
ZALAI TÉMAUTAK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 

Magyarázat: 

 

A piros színnel kiemelt szöveg részek a „tervezet”szövegének  módosításai. 

Az aláhúzott szövegrészek, mint alternatívák szerepelnek, melyről az alakuló ülésnek kell dön-

tenie, hogy elfogadja, vagy elveti azokat. 

Az áthúzott szövegrészek a későbbi pontosítás során értelmezési, vagy tartalmi okok miatt ki-

maradnak a „tervezet” szövegéből 
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PREAMBULUM 

 

A ZALAI TÉMAUTAK Vidékfejlesztési Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) magyar természe-

tes személyek, gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli 

szervezetek és önkormányzatok által önkéntesen létrehozott, saját belső önkormányzattal és nyil-

vántartott tagsággal rendelkező, politikailag és világnézetileg semleges társadalmi szervezet, 

amely önálló jogi személyként működik és a jelen Alapszabályban meghatározott cél érdekében 

szervezi tagsága tevékenységét. Az Egyesület kapcsolatot keres és tart fenn más, magyar és kül-

földi regionális és kistérségi fejlesztésre szerveződött szervezetekkel és csatlakozhat az ilyen szer-

vezeteket tömörítő magyar és nemzetközi szövetségekhez. 

 

Az Egyesület célja a térség felzárkóztatásának elősegítése az Európa Uniós és más pályázati le-

hetőségek, támogatások kihasználásával, igénybevételével kiemelten az Egyesületet létrehozó 

Helyi Közösséget alkotó önkormányzatainak, vállalkozásainak, civil szervezeteinek és természetes 

személyeknek a fejlesztése, felzárkóztatása, helyi értékek, hagyományok védelme, településeinek 

fejlesztése és a gazdasági élet élénkítésének szervezése. 

 

A ZALAI TÉMAUTAK Vidékfejlesztési Egyesület az 54/2011 (VI. 10.) VM rendelet rendelkezései-

nek megfelelően, annak szellemében jön létre. 

 

 

 

1.§. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

Jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény), az egyesülési 

jogról szóló 1989. évi II. törvény, a társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályai-

ról szóló 6/1989 (VI.08.) IM rendelet, valamint a LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről 

szóló 54/2011 (VI.10.) VM rendelet rendelkezései szerint egyesületet hoznak létre a jelen alap-

szabályban meghatározott célra. 

 

(1) Az Egyesület neve:  ZALAI TÉMAUTAK Vidékfejlesztési Egyesület  

(2) Az Egyesület székhelye:     

(3) Az Egyesület működési területe:  Magyar Köztársaság 

(4) Az Egyesület jogállása:   önálló jogi személy 

(5) Az Egyesület bélyegzőjének lenyomata: ZALAI TÉMAUTAK Vidékfejlesztési Egyesület 

(6) Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei kö-

zött. 

(7) Az Egyesület jogi személy. 
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2.§. 

AZ EGYESÜLET CÉLJA, TEVÉKENYSÉGEI 

 

(1) Az Egyesület célja a társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 

6/1989.(VI. 8.) IM rendelet 4. számú mellékletének  

a) 1. pontja szerinti kulturális tevékenység; 

b) 4. pontja szerinti oktatási tevékenység; 

c) 10. pontja szerinti településfejlesztési tevékenység; 

d) 12. pontja szerinti nemzetközi tevékenység; valamint 

e) 15. pontja szerinti egyéb tevékenység úgy, mint 

- a vidéki területeken történő változások támogatása a gazdálkodási tevékenységek nem me-

zőgazdasági tevékenységek felé történő diverzifikálása és a nem mezőgazdasági ágazatok 

fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, az alapszolgáltatások javítása, beleértve az infor-

mációs és kommunikációs technológiákhoz való helyi hozzáférést, és a vidéki területeket 

vonzóbbá tévő beruházások végrehajtása révén a gazdasági és társadalmi visszaesés és a 

vidék elnéptelenedése felé mutató tendenciák visszafordítása érdekében; 

- a vidéki gazdaságra vonatkozó egyéb, helyi kezdeményezésen alapuló intézkedések beveze-

tése; 

- a szélesebb értelemben vett vidéki gazdaságra és lakosságra irányuló intézkedések közötti 

területi koherencia és szinergia megerősítése a helyi stratégiákon keresztül. 

Rendezvények szervezése, lebonyolítása, tanulmányok, kiadványok összeállítása, megjelente-

tése, 

Egyéb uniós és állami források bevonásának megteremtése 

 

(2) A célok megvalósítása érdekében az Egyesület fontosabb tevékenységei: 

 

a) az 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. Tengely tekintetében: 

- az érintett területre vonatkozó tanulmányok készítése; 

- a területre és a helyi fejlesztési tervre vonatkozó tájékoztatásra irányuló intézkedések; 

- a helyi fejlesztési terv előkészítésében és végrehajtásában közreműködő személyzet képzé-

se; 

- promóciós rendezvények szervezése és vezetőképzés; továbbá 

- a helyi fejlesztési terv végrehajtása. 

 

b) az 1698/2005/EK rendelet által átfogott IV. Tengely tekintetében: 

- jól azonosított szubregionális vidéki területekre irányuló területalapú, helyi fejlesztési 

stratégiák kidolgozása, multiszektorális tervezése és végrehajtása, a helyi gazdaságkülön-

böző ágazatainak szereplői és projektjei közötti kölcsönhatáson alapulva; 

- helyi köz- és magánszférabeli partnerségek kialakítása; 
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- a helyi fejlesztési stratégiák megvalósítására vonatkozó döntéshozatal; 

 

c) az 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. és IV. Tengely tekintetében: 

- az egyesület működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok és tevékenységek; 

- a helyi fejlesztési terv/stratégia megvalósításának pénzügyi igazgatása; 

- részvétel a belföldi és az európai hálózatok találkozóin; 

- a szervezeti és működési szabályzatban (a továbbiakban: SZMSZ) meghatározott 

animációs és hálózatépítési (networking) feladatok teljesítése; 

- Helyi Vidékfejlesztési Tervre/Stratégiára vonatkozó információszolgáltatás; 

- az emberi erőforrások fejlesztése a helyi együttműködés és partnerség elősegítése 

érdekében;    

- konfliktuskezelés; 

- a Helyi Vidékfejlesztési Terv/Stratégia megvalósítását célzó projektek vonatkozásában a 

több szektorra kiterjedő együttműködések ösztönzése és támogatása; 

- az Egyesület tevékenységének népszerűsítése; 

- a Helyi Vidékfejlesztési Terv/Stratégia megvalósításában résztvevő partnerek képzése; 

- az Egyesület tagjainak képzése a Helyi Vidékfejlesztési Terv/Stratégia végrehajtása 

érdekében; 

- az érintett területekre vonatkozó tanulmányok készítése; 

- az Egyesület képviselete különböző tanácskozásokon és eseményeken. 

