SÁGHEGY LEADER EGYESÜLET
erységesszerkezetbe fog|alt
ALAPSZABALYA

18.02-0200153számon
Vas Megyei Bíroságáltal 1800/Pk.60056/2008
sámú hatáLrozatta|
nyilvrírrtartott
SAGHEGY LEADER EGYESULET Közgyúlése,figyelemmelarra, hogy a
tagok a mar korábbanmegalakítottésműködő egyesületetaz új Polgari Törvénykön1v a
jogról, a köáasznú jogállasról'
2013. éviV. törvény (a továbbiakbanPtk) ésaz egyesúlési
valaminta civil szervezetekmíiködéséről
éstámogatrísaról
szóló 20l 1. éviCLXXV. törvény
(a továbbiakban:Civil tv.) alapjrín,a hivatkozottjogszabályoknakmegfelelően tovább
kívánjákműködtetni, ennek érdekében
az alábbi, a módosításokkalegységesszerkezetbe
|oglaltalapszabá|yfogadtael.

I.
Az EGYESÜLET ADATAI
1. Az Egyesületteljesneve:SÁGHEGY LEADER EGYESÜLET
Az Egyesületbélyegzőjének
lenyomata:SághegyLeaderEgyesület
2. Az Egyesületszékhelye:9ó00 Sárvár' Batthyány utca 34.
3. Az Egesület jellege, jogtÍlldsa:
nem közhasaui szervezetként
mííködő, LEADER IIACS (Helyi Akciócsoport) minősítéssel
éscímmelrendelkező vidék4s telepiilésfejlesztési
éskulturális eglesület
Az Eglesület mint civil szervezet,öndlló jogí sze,Í'ély,amely politikai pártoklól fijggetlen,
pártohól támogatóst nem kap,pártokat' politikai szertezetekptnem támogat,azoknak anyagi
segítséget
nem ny],jt' országg,úlésiképviselőtnem állít' nem támogat' Minden ilyen jellegű
további műkódésesorón is kizár' Az egtesülésijog gnkorlósa nem sérthetiaz Alaptörvény
C,) cikk (2) bekezdését,
nem valósíthatmeg bűncselelonényt
vag) bűncselelctnény
elkövetésére
való felhívóst, valanit nemjórhat másokjogainak ésszabadságánaksérelmével.
4. Az eglesület honlapja: www.saghegvleader.hu
interneteselérhetősége
: saghegvleader1@inviteI.hu
5. Az egyesületalapítótagjainakadatut az alapszabály_ elkülönítve kezelt - mellékletét
képezőÍagjegyzéktarta|mazza.
6. Ax Eglesület mííködesi teriikte: a Celldömölki
teIepülés)

