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parlamentariaren kargua, orduan, Euzkadi Buru Batzarreko kidea
izateagatik duen bateraezintasuna kentzea Herrialde Batzar eskudunak
ebatziko du.

III. kapitulua.KARGUAK EZ METATZEA
107. artikulua.- Aberri, Herrialde eta Uri Batzarrek, euren
eskumenen eremuan, zainduko dute pertsona batek karguak ez
metatzearen gaineko araua betetzen dela. Horretarako, eurek egoki
jotzen dituzten erabakiak hartu eta arauak emango dituzte, eta horiek
eta Aberri Berme eta Zaingo Batzordeak eskatzen dizkien datu guztiak
eskuratuko dizkiote, honek azter dezan Alderdi barruko kargu guztiek
betetzen dutela estatutuetan ezarritako egoera.

X. TITULUA
EAJ-PNVren ANTOLAKETA EKONOMIKOA
108. artikulua.- 1. Euzko Alderdi Jeltzaleak gaitasun juridiko osoa
du, bere ondasun eta eskubideak eskuratu, besterendu eta haien
gainean beharrezko jotzen dituenak egiteko, haren organo zuzendariek
haien eskumenen eremuaren barruan erabakitakoaren arabera.
2. Euzko Alderdi Jeltzalearen ondarea Uri,
Herrialde eta Aberri erakundeen ondasunek, eskubideek eta
betebeharrek osatzen dute, baita haien mendeko erakunde horiei
atxikitako organismo, entitate eta sozietateen ondareak, eta aurreko
guztiei lotutako fundazio eta elkarteen ondareak ere.
3. Euzkadi Buru Batzarrak ezarri eta onetsiko ditu
Herrialde Buru Batzarren ogasunak eta haiei dagozkien Uri
Erakundeetako ogasunak eraentzen dituzten legeak.
4. Euzko Alderdi Jeltzalearen ondarea osatzen
dutenak ondorengoak dira:
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– edozein tituluren bidez jasotako edo jasoko diren ondasunak,
higigarriak zein higiezinak;
– alderdikidetzaren kuotak eta ezohikoak, nahitaezkoak izan edo
ez;
– alderdikideen eta alderdizaleen ekarpenak;
– herri-hautapeneko
eta
izendapeneko
herri-kargudunek
derrigor eman behar dituzten kopuruak;
– jasotzen diren legatuak, jaraunspenak, emariak edota
eskuzabaltasunak;
– Alderdiaren ondasunek eta EAJ-PNVren jarduerek emandako
etekinak, baita haren mendeko organismo, entitate eta sozietateenak,
eta haren ondarearen kudeaketarenak;
– hauteskunde
gastuetarako
eta
EAJ-PNVren
ohiko
jardunbiderako emandako diru-laguntza publikoak;
– EAJ-PNV erakundeetan izateagatik, jasotako diruak;
– diru edo gauzetan jasotzen diren dohaintzak;
– mailegu edota kredituetatik datozen funtsak.

109. artikulua.- 1. Euzkadi Buru Batzarrak Ohiko Aberri Batzarrari
emango dio ekitaldi bakoitzeko ekonomia-finantzen gaineko emaitza,
aurretik kontu-aztertzaileek txosten egokia aurkeztu ondoren, eta urteko
aurrekontua aurkeztuko dio Aberri Batzarrari, honek hura onets dezan.
2. Kontu-emate horren barruan sartuko dira
Euzkadi Buru Batzarraren eta Herrialde Buru Batzarren galera eta
irabazien kontuak, bai eta egoera balantzeak ere.
Horri dagokionez, Herrialde Buru Batzarrek Euzkadi Buru
Batzarrari bidaliko dizkiote ekitaldi bakoitzeko urteko kontuak, Ohiko
Aberri Batzarra egin baino lehen; kontuok Aberri Batzar horretan onetsi
beharko dira. Herrialde Buru Batzarren urteko kontuekin batera emango
dira herrialdeetako kontu-aztertzaileek nahitaez eman behar dituzten
txostenak.
3. Herrialde Buru Batzarrek Uri Erakundeei
eskatu ahal izango diete urteko kontuak bidaltzea, baldin eta haiek
egokitzen hartzen badute.
4. Uri, Herrialde eta Aberri Erakundeek, era
berean, kontuak eskatu ahal izango dizkiete Uri, Herrialde eta Aberri
Erakundeen mendeko organismo, entitate, fundazio, elkarte eta
sozietateei. Bidalketa hori derrigorrezkoa izango da, hiru hilabeteko
epean, ekitaldia itxi eta ondorengo hiru hilabeteetan, mendekotasuna
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edo lotura organikoa denean edota indarrean dagoen legeriak hala
eskatzen duenean.

110. artikulua.- 1. Euzkadi Buru Batzarra EAJ-PNVren organo
gorena da, eta berak erantzuten du Estatuko Kontuen Epaimahaian, eta
bertan aurkeztuko ditu ekitaldi ekonomiko bakoitzeko urteko kontuak,
eta kontu horietan zehaztuko dira sarrerak eta gastuak.
2. Euzkadi Buru Batzarrak, Herrialde Buru
Batzarrekin eta beraiei lotutako fundazio eta elkarteekin, ezarriko ditu
aurreko idatz-zatiko edukia betetzeko behar besteko tresnak, eta
Alderdiaren finantzamendu-orri guztien erantzule subsidiarioa izango
da.

111. artikulua.- 1. Aberri Batzarraren erabaki batek finkatuko ditu
Uri Erakundeek euren Herrialde Erakundeei eta hauek Aberri
Erakundeari eman beharreko gutxienezko diru-ekarpenak; izan ere,
ekarpenok alderdikideen ordainketetatik edota beste diru-sarreretatik
kenduko dira.
2. Nolanahi ere, Uri Erakundeek Buru Batzarren
Artekoan, Herrialde Batzarrean edo Batzar Nagusian duten
ordezkaritasuna, eta Herrialde Erakundeek Aberri Batzarrean duten
ordezkaritasuna badago haiek osatzen dituzten alderdikideen
kopuruaren arabera, orduan benetan ordaindu eta abenduaren 31n
kontabilizatuta dauden kuoten kopurua bakarrik hartuko da kontuan.
Ordezkaritasun hori orduantxe geldituko da finkatuta urte osorako.

112. artikulua.- EAJ-PNVren buru batzarrei beren-beregi dagokie
Alderdiaren ondarearen defentsa eta kudeaketa.
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