 

(3) Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik a Vidékfejlesztési Minisztéri-

um Irányító Hatóságával és illetékes szervezeti egységeivel, valamint a Mezőgazdasági és Vidék-

fejlesztési Hivatal illetékes szervezeti egységeivel. 

 

 (4) Az Egyesület működéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében esetlegesen gazdasági 

vállalkozási tevékenységet is végezhet. 

 

(5) Az Egyesület olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelyből a vezető szerv döntésének tartal-

ma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogató és ellenzők számaránya megállapítható. 

 

3.§. 

AZ EGYESÜLET TAGJAI 

 

(1) Az Egyesületnek pártoló, rendes és tiszteletbeli tagjai lehetnek. A tag személyére az Egyesület 

tagjai és az Elnökség javaslatot tehetnek.  

 

(2) Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, vagy jogi személyi-

séggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki megfelel az 54/2011 (VI.10.) VM rendeletben 
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meghatározott követelményeknek, egyetért az Egyesület céljaival, elfogadja az Alapszabályt, 

rendszeresen fizeti a tagdíjat, és felvételéhez a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozott határo-

zatával hozzájárul. 

 

(3) Pártoló tag az a természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazda-

sági társaság, aki/amely az Egyesület célkitűzéseit elfogadja, azok megvalósítását anyagi eszkö-

zökkel és szakmai munkájával támogatja, azonban az Egyesületben tagként nem kíván részt venni. 

A pártoló tag az egyesület közgyűlésén csak tanácskozási joggal vehet részt. 

 

(4) Tiszteletbeli tag az a közéleti, társadalmi tevékenységével kitűnt bármely természetes és jogi 

személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki/amely kimagasló tevé-

kenységével az Egyesület célkitűzéseinek, feladatainak megvalósítását eredményesen segítette, 

szakmailag és erkölcsileg támogatta. A tiszteletbeli tag az egyesület közgyűlésén csak tanácsko-

zási joggal vehet részt 

 

(5) A tagfelvételi eljárás a tagjelölt belépési nyilatkozatának az Elnökséghez való eljuttatásával 

kezdődik, amelyhez csatolni szükséges az Egyesület legalább két tagjának írásos ajánlását. A 

tagokat az Elnökség nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló adatokat az adatvédelmi szabá-

lyoknak megfelelően kezeli és őrzi. A tagok felvételéről a Közgyűlés határoz, évente egy alka-

lommal. 

A tiszteletbeli tagot az Elnökség javaslatára a Közgyűlés választja meg. A tiszteletbeli tag tagsági 

viszonya a Közgyűlés általi megválasztásával jön létre, feltéve, hogy az a tiszteletbeli tagságot 

elfogadja. A tiszteletbeli tag megválasztásáról az Elnökség írásban értesíti a megválasztott sze-

mélyt és egyben kéri elfogadó nyilatkozatát. 

 

(6) A rendes tag jogai: 

a) az Egyesület természetes személy tagja választhat és az Egyesület bármely tisztségére 

megválasztható, amennyiben nem esik a jogszabályban megfogalmazott hatálya alá; 

b) Személyesen részt vehet az Egyesület Közgyűlésének munkájában, egyéb ülésein, rendez-

vényein. Felszólalhat, szavazati jogával élhet. 

c) Javaslatokat, indítványokat tehet, kezdeményezhet. 

d) Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető kedvezményekkel: 

- alanyi jogon látogathatja az Egyesület rendezvényeit; 

- kérvényezheti az Egyesület fenntartásában működő intézmény szolgáltatásainak ked-

vezményes igénybevételét. 

- a közgyűlés döntése alapján az egyesület céljait szolgáló továbbképzéseken részt vehet. 

e) Jogosult betekinteni az Egyesület irataiba a következők betartásával: 

- az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba az Elnökkel történő egyeztetést követően 

betekinthet; 
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- a betekintést kérő kötelezettséget vállal mások személyiségi jogainak tiszteletben tartá-

sára és a törvényes működés tekintetében az Egyesület ügyeiben a titoktartásra; 

- az iratok az Egyesület székhelyén tekinthetők meg az Elnök vagy megbízottja jelenlét-

ében; 

- a személyiségi jogokat és az Egyesület gazdasági érdekeit nem sértő iratokról az Elnök 

engedélyével saját költségén másolat készíthető. 

  

(7) A rendes tag kötelezettségei: 

a) az Egyesület céljainak megvalósításában való aktív közreműködés; 

b) az Egyesület Alapszabályának, egyes szabályzatainak, valamint  a Közgyűlés által hozott 

határozatok betartása; 

c) A tagdíj rendszeres befizetése; 

d) Az Egyesület erkölcsi támogatása, a kívülállók tájékoztatása annak feladatáról, jellegéről. 

 

(8) A pártoló tag jogai:           

a) tanácskozási joggal való részvétel az Egyesület Közgyűlésein és részvételein; 

b) javaslattétel az Egyesülete érintő kérdések megtárgyalására; 

c) az Egyesület szolgáltatásainak igénybevétele. 

(9) A pártoló tag kötelezettségei:  

a) az Egyesület Alapszabályának, egyes szabályzatainak, valamint a Közgyűlés által hozott 

határozatok betartása; 

b) a Közgyűlés által a rendes tagokra megállapított tagdíj 50 %-ának megfelelő összeg pár-

toló tagsági díj befizetése; 

c) Az Egyesület erkölcsi támogatása, a kívülállók tájékoztatása annak feladatáról, jellegéről. 

 

(10) A tiszteletbeli tag jogai:  

a) részvétel az Egyesület Közgyűlésein és részvételein; 

b) javaslattétel és véleménynyilvánítás az egyesület működésével kapcsolatban; 

c) javaslattétel az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására. 

 

(11) A tiszteletbeli tag kötelezettségei:  

a) az Egyesület Alapszabályának, egyes szabályzatainak, valamint a Közgyűlés által hozott 

határozatok tiszteletben tartása; 

b) Az Egyesület erkölcsi támogatása, a kívülállók tájékoztatása annak feladatáról, jellegéről. 

 

4.§. 

A TAGSÁGI VISZONY MEGSZŰNÉSE 

 

(1) Az egyesületi tagság megszűnésének esetei: 
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 a) kilépés 

 b) törlés 

 c) kizárás 

 d) természetes személy halála 

 e) jogi személy megszűnése 

 

(2) a) A rendes tag az Egyesületből írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet. 

 b) a pártoló tag az Egyesületből írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet. 

 c) a tiszteletbeli tag az Egyesületből írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet. 

 

(3)   a) Az Elnökség határozattal kizárhatja az Egyesületből azt a rendes tagot, aki az Egyesület-

hez méltatlan magatartásával sérti, vagy veszélyezteti az Egyesület céljainak megvalósítását, 

vagy azzal ellentétes magatartást tanúsít, vagy az Egyesület hátrányos közvéleményi megítélését 

eredményező tevékenységet folytat vagy magatartást tanúsít, illetve anyagi kárt okoz! 

