiriak aurkezten dituela, hots:
- Sortarazte-Agiriaren bi ale.
- Elkarteko Estatutuen bi ale.
Hori dela eta,
HAU ESKATZEN DU:
Elkarte hori aipatutako Legean ohartemandako Elkarte-Erregistroan sartzea.

(Herria eta data)

Idazkaria
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ELKARTEEN ERREGISTROA
ZUZENTZA SAILA

Zuzendaritza-Batzordeko kideen zerrenda
Lehendakaria:
Izena:
NAN :
Helbidea:
Herria:

Idazkaria:
Izena:
NAN :
Helbidea:
Herria:

Diruzaina:
Izena:
NAN :
Helbidea:
Herria:

Batzarkidea:
Izena:
NAN :
Helbidea:
Herria:
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LIBURUEN JASO-AGIRIA
Gaurko dataz,................ elkartearen izenean, ............ erregistro zenbakiduna, ondoren aipatzen diren
liburuak jaso ditut, Elkarteen Erregistroak tramitatuak.
Bazkideen Erregistro-Liburua
Akta-Liburua
Kontabilitate-Liburua

(Herria eta data)

15

************ ELKARTEAREN SORTZE AKTA
(Zuzendaritza Batzordeko izen-deiturak eta NAN zenbakiak)
-

(Herria)n, (data)n, (ordua)(e)tan biltzen dira ondoren adierazitakoak, guztiak adin nagusikoak
eta euren izenean.
Batzarra zuzentzeko asmoz ..................... Jaun/Andrea Batzarburu aukeratu da eta
....................... Jaun/Andrea idazkari.
Lehendakaria hasten da hitz egiten eta ekintza honen helburua azaltzen du, hots, Elkarteei
buruzko Otsailaren 12ko 3/88 Legean (EHAAren 1988ko martxoaren 1eko 42.alean) adierazitako
arauketa indarrean dauden manuek diotenari jarraituz elkarte bat sortaraztea.
Geroxeago, Elkartearen Araudia irakurri eta gero edukiari buruzko eztabaida saioari ekin zaio.
Aztertu ondoren, erabaki hauek hartzen dira aho batez:
LEHENENGOA:

Elkarte bat sortaraztea, bere izena ****** izango da. Elkarteak ............. herrian
izango

du

egoitza.

Halaber,

elkartearen

araudiaren

.........

artikuluan

ohartemandako xedeak lortu nahi dira. Elkartea zabalik izango da bazkide
berriak onartzeko.
BIGARRENA:

Elkartearen barne araubidea eta garapena arautuko duen Araudia onartzea.
Akta honi eransten zaio Araudia.

HIRUGARRENA:

Elkartearen kudeaketa arruntaz arduratuko den Zuzendaritza Batzordea
izendatzea. Orain aipatutako Batzordean partaideak direnen izenak eta karguak
eransten dira.

LAUGARRENA:

Akta hau izenpetzen dutenen ordez eta izenean sortu berri den Elkarte agirikoa
izan dadin Eusko Jaurlaritzaren Elkarte Erroldan inskribatzeko beharrezko eta
komenigarri gerta daitezkeen gestioak egin ditzan ................ Jaun/Andrea
ahalmentzea. Elkartea inskribatzeko aurkeztu beharko dira: Bazkide guztiak
sinatu Akta honen bi ale, eta Zuzendaritza Batzordearen Lehendakariak eta
Idazkariak orrialde guztietan sinatutako Araudia.

Eta besterik ezean, Batzarra amaitutzat ematen da egun bereko .........(e)tan.
Elkartekide sortzaile guztiek sinatu behar dute.

ITURRIA: IVAP
MOLDATUA: ARTEZ 05/05
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