és a Sárvdri statiszÍikai kistérség(58

AZ EGYESÜLET

II.
CÉLJA És TEVÉKENYSÉGEI

1.Az Egyesületcé|jai:
- kulturálistevékenység
- oktatásitevékenység
- településfejlesáési
tevékenység
- nemzetközitevékenység
- egyébtevékenység:
A vidéki területekentörténő változások támogatásaa gazdálkodási tevékenységek
nem
mezőgazdxági tevékenységek
felétörténő diverzifikálrísaésa nem mezógazdasági ágazatok
javítása,beleértveaz információs és
fejlesaése,
a foglalkoztatáselősegítése,
alapszolgáltatás
kommrrnikációstechnológiríü<hoz
való helyi hozzáférést
ésa vidékiterületeketvonzóbbátevő
beruházások végrehajtasarévéna gazdasági és tarsadalmi visszaesésés a vidék
elnéptelenedése
felémutatótendencirík
visszafordítiisa
érdekében.
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vidékigazdaságraVonatkozóegyébhelyi kezdeményezésen
alapulóintézkedések
bevezetése
A szélesebb
értelemben
vett vidéki gazdaságtaéslakosságrairán1uló intézkedések
közötti
egység
megteremtése
a helyi stratégia
megfogalmaásrínak
megfelelően.
2. A cé|okmegvalósításaérdekében
az Egyesü|etfontosabbfeladatai,tevékenységei
.
.
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.
.
.
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az érintettteriiletrevonatkozó tanulmríLrryok
készítése
a területrevonatkozó tájékoztatásra
irányuló intézkedések
a helyi fejlesáésekeiőkészítésében
és végrehajtásában
közremííködő személyzet
képzése
promóciós rendezvények
bzervezése
ésvezetőképzés
jól azonosított
szubregionálisvidékiterületeke irrínyulóterületalapú
helyi fejlesztési
stratégiakkidolgozása,multiszektorálistervezéseés végrehajtása
a helyi gazdaság
különböző ágazatainakszereplőiésprojektjeikb2ött kölcsi'nhatásonalapulva
helyi köz. ésmagiínszférabeli
kapcsolatokkialakítása
helyi fejlesaésistratégia
megvalósításríra
vonatkozódöntéshozatal
az Egyesületműködtetésével
kapcsolatosadminisÍratívfeladatoktevékenységek
a helyi fejlesáési stratégiamegvalósítástínak
pénzügyi igazgatésa
részvétel
a belft'|diésaz európaihálózatoktalálkozóin
a szervezetiés Működési Szabá|yzaÍban
meghatározottanimációs éshálózatépítési
(networking)feladatokteljesítése
helyi fejlesztési
stratégiríravonatkozó
információszolgáltatás
az emberi erőfornísokfejlesztésea helyi együttrnűködésés partnerség
elősegítése
érdekében,
konfliktuskezelés
a helyi fejlesáési stratégiamegvalósítrísát
célzó projektekvonatkozásábana több
szektona kiterjedő együttmriködésósztönzéseésüírnogatasa
azEgyesülettevékenységéneknépszenísítése
a helyi fejlesáésistratégia
megvalósításában
résávevőpartnerekképzése
az Egyestilettagiainakképzése
a helyi fejlesztési
stratégia
végrehajtrísa
érdekében
az EgyesÍiletképviselete
különböző tanácskozásokon
éseseményeken
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A Sághegy LEADER Egyesület 2014-2020-as tervezési időszakában, a
Vidékfejlesáési
Programáltal definiáltfeladatai:
a helyi szereplők fejlesztési és végrehajtási kapacitásainak kiépítése,a
projektirányítási
képességeik
fejlesztése,
célkitűzések
a pályiízatokkivá|aszlásasoránösszhangbiáosításaa HFS-el, a stratégiai
éscélértékek
elérésének
segítése.
a hátriínyosmegkülönböáetéstől mentesésátláthatókiválasztási eljárás ésobjektív
kitériumok kidolgozása a pá|yéaaÍokkiválasáásához, mely á1tal biztositotl az
összeférhetetlenség,
valamint a szavazatok olyan aránya, ami szerint 500/o-ot
meghaladómérték
az üzleti éscivil szféraképviselójétól
szétrrr'az1k'
a pá|yázaÍok
kiválasáása sorrína kiválasztásikritériumokösszeállításaéssúlyozása
á1taliösszhang biáosítása a HFS-el, mely bizonyítjaa trímogatásszükségességét,
előkészítia projekt benyújtáslehetőségét
és közzététe|éÍ,
biztosítjaa pélyéaaÍi
lehetőség
időtartamát'
trímogatási
kérelmekbefogadásaésértékelése,
pá|yáaatokkivá|asúisaésa támogatásaösszegénekrögzítése,továbbá a jóvahagyás
előtt a javaslatok benyújtásaa Kifizető Ügynökségheza trámogathatóság
végső
ellenőrzésének
céljából,
a HFS és a támogatottműveletek végrehajtásának
monitoringja, és az adott
kapcsolódóegyediértékelési
stratégiához
tevékenységek
végrehajtása
Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik a Földművelésügyi
Minisztérium IrtínyítóHatóságával és illetékesszervezeti egységeivel,a Minisáerelnökség
IrrínyítóHatóságával és illetékes szervezeti egységeivel, valamint a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési
Hivatal illetékesszetyezetiegységeivel
3. Tevékenységével
kapcsolatbantagjai érdekében
érdekképviseletet
lát el