Az Elnökség határozattal kizárhatja az Egyesületből azt a rendes tagot, aki 90 napnál hosszabb 

ideig bármekkora összeggel tartozik az egyesületnek. 

A tagot az Elnökség kizárást kimondó határozatával lehet kizárni, amennyiben a Tag felhívás 

ellenére nem teljesíti tagdíjfizetési kötelezettségét, és/vagy felhívás ellenére nem működik közre az 

egyesület céljainak megvalósításában, és/vagy felhívás ellenére három egymást követő alkalom-

mal nem jelenik meg a taggyűléseken, és azokról alapos okkal magát ki nem mentette. 

Kizárható továbbá az a rendes tag, aki önként vállalt kötelezettségét nem teljesíti és ezzel az 

Egyesületnek kárt okoz, valamint ha az Egyesület Elnökének írásbeli meghatalmazása és megbí-

zása nélkül az Egyesület képviseletében jár el vagy jognyilatkozatot tesz. 

 b) Az Elnökség határozattal kizárhatja az Egyesületből azt a pártoló tagot, aki az 

Egyesülethez méltatlan magatartásával sérti, vagy veszélyezteti az Egyesület céljainak megvalósí-

tását, vagy azzal ellentétes magatartást tanúsít, vagy az Egyesület hátrányos közvéleményi meg-

ítélését eredményező tevékenységet folytat vagy magatartást tanúsít. 

Az Elnökség határozattal kizárhatja az Egyesületből azt a pártoló tagot, aki 90 napnál hosszabb 

ideig bármekkora összeggel tartozik az egyesületnek. 

Kizárható továbbá az a pártoló tag, aki önként vállalt kötelezettségét nem teljesíti és ezzel az 

Egyesületnek kárt okoz, valamint ha az Egyesület Elnökének írásbeli meghatalmazása és megbí-

zása nélkül az Egyesület képviseletében jár el vagy jognyilatkozatot tesz. 

 c) Az Elnökség határozattal kizárhatja az Egyesületből azt a tiszteletbeli tagot, aki az 

Egyesülethez méltatlan magatartásával sérti, vagy veszélyezteti az Egyesület céljainak megvalósí-

tását, vagy azzal ellentétes magatartást tanúsít, vagy az Egyesület hátrányos közvéleményi meg-

ítélését eredményező tevékenységet folytat vagy magatartást tanúsít. 

Az Elnökség határozattal kizárhatja az Egyesületből azt a tiszteletbeli tagot, aki 90 napnál hosz-

szabb ideig bármekkora összeggel tartozik az egyesületnek. 
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Kizárható továbbá az a tiszteletbeli tag, aki az Egyesület Elnökének írásbeli meghatalmazása és 

megbízása nélkül az Egyesület képviseletében jár el vagy jognyilatkozatot tesz. 

Mindhárom tagtípus esetén 

- Az Elnökség a kizárást kimondó döntés meghozatala előtt, amennyiben szükségesnek ítéli, az 

elnökségi ülés keretében meghallgatja az érintett tagot, más személyeket és egyéb információkat 

szerezhet be. A meghallgatáson elhangzottakat jegyzőkönyvbe kell foglalni, melyet valamennyi 

jelen lévő személynek alá kell írnia. 

- Az Elnökség a kizárás jogát a kizárásra okot adó cselekmény elkövetéséről való tudomásszer-

zéstől számított három hónapon belül gyakorolhatja. Az Elnökség részéről történt tudomásszer-

zésnek azt az időpontot kell tekinteni, amikor a tag kizárását tárgyaló első Elnökségi ülés megtar-

tásra kerül. 

- A kizárást megalapozó cselekmény elkövetését követő két éven túl sincs helye kizárásnak, füg-

getlenül attól. Hogy az Elnökség a kizárásra okot adó cselekmény elkövetéséről mikor szerzett 

tudomást (elévülés). 

- Az Elnökség a kizárásról szóló határozatát a döntés meghozatalától számított 8 napon belül 

közli az érintett taggal, aki a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Közgyűléshez címzett, de 

az Elnökséghez benyújtott fellebbezéssel élhet. A fellebbezésnek halasztó hatálya van. Tagot a 

közgyűlés abban az esetben zárhatja ki, amennyiben a Tag felhívás ellenére nem teljesíti tagdíjfi-

zetési kötelezettségét, és/vagy felhívás ellenére nem működik közre az egyesület céljainak megva-

lósításában. Amennyiben a Közgyűlés az Elnökség kizáró határozatát helybenhagyja, úgy a tag e 

határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a határozattal szemben, annak törvénysértő 

volta esetén az Egyesület székhelye szerint illetékes Megyei Bíróságnál jogorvoslattal élhet. 

 

(4)    a) Az Elnökség az elhunyt, illetve jogutód nélkül megszűnt rendes tagot törli a nyilvántar-

tásból. 

Az Elnökség törölheti a nyilvántartásból azt a rendes tagot, aki a tagra vonatkozó alapszabályi 

rendelkezéseknek nem felel meg; aki a tagsági díjat az esedékességet követően az Elnökség írás-

ban – postai, fax vagy e-mail útján – küldött felszólítása ellenére a felszólítás kézhezvételétől 

számított 30 napon túl sem fizeti meg. A tag törléséről az Elnökség határozattal dönt, amelyről a 

soron következő Közgyűlést tájékoztatja. 

Az Elnökség a törlésről szóló határozatát a döntés meghozatalától számított 8 napon belül közli 

az érintett taggal, aki a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Közgyűléshez címzett, de az 

Elnökséghez benyújtott fellebbezéssel élhet. A fellebbezésnek halasztó hatálya van. 

 b) Az Elnökség az elhunyt, illetve jogutód nélkül megszűnt pártoló tagot törli a nyilvántar-

tásból. 

Az Elnökség törölheti a nyilvántartásból azt a rendes tagot, aki a tagra vonatkozó alapszabályi 

rendelkezéseknek nem felel meg; aki a tagsági díjat az esedékességet követően az Elnökség írás-

ban – postai, fax vagy e-mail útján – küldött felszólítása ellenére a felszólítás kézhezvételétől 
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számított 30 napon túl sem fizeti meg. A tag törléséről az Elnökség határozattal dönt, amelyről a 

soron következő Közgyűlést tájékoztatja. 

Az Elnökség a törlésről szóló határozatát a döntés meghozatalától számított 8 napon belül közli 

az érintett taggal, aki a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Közgyűléshez címzett, de az 

Elnökséghez benyújtott fellebbezéssel élhet. A fellebbezésnek halasztó hatálya van. 

 c) Az Elnökség az elhunyt, illetve jogutód nélkül megszűnt tiszteletbeli tagot törli a nyil-

vántartásból. 

 

5.§. 

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS AZ ÖSSZEFÉRHETELENSÉGI SZABÁLYOK 

 

(1) Az Egyesület szervei: 

 - Közgyűlés 

 - Elnökség 

 - Elnök és Alelnökök 

 - Felügyelő Bizottság 

 - Döntéshozó Testület 

 

(2) Az Egyesület ügyintéző szervének, Elnökségének, Felügyelő Bizottságának tagja, illetőleg az 

Egyesület képviselője olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg ma-

gyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a 

közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt. 

 

6.§. 

A KÖZGYŰLÉS 

 

(1) Az Egyesület legfelsőbb szerve a tagok összessége által alkotott Közgyűlés. 

 a) A Közgyűlés munkáját az 54/2011 (VI.10.) VM rendeletben meghatározott arányok 

megtartásával végzi. 

 a) A Közgyűlés az Elnökség tagjait az erre a célra összehívott jelölőbizottság vagy tagsági 

ajánlást követően, közvetlen választással választja. A Közgyűlés a jelölt személyeket – az Elnök 

esetében a megjelentek egyszerű szótöbbségével, az Elnökségi tagok és a Felügyelő Bizottság 

Elnöke és tagjai esetében pedig a megjelentek kétharmados többségével  egyszerű szótöbbséggel 

nyílt szavazással választja meg.  

 b) A Közgyűlés a Döntéshozó Testület tagjait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással 

választja meg, Az Elnökség tagjainak megválasztásánál figyelembe kell venni  véve az 54/2011 

(VI.10.) VM rendeletben foglaltakat.  A civil- és az üzleti szféra által delegált tagok együttes ará-

nya az Elnökségben a testületben legalább 60%-ot el kell érjen. 
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A tisztségviselők választásáról, visszahívásáról a határozatképtelenség miatt megismételt Köz-

gyűlésen nem is lehet érvényesen dönteni! 

c) A tisztségviselők választása során, amennyiben több jelölt kerül állításra és közülük egyik jelölt 

sem szerzi meg a szükséges szavazati arányt, abban az esetben a választást meg kell ismételni. A 

megismételt választás során már kizárólag a két legtöbb szavazatot kapott jelöltre lehet szavazni 

és ezen két jelölt közül az kerül tisztségviselőként megválasztásra, aki a szavazatok több mint felét 

megszerezte. 

 

(2) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) az Alapszabály megállapítása, módosítása; 

b) az éves költségvetés meghatározása és elfogadása; 

c) az Elnökség évi beszámolójának elfogadása; 

d) az Egyesület megszűnésének, feloszlásának vagy más egyesülettel való egyesülésének ki-

mondása; 

e) a tagdíj mértékének és befizetési határidejének megállapítása; 

f) az Elnökség által a tag kizárásáról hozott határozat elleni fellebbezés elbírálása; 

g) döntés minden olyan ügyben, amit a jogszabály, az alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe 

utal, vagy amelyet – a jogszabály által delegált feladat ellátásához kapcsolódó ügyeket ki-

véve – az Elnökség a Közgyűlés elé terjeszt; 

h) az Elnökség, a Döntéshozó Testület, valamint a Felügyelő Bizottság megválasztása; 

i) az Elnökség, a Döntéshozó Testület és a Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíjának, költ-

ségtérítés mértékének megállapítása; 

j) az Egyesület által kidolgozott hosszú- és középtávú fejlesztési program és módosításainak 

elfogadása. 

 

(3) A Közgyűlés típusai: 

 

(a) A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal - a tárgyév május 01. és 

május 31. között - össze kell hívni (rendes közgyűlés).  

 

A Rendes Közgyűlés: 

- az Elnökség javaslatára az Elnök hívja össze és az Elnök vezeti. 

- dönt az előző naptári évre vonatkozó éves beszámoló elfogadásáról; 

- a Közgyűlést írásban kell összehívni, a tervezett napirend megjelölésével, a tervezett idő-

pont előtt legalább nyolc (8) nappal. A Közgyűlés összehívását tizenöt (15) nappal el kell 

halasztani, ha azt a tagok egyharmada írásban kéri. 

 

(b) Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni: 
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- a tagok 50 %-ának indoklással, az ok és cél megjelölésével előterjesztett írásbeli javasla-

tára, amelyet az Elnök részére kell eljuttatni; 

- ha azt a bíróság elrendeli; 

- a törvényességi felügyeletet ellátó szerv írásbeli kezdeményezésére; 

- a Felügyelő Bizottság Elnökének kezdeményezésére; 

- az Elnök kezdeményezésére bármikor, ha az, az Egyesület működése szempontjából ha-

laszthatatlan ügyet érint. 

A Rendkívüli Közgyűlés összehívását az Elnök rendeli el és a rendes közgyűlésre vonatkozó 

szabályok alapján hívja össze azzal a kiegészítéssel, hogy az faxon, vagy e-mailben is össze-

hívható. 

 

(4) A Közgyűlési meghívóban meg kell jelölni az ülés helyét, idejét, a tárgyalni kívánt napirendi 

pontokat és azok esetleges előadóit. 

 

(5) Határozatképesség: 

A Közgyűlés (rendes és rendkívüli) határozatképes, ha szabályszerű összehívása után az Egyesü-

let tagjainak  ½-e és még egy tag jelen van.  

 

(6) Határozatképtelenség: 

Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt Megismételt Közgyűlés az eredeti napirend-

ben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, ez alól kivételt képeznek 

a személyi ügyek. Erről a tagokat az eredeti közgyűlési meghívóban figyelmeztetni kell. 

A Megismételt Közgyűlést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - Közgyűlés időpont-

ját követően 5 (öt) napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti Közgyűlés 

meghívójában is megjelölhető.  

 

(7) Határozathozatal: 

 a) A Közgyűlésen minden tagot egy (1) szavazat illet meg, minden szavazat egyenértékű. 

Szavazati jogát a tag személyesen, törvényes vagy meghatalmazotti képviselője útján gyakorol-

hatja. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 

(vagy Az Egyesület tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják, a Közgyűlésen a tag 

magát sem meghatalmazottja útján, sem egyéb módon – a törvényes képviselet eseteit kivéve – 

nem képviseltetheti. ) 

 

 b) A Közgyűlés valamennyi napirendi pontként megjelölt kérdésben nyílt szavazással, az 

Alapszabályban vagy jogszabályban meghatározott kivétellel egyszerű többséggel dönt, kivéve az 

Elnökségi tagok és a Felügyelő Bizottság Elnökének és tagjainak megválasztása és visszahívása – 

ide nem értve a 6. §. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott megismételt szavazást – a megje-

lentek 2/3-os többségével hozható érvényes határozat. 
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 c) A Közgyűlés, adott napirendben a határozathozatalig bármely tag indítványozhatja, 

hogy a napirendről a Közgyűlés titkos szavazással döntsön. Ilyen indítvány esetén a Közgyűlés 

nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt a szavazás módjáról. 

 

(8) Jegyzőkönyv: 

 a) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a Közgyűlés helyét, 

idejét, napirendjét, a szavazásra jogosultak létszámát, a napirendekkel kapcsolatos hozzászólá-

sok lényegét, a meghozott határozatok pontos szövegét, hatályát, a határozati döntések szavazati 

arányát, a döntést támogatók és ellenzők számaránya szerinti részletezésben. 

 b) A napirendekkel kapcsolatos írásbeli előterjesztések, illetve egyéb dokumentumok a 

jegyzőkönyv mellékletét képezik. A jegyzőkönyvet és a jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke, jegyző-

könyvvezetője, valamint a Közgyűlésen megjelent két tag, mint hitelesítő írja alá. 

 c) A jegyzőkönyvet oly módon kell elkészíteni, hogy annak aláírása után, az eredeti pél-

dányt utóbb ne lehethessen roncsolás-mentesen reprodukálni és ismét összefűzni. A jegyzőkönyv 

egy másolati példányát minden Elnökségi tag nyolc (8) napon belül megkapja. 

 

(9) Nyilvántartások vezetése 

 

a) A Közgyűlés döntéseiről vezetendő nyilvántartás tartalmazza: 

- a döntés nyilvántartási számát (sorszán évente egytől kezdődően / év,hó,nap); 

- a döntés tartalmát; 

- a döntés időpontját; 

- a döntés hatályát (személyi, időbeli); 

- a döntést ellenzők és támogatók számát. 

 

b) A beszámolók nyilvántartása tartalmazza: 

- az Elnökségi és a Felügyelő Bizottsági beszámolók nyilvántartása (E illetve 

F/sorszám/év,hó,nap); 

 

c) A Tagsági nyilvántartás tartalmazza: 

- a tag nevét (cégnevét), születési adatait (képviselőjének nevét), lakcímét (székhelyét), személyi 

igazolvány számát (adószámát), telefonszámát és egyéb elérhetőségeit; 

- a tagsági viszony keletkezésének és megszűnésének dátumát. 

 

d) A tagdíjfizetés nyilvántartása tartalmazza: 

- a tag nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét); 

- a befizetett tagdíj összegét és a befizetés idejét; 

- esetleges tagdíjhátralékát.  
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(10) A Közgyűlés döntései, az Elnökség és a Felügyelő Bizottság beszámolói bárki számára meg-

ismerhetőek. 

 a) Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba az Elnökkel történő egyeztetést követő-

en bárki betekinthet azzal, hogy a betekintést kérő kötelezettséget vállal mások személyiségi joga-

inak tiszteletben tartására és a törvényes működés tekintetében az Egyesület ügyeiben a titoktar-

tásra. 

 b) A Közgyűlés összehívásáról szóló meghívót az egyesület tagjai írásban, vagy elektroni-

kus úton (e-mail, honlapon történő meghirdetés) kapják meg, a döntéseket pedig a jegyzőkönyv 

tartalmazza, melyek az egyesület székhelyén munkaidőben megtekinthetők, valamint a tag írásbeli 

kérelmére fax vagy e-mail útján eljuttatandó, illetve az egyesület honlapjáról letölthető. 

 c) A tag az Elnökség tagjaitól bármikor szóbeli tájékoztatást kérhet. 

 d) Az Egyesület honlapján olvashatók, kivéve a személyre vonatkozó döntéseket illetve a 

zárt ülésen született döntéseket. 

 

7.§. 

AZ ELNÖK 

 

(1) Az Elnök önállóan ellátja az Egyesület képviseletét hatóságokkal, bíróságokkal és harmadik 

személyekkel szemben. 

 

(2) Az Elnököt a Közgyűlés nyílt szavazással, a jelenlévő tagok 2/3-os szavazattöbbségével egy-

szerű szótöbbséggel, nyílt szavazással, határozott időre, öt (5) évre választja meg.  

 

(3) Az elnök jogai és kötelességei: 

a) szervezi az Elnökség és a Közgyűlés munkáját; 

b) összehívja és vezeti az Elnökség üléseit, vezeti a Közgyűlést; 

c) intézkedik és dönt a Közgyűlés, az Elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben; 

d) felügyeli az Egyesület gazdasági ügyeinek alakulását; 

e) irányítja az Egyesület egészének munkáját; 

f) az alkalmazottak felett gyakorolja a munkáltatói jogokat; kivéve a munkaviszony létesíté-

sét, és/vagy megszüntetését. 

g) tevékenységéről beszámol az Elnökség soron következő ülésén; 

h) gondoskodik a Közgyűlés és Elnökség határozatainak végrehajtásáról; 

i) gondoskodik a 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. és/vagy IV. tengelyes intézkedések 

végrehajtása érdekében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által szabályozott 

delegált feladatok ellátásáról, mely hatáskört az Elnökség és Közgyűlés nem vonhat el; 

j) gondoskodik a 1698/2005EK rendelet III. és/vagy IV. tengelyes végrehajtása érdekében, a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által szabályozott delegált feladatok ellátásá-

hoz szükséges támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásáról; 
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(4) Az Elnök akadályoztatása esetén feladatait teljes hatáskörben a kettő (2) Alelnök látja el. 

 

(5) Az Elnök hat (6) hónapot meghaladó tartós akadályoztatása esetén új Elnököt kell választani. 

 

(6) Az Elnök megállapodást köt az Egyesület által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltét-

eleiről, harmadik személyekkel szerződést köt. 

 

(7) Az Egyesület Elnöke: 

  

Neve: 

Születési hely és idő: 

Anyja neve: 

Lakcím: 

 

8.§. 

ALELNÖKÖK 

 

(1) A Közgyűlés két (2) Alelnököt választ. Az Alelnökök az Elnök akadályoztatása esetén annak 

általános helyetteseként; külön meghatalmazás nélkül, helyettesi minőségben mindenre kiterjedő-

en, önállóan és teljes körűen gyakorolják az Elnök jogait és ellátják feladatait. 

 

(2) A két Alelnököt a Közgyűlés nyílt szavazással, a jelenlévő tagok 2/3-os szavazattöbbségével, 

egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határozott időre, öt (5) évre választja meg.  

 

(3) Az Alelnök jogai és kötelességei: 

a) az Elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesíti az Elnököt, 3 hónapot 

meghaladó akadályoztatása esetén a helyettesítéshez a Közgyűlés hozzájárulása szüksé-

ges; 

b) előkészíti az Elnökség üléseit; 

c) végzi az egyesületi szervezőmunkát; 

d) intézkedik és dönt az Alapszabály, a Közgyűlés, és az Elnök által az Elnökség által hatás-

körébe utalt ügyekben. 

Az Alelnökök munkamegosztását az Elnök határozza meg. 

 

 (5) Az Egyesület Alelnökei: 

  

1. 

Neve: 
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Születési hely és idő: 

Anyja neve: 

Lakcím: 

 

2. 

Neve: 

Születési hely és idő: 

Anyja neve: 

Lakcím: 

 

9.§. 

AZ ELNÖKSÉG 

 

(1) Az Elnökség az Egyesület általános hatáskörű végrehajtó, ügyintéző szerve, amely gondosko-

dik az Egyesület alapszabályi rendelkezéseinek, közgyűlési határozatainak végrehajtásáról, szer-

vezi és irányítja az Egyesület működését. 

 

(2) Az Elnökség 7  13 főből (1 elnök, 2 alelnök, 4 10 tag) áll. Amennyiben az Elnökség létszáma 

bármilyen oknál fogva 5 7 fő alá csökken, úgy 30 napon belül Közgyűlést kell összehívni az Alap-

szabály módosítása vagy új tisztségviselők választása céljából. A megüresedett elnökségi tagság-

ra újonnan megválasztott elnökségi tagok elnökségi tagsága a többi elnökségi tag idejéig tart. Az 

Elnök és az Alelnökök minden esetben tagjai az Elnökségnek. Amennyiben valamely jelölt nem 

kerül megválasztásra, az érintett tagozat szférájából kell új jelöltet állítani. 

Amennyiben jogi személy tagszervezet magánszemély törvényes képviselője kerül tisztségviselő-

ként megválasztásra, úgy tisztségviselői megbízatását törvényes képviseleti jogosultságának meg-

szűnésével egyidejűleg elveszíti. A tisztségviselői megbízatás megszűnésének megállapítására 

külön eljárásra nincs szükség. 

Az Elnökség tagja az Egyesület jogi személy tagszervezetének vonatkozásában fennálló törvényes 

képviselői jogállása megszűnésétől számított 8 napon belül köteles a megszűnés tényét az Elnök-

ség részére írásban bejelenteni. 

 

(3) Az Elnökség tagjait a Közgyűlés nyílt szavazással, a jelenlévő tagok 2/3-os szavazattöbbségé-

vel egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással, határozott időre, öt (5) évre választja meg. 

 

(4) Az Elnökség tagjai tevékenységüket tiszteletdíj fizetése nélkül, társadalmi munkában látják el.  

(esetleg költségtérítés, de ezt szabályozni kell.) 
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(5) Az Elnökség saját ügyrendje szerint működik, szükség szerint, de legalább negyedévente egy 

(1) alkalommal ülésezik. Az Elnökség összehívására, az ülések dokumentálására a Közgyűlésre 

vonatkozó rendelkezések irányadók. 

 

(6) Az Elnökség üléseire tanácskozási joggal a Felügyelő Bizottság Elnökét meg kell hívni.  

 

 

(7) Az Elnökség feladatai és jogkörei: 

Az Elnökség feladatkörébe tartozik a Közgyűlés által hatáskörébe utalt feladatok ellátása, vala-

mint a Közgyűlés összehívását nem igénylő egyéb döntési jogkörök: 

a) az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) megalkotása, módosítása; 

b) képviselő delegálása egyéb szervezetekbe; 

c) a 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. és/vagy IV. tengelyes intézkedések végrehajtása 

érdekében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal útmutatásával összhangban elkészí-

tett SZMSZ megalkotása és módosítása; 

d) a Közgyűlés ülésének előkészítése; 

e) dönt az Egyesület által megkötendő szerződésekről ésre kerülő szerződések jóváhagyása; 

f) az éves beszámoló elkészítése; 

g) dönt két Közgyűlés közötti időszak között az Egyesület ügyeiben, kivéve azokat a tárgykörö-

ket, amelyeket az Alapszabály, vagy jogszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe vagy 

más személy, egyesületi szerv egység hatáskörébe utal,  

de különösen: 

h) dönt a helyi vidékfejlesztési stratégia/terv végrehajtása során felmerülő delegált feladat el-

látásával összefüggő kérelem elfogadásáról, esetleges visszautalásáról; 

i) ellátja a Helyi Bíráló Bizottság feladatait  

j) dönt az Elnök által felterjesztett támogatási rangsor(ok) alapján a forrás(ok) allokációjáról; 

k) utasítja az Elnököt a forrásallokáció során feltárt eljárási hibák javítására; 

l) javaslatot tesz a tiszteletbeli tag személyére; 

m) határoz a tag, pártoló tag és a tiszteletbeli tag kizárása ügyében; 

n) határoz a tag és pártoló tag törlése ügyében; 

o) a közgyűlés által hatáskörébe utalt egyéb ügyek intézése; 

p) a munkavállalók munkaviszonyának létesítése, megszüntetése; 

q) feladatai elvégzéséhez szakértőket alkalmazhat. 

 

Az Elnökség az SZMSZ-t annak elfogadását illetve módosítását követő 15 napon belül közzéteszi 

az Egyesület honlapján, illetve ezen túlmenően a soron következő első Közgyűlésen ismerteti a két 

Közgyűlés között elfogadott SZMSZ módosításokat. 

 

(8) Határozatképesség: 
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Az Elnökség határozatképes, ha a szabályszerű értesítést követően az Elnökségi tagok legalább 

½-e és még egy (1) elnökségi tag jelen van. Minden elnökségi tagot egy szavazat illet meg. Az 

Elnökség tagjai csak személyesen vehetnek részt az Elnökség munkájában, képviseletnek nincs 

helye.  

 

(9) Határozathozatal ülésen: 

 a) Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg. Szava-

zategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Az ismételt szavazás szavazategyenlősége 

esetén az Elnök szavazata dönt. 

 b) Az Elnökség személyt érintő kérdések esetén és minden olyan esetben, melyre jogsza-

bály iránymutatást ad, vagy az egyesület működését jelentősen befolyásolja zárt ülés tarthat. 

(10) Határozathozatal ülésen kívül:  (Dönteni kell erről a lehetőségről) 

 a) Az Elnökség határozatait ülésen kívül, írásbeli határozathozatal útján is jogosult gya-

korolni azzal a kikötéssel, hogy írásbeli határozathozatal során is egyszerű szótöbbséggel hozza 

döntéseit. Az írásbeli megkeresésre, annak kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban nem 

nyilatkozó elnökségi tag szavazatát az adott döntésben nemleges szavazatként kell figyelembe 

venni. Az Elnökség írásbeli szavazathozatal útján történő döntéshozatalát az Egyesület Elnöke 

kezdeményezheti írásban. 

 b) Az Elnök az írásbeli döntéshozatal útján hozott határozatot köteles az Elnökség tagjai-

val és az érintettekkel írásban közölni, azzal, hogy az így meghozott határozatot –a személyiségi 

jogok tiszteletben tartása mellett - az Egyesület honlapján is nyilvánosságra kell hozni. 

 

(11) Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, az Elnök és 

egy felkért Elnökségi tag írja alá. A jegyzőkönyv egy másolati példányát minden Elnökségi vala-

mint Felügyelő Bizottsági tag 8 munkanapon belül megkapja.  

 

(12) Az Elnökség ülései a tagok részére (kivéve a zárt üléseket) nyilvánosak. Az Elnökség zárt 

ülést tart személyi kérdések tárgyalásánál. Az Elnökség zárt ülés tart az Elnökség tagjainak 2/3-

os arányú igenlő szavazatával az egyesület gazdálkodását érintő kérdések tárgyalása esetén. 

 

(13) Az Elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak a Ptk. 685. § b) pontban meghatározott közeli 

hozzátartozói, valamint élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó). Az Elnökség tagjai nem 

állhatnak egymással munkaviszonyban (közalkalmazotti, köztisztviselői), munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyban. 