IIL
A TAGSÁGI vIsZoNY
Az egyesületitagságformái:
a) rendestagság,
á/ pártolótagság.
Az Egyesület az 54/201| (u. 10.) VM rende1et1. $ 7. pontja alapjan biztosítjaa
korlátozásmentes
tagfelvételt.
Az Egyesületheza HACS illetékességiterületérőla fenti rendeletbenmeghatározott
feltételeknek
megfeleló természetes
vagy jogi személycsatlakoáat, amerrnyibena HACS
tagságbóllegalábbkéttag írásosajánlatávalrendelkezik.
A tagfelvételieljrírás a tagjelölt belépésinyilatkozatánakés az írásosajánlásoknakaz
Elnökségheztörténőeljuttatásávalkezdődik. A tagfelvételről- a Közgyűlés á|Í.a|
átÍuhazott
hatáskörben-a belépési
nyilatkozatésaz ajánlásoka|apjánaz Elnökséghatixoz-A tagokaÍaz
Elnökségnyilvríntartásba
veszik ésa rendelkezésre
álló adatokataz adatvédelmi
szabályoknak
mesfelelőenőrzi.

A fenti tagfelvételieljrírásalkalmazásával az Egyesület arra törekszik, hogy a csatlakozás a
vidékfejlesztésbenérdekelt helyi szereplő szétrnétra
valós lehetóség legyen és így a
vidékfejlesáéshelyi irrínyainakmeghatarozásábanazok megvalósításábanis résztvehessenek
a helyi szereplők.
Az Egyesületnek tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy aki egyetértaz
Egyesület céljaivalelfogadja az A|apszabá|1,trendszeresenflzeti a tagdijat éslegalább kéttag
írásosajánlásával rendelkezik a belépésinyilatkozat benyújtásakor.
Az Egyesilletnek természetesés jogi személy pártoló tagjai lehetnek A prírtoló tagok
felvételérőlaz Elnökség hataroz Fellebbezéseseténa tagfelvételről a Közgyűlés egyszerii
többséggeldönt.
Az Egyesületrendestagjainakjogai:
Az Egyesület 18 éveskort elérttagia bármely tisáségre megválaszthatók éstársasági
a)
tisáségreválasáhatnak
b)
résá vehetnekaz Egyesület Közgyűlésénekmunkájában egyébüléseinrendezvényein
c)
a Közgyűlésen tanácskozási (ideértve a felszólalást és a kérdések feltételétis),
indítványozási,észrevételezési
ésszavazatijogot gyakorolhat;
jogosultak résá venni az Egyesület rendezvényein;
d)
e)
igénybe vehetik az Egyesül et á|Ía| nyújtott kedvezményeket, az Egyesület
szolgáltatásait
- alanyi jogon láto gathatjaazBgyesület rendezvényeit
. kérvényezheti
az Egyesület fenntaÍásábanműködő intézményszolgáltatásainak
kedvezményesigénybevételét
A Közgyíilés döntésealapján az Egyesület céljaitszolgáló továbbképzésen
résá vehet
í)
o)
a testÍiletiszervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktőltíjékoáatástkaphatnak.
h) Jogosult betekinteniaz Egyesület irataiba