 

(14) Az Elnökség tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi előírásokat az alapszabály az alábbiak 

szerint szabályozza: 

 a) Az Egyesület a felelős személyeit, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – 

a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az Egyesület által tagjának, a 
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tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabály 3. § (6) bekezdés d) pontjában foglaltak sze-

rinti juttatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti; 

 b) Az Egyesület vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki 

vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat 

alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve 

a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.  

Jelen rendelkezés alkalmazásában felelős személy az, aki az Egyesület Alapító Okiratában és 

belső szabályzatában vezető tisztségviselőként megjelölt, vagy egyébként érdemi döntési jogkörrel 

rendelkező személy; valamint az a személy, aki a létesítő okirat felhatalmazása, a szervezet leg-

főbb szervének határozata vagy szerződés alapján a szervezet képviseletére vagy bankszámlája 

feletti rendelkezésre jogosult. 

Jelen rendelkezés alkalmazásában cél szerinti juttatás a társadalmi szervezet cél szerinti tevé-

kenysége keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás. 

 

(15) Az Elnökség további tagjai: 

 

1. 

Neve: 

Születési hely és idő: 

Anyja neve: 

Lakcím: 

 

 

2. 

Neve: 

Születési hely és idő: 

Anyja neve: 

Lakcím: 

 

3. 

Neve: 

Születési hely és idő: 

Anyja neve: 

Lakcím: 

 

4. 

Neve: 

Születési hely és idő: 

Anyja neve: 
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Lakcím: 

10.§. 

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

 

(1) A Közgyűlés az Egyesület működésének és gazdálkodásnak ellenőrzése céljából Felügyelő 

Bizottságot hoz létre. 

 

(2) A Felügyelő Bizottság kizárólag a Közgyűlésnek alárendelt testület. 

 

(3) A Felügyelő Bizottság 3 főből (1 elnök, 2 tag) áll.  

 

(4) A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés nyílt szavazással, a jelenlévő tagok 2/3-os szava-

zattöbbségével egyszerű szótöbbséggel, határozott időre, öt (5) évre választja meg. A Felügyelő 

Bizottsági tagságot külső személy is betöltheti. 

 

(5) A Felügyelő Bizottság tagjai az Egyesület vezetésében nem vehetnek részt, továbbá nem lehet-

nek az Egyesület munkavállalói. 

 

(6) A Felügyelő Bizottság a Közgyűlés előtt számol be működéséről. 

 

(7) A Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységüket tiszteletdíj fizetése nélkül látják el. 

  

(8) A Felügyelő Bizottság saját ügyrendje szerint működik, szükség szerint, de legalább évi egy 

alkalommal ülésezik. A Felügyelő Bizottság üléseit a Bizottság Elnöke hívja összeg, összehívásá-

ra, az ülések dokumentálására a Közgyűlésre vonatkozó rendelkezések irányadók. 

 

(9) A Felügyelő Bizottság feladatai: 

a) az Egyesület pénz-és vagyonkezelésének vizsgálata és véleményezése; 

b) a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező elő-

írások betartásának ellenőrzése; 

c) tagdíjak befizetésének ellenőrzése; 

d) az éves mérleg felülvizsgálata; 

e) a gazdálkodás célszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének éven-

kénti vizsgálata; 

f) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése; 

g) az egyesületi vagon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése; 

h) A működésével kapcsolatos részletes szabályok, a saját maga által alkotott Működési Sza-

bályzat és ügyrend betartása.  

(10) Határozatképesség: 
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A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van. Minden tagot egy sza-

vazat illet meg. A Felügyelő Bizottság tagjai csak személyesen vehetnek részt a Felügyelő Bizott-

ság munkájában, képviseletnek nincs helye. 

 

(11) Határozathozatal: 

A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg. Szava-

zategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Az ismételt szavazás szavazategyenlősége 

esetén az Elnök szavazat dönt. 

 

(12) A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, a 

Felügyelő Bizottság elnöke és egy felkért Bizottsági tag írja alá. A jegyzőkönyv egy másolati pél-

dányát minden Bizottsági és Elnökségi tag 8 munkanapon belül megkapja. 

 

(13) A Felügyelő Bizottság tagjai az Egyesület könyveibe, irataiba bármikor betekinthetnek, ezek-

ről másolatot készíthetnek, az Egyesület dolgozóitól felvilágosítást kérhetnek. 

 

(14) Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja és/vagy Elnöke az Egyesület Elnöke, Elnökségi tagja 

vagy azok hozzátartozója. 

 

(15) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 

a) a vezető szerv elnöke vagy tagja, 

b) az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszony-

ban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem 

rendelkezik, 

c) az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igény-

be vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági 

jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

 

(16) A Felügyelő Bizottság tagjai: 

 

1. 

Neve:        elnök 

Születési hely és idő: 

Anyja neve: 

Lakcím: 

 

 

2. 
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Neve: 

Születési hely és idő: 

Anyja neve: 

Lakcím: 

3. 

Neve: 

Születési hely és idő: 

Anyja neve: 

Lakcím: 

 

11.§. 

DÖNTÉSHOZÓ TESTÜLET 

 

11 9 tagú szervezet, melynek tagjait a Közgyűlés választja saját tagjaiból. A Testület első ülésén 

tagjai közül elnököt választ.  

 

Feladatai:  

1. Az UMVP III.-IV. tengelyes intézkedéseire benyújtott pályázatok pontozási jegyzőköny-

veinek elfogadása, 

2. Az UMVP III.-IV. tengelyes intézkedéseire benyújtott pályázatokra szánt források alloká-

ciója. 

 

Hatásköre:  

A Testület feladatait kizárólag a hatályos VM. rendeletekben meghatározott támogatási időszak-

okban gyakorolja. 

 

Működése:  

A támogatási időszak lezárását követően a rendeletben megszabott pontozási időszakban szükség 

szerint, de legalább egy alkalommal.  

 

 

Döntéshozatal módja:  

 

Az ülést az ügyvezető Elnök hívja össze, a pontozási jegyzőkönyvek előkészítését követően.  

A napirendi pontok megtárgyalása előtt valamennyi Testületi tagnak titoktartási és összeférhetet-

lenségi nyilatkozatot kell aláírni. A titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozatot alá nem író 

tag az ülésen nem vehet részt.  

Az összeférhetetlenséggel érintett tagoknak a napirendi pontok elfogadása előtt jelezniük kell a 

fennálló összeférhetetlenségeket és ki kell tölteniük az ezzel kapcsolatos összeférhetetlenségi 

nyilatkozatokat. 

 

Az ülést az elnök vezeti, akit – tartós akadályoztatása esetén, vagy kérésére – ilyen minőségében 

az általa kijelölt tag helyettesíti. Amennyiben erre nincsen mód a bizottság saját tagjai közül le-

vezető elnököt választ, aki csak olyan érdektelen tag lehet, akinek jogait, vagy jogos érdekeit az 

adott ügyek nem érintik. 

 

Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább 2 nappal az ülés 
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időpontját megelőzően írásban (elektronikus úton, vagy papír alapon) értesülnek. A bizottság 

akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint a fele jelen van. Az ülésén az egyesület 

elnöke, alelnökei ügyvezető és a munkaszervezet tagjai tanácsokozási joggal vesznek részt. 

 

A Testület ülései nem nyilvánosak.  

 

A Testület a döntéseit (határozatait) nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, az VM ren-

deletei, az IH útmutatásai a közgyűlés határozatai és a HVS rendelkezéseinek betartásával. 

 

A Testület üléseiről jelenléti ív és jegyzőkönyv készül, mely történhet hangfelvétellel is, amiről 

emlékeztető készül. Az ülésről készült jegyzőkönyvet a munkaszervezet arra kijelölt tagjai az 

ülést követő 3 5 munkanapon belül, de még a pontozási határidő lezárását megelőzően elkészítik.  

 

A jegyzőkönyvnek az alábbiakat kell tartalmaznia: 

 

- az ülés helyét és időpontját; 

- a jelenlevő tagok nevét; 

- az ülésen megtárgyalt támogatási kérelmek legfontosabb adatait; 

- az értékelés legfontosabb megállapításait, továbbá a pontozási jegyzőkönyvben szereplő értéke-

lési pontszámot; 

- összeférhetetlenségre vonatkozó észrevételeket; 

- az ülésen megtárgyalt egyéb ügyekről szóló beszámolót; 

- egyéb észrevételeket, 

- minden észrevétel kapcsán a felszólaló nevét és funkcióját. 

 

Az ülésen elkészült jegyzőkönyvet, a Döntéshozó Testület elnöke, vagy levezető elnöke, valamint 

az ülésen kijelölt jegyzőkönyvvezető és hitelesítő aláírásukkal ellátják és azt az előzetes támoga-

tási rangsorral együtt megküldik az IH-nak. 

 

A jegyzőkönyvek folyamatos kezelését a munkaszervezet látja el.  

 

 

11.§. 

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 

 

(1) Az Egyesület vagyonával önállóan, éves költségvetési terv alapján gazdálkodik. 

 

(2) Az Egyesület induláskori vagyona legalább ………………… Ft azaz…………………………., 

melyet a tagok létszámuknak megfelelően, egyenlő arányban, készpénzben bocsátanak az Egyesü-

let rendelkezésre az Egyesület jogerős bírósági nyilvántartásba vételét követően a Közgyűlési 

határozatban meghatározott határidőn belül az Elnökség felhívására. 

 

(3) Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj fizetésén túl – az Egyesü-

let tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

 

(4) Az Egyesület bevételeit 
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a) a tagdíjak; 

b) az európai közösségi, a nemzeti, és az önkormányzati támogatások; valamint 

c) az egyéb források (tagok adományai, alapítványok támogatása, támogatók befizetései, vál-

lalkozási tevékenységének bevételei stb.) képezik. 

 

(5) Az Egyesület kiadásai: 

a) intézmény fenntartási költségek; 

b) hivatali adminisztrációs költségek; 

c) működési költségek; 

d) javítási, karbantartási, felújítási, beruházási költségek; 

e) eszközbeszerzési költségek, bérleti díj, tagdíj; 

f) munkabér, megbízási-vállalkozói díjak és közterhei; 

g) költségtérítés 

 

(6) A tagdíj mértékét és megfizetésének határidejét a rendes Közgyűlés határozza meg.  

 

(7) Az Egyesület vagyonával történő gazdálkodás, a vagyon felhasználásáról való döntés a Köz-

gyűlés által meghatározott keretek között az Elnökség hatáskörébe tartozik. 

 

(8) Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak kiegészítő jelleggel végezhet, a gazdálkodása 

során elért eredményét nem osztja fel, hanem azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenysé-

gére fordítja. 

 

(9) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban 

meghatározott tevékenységére fordítja. 

 

(10) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési kötele-

zettsége nincsen.  

 

(11) Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 

 

(12) Az Egyesület az államháztartás alrendszereiből – a normatív támogatás kivételével – csak 

írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támo-

gatással való elszámolás feltételeit és módját. 

 

(13) Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem 

vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel tör-

lesztésére nem használhatja fel.  
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(14) Az Egyesület, mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló hatá-

rozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg. 

 

12.§. 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

(1) Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak 

anyagi támogatást nem nyújt. 

 

(2) Az Egyesület tevékenységének, gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján a 

Zalai Hírlap napilapban nyilvánosságra hozhatja, míg saját honlapján nyilvánosságra hozza. A 

honlap elérhetősége:  www.zalaitemautak.hu 

  

(3) Az Egyesület működése felett a Zala Megyei Főügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.  

 

(4) Az Egyesület a Zala Megyei Bíróság nyilvántartásba vételével jön létre. 

 

13.§. 

AZ EGYESÜLET KÉPVISELTE 

 

(1) Az Egyesületet bíróságok, hatóságok és harmadik személy előtt az Elnök önállóan, az Elnök 

távolléte vagy akadályoztatása esetén az Alelnökök együttesen gyakorolják úgy, hogy az Egyesü-

let előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégszövege fölé nevüket írják alá. 

 

(2) az Egyesület bankszámlája felett rendelkezési joga az Elnöknek és a kettő (2) Alelnöknek van 

oly módon, hogy közülük minden esetben két személy együttes aláírására van szükség. 

 

15.§. 

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 

 

 

(1) Az Egyesület megszűnik  

a) feloszlásának a Közgyűlés által történő kimondásával; 

b) más egyesülettel való egyesüléssel a Közgyűlés döntése szerint; 

c) a bíróság általi feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával. 
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(2) Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell fordítani. 

A hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról az Elnökség dönt. Az Egyesület 

vagyonát a hitelezők és a kötelezettségek kielégítése után csak a hasonló célok érdekében tevé-

kenykedő Egyesület, Alapítvány, illetve egyéb társadalmi szervezet javára kell felhasználni. A 

vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni. 

 

16.§. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

 

(1) Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvény-

könyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a 

további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók. 

 

(2) A működés és gazdálkodás itt nem szabályozott kérdéseit az Egyesület Szervezeti és Működési 

Szabályzata tartalmazza, amely nem lehet ellentétes jogszabállyal és az Alapszabállyal. 

 

(3) Az Egyesület Alapszabályát az alapító tagok a 2011. október 27. napján tartott Alakuló Köz-

gyűlése egyhangú határozattal jóváhagyta.  

 

(4) Az Egyesület Alapszabályát a Zala Megyei Bíróságnak az Elnök a nyilvántartásba vétel iránti 

kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt köteles benyújtani. 

 

 

Pacsa, 2011. október 27. 

 

 

    …………………………………… 

                            elnök   

  

 

 

           

 

Az okiratot ellenjegyezem. 

Pacsa, 2011. október 
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      Dr. Fodor Csaba 

      ügyvéd 

 

 