Az Egyesületrendestagjainakkötelességei:
a) kötelesek megtartaniaz.\|apszabá|yésegyébegyesületiszabá|yzatokrendelkezéseit,
illetólegaz EgyesületszerveinekhatározaÍaiÍi
b) kötelesek teljesíteniaz Egyesület tevékenységével
kapcsolatosanönként elvállalt
feladataikat,és tőlÍik elviírható módon elősegíteniaz Egyesület célkitűzéseinek
megvalósítrísát;
köteleseka tagdíjatkésedelem
nélkÍilbefizetni;
4
d) nem veszélyeZethetikaz egyesület céljainak megvalósulását és az egyesület
tevékenységét.
3. Az Egyesületprírtolótagja |ehetaz a szevezeÍ',amely készségét
fejezi ki az Egyesület
tevékenységének
rendszeresésfolyamatosanyagitÍímogatásrára.
pártoló
A
tag az egyesület
tevékenységében
csak vagyoni hozzájétniássa|yesz részt.
A jogi személyprírtolótagjogait képviselőjeútjrín
gyakorolja.
A partoló tagj ogai:
a.) A prírtolótag vagy képviselőjetanácskozásijogga| résztvehet az Egyesület testületi
ülésein,
b.) nincs szavazata,tisáség viselésére
nem válasáható, tagdíjatnem kell fizetnie,

5
c')

Az Egyesület szolgáltatásainakigénybevétele

A Prírtolótag kötelezettségei:
a')
b')
c')
d.)

Az Egyesület cé1jaimegvalósításábanvaló közremíiködés
szolgáltatásáÍaköte1es.
általa vállalt vagyoni hozzájétru|ás
Kötelesek továbbá betartaniaz a|apszabáIyníjuk vonatkozó rendelkezéseit,
a célokmeglalósulását.
ésnem veszélyeztethetik

A tagságiviszony megszúnik:
c) a tag kilépésével,amelyet az egyesület kepviselőjéhez kell írásban bejelentení. A tag
napjóval;
kilépettnektekintendő a kilépő nyilatkozata kepviselő általi kézhemételének
b) a tag kizárásával;
c) a tag halálával, vag,l jogutód nélktili megszűnésével;
d) a tagsági jogviszony felmondásával.
Az Elnökség dönt első fokon a tagkizóras ügyében,másodfokon az Eglesület Közglűlése jór
el. Az Elnökség tagjainakfegyelmi üglében első fokon is a Közglűlés dÓnt.
Kizárandó az Eg3lesület tagjai közül
_ az a tag, aki tevékenységével,
magatartásával vagl mulasztasával az Eglesület céljainak
megvalósulását veszélyezteti (ide nem értve a felmondás alapját képező tagdíj fizetési
mulaszttist),
_ az a tag, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a
közügle ktől eltilt ott.
E magatartások esetén kizárás helyett figlelmeztetés is alkalmazható, az elkövetett
magatartás súlyossagához, egyszeri vagy ismételtjellegéhez igazodóan, ezekkel arányosan. A
taggal szembeni eljárás szabályai ez esetben is megegleznek a kizárásra alkalmazandó
szabáIyokkrll.
A kizárási eljárást első fokon - az Elnöl+ség tagjainak ügle kivételével az elnthségfolytatja
le. Az eljárás megindítását bármely tag írásban kezdeményezheti,a tudomására jutott tények
és lörülmények részletezésével,illetve a rendelkezésre álló bizonyítékok megjelölésével,
csatolásával. Az eljárás megindításáról az elnÖk dönt. Az eljárás alá vont taggal az eljórás
kell, továbbti
megindítását és az ellene felhozott okokat' annak bizonyítékclit közölni
lehetőséget]íell biztosítani számára, hogt védekezésétés bizonyítékait előadja, A tag az
eljárás során jogi képviselőt is igénybe vehet. A tagot az Elnökség kizárást tárglaló ülésére
meg kell hívni, és itt is lehetőséget kell adni számára, hogl védekezésétmeg1felelően
eIőadhassa.
A taggal az elnölaég kizáró hatórozatát írósban ktztlni kell, A határozatnak tartalmaznia kell
a kizárás indoHása körében az annak alapj(tul szolgáló okokat, tényeket, illene azok
A határozatnak tovább tartalmaznia kell az igénybevehető _ eglesületen belüli
bizonyítékait,
éskívüli jogorvoslatról szóló pontos éskiíejezetttájékoztatást,
A kizórt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen a határozat kézhenételétől szómított
tizenlt napon belal az Eglesület Kozglűléséhezfellebbezésselélhet'A fellebbezésbenmeg
kell jelalni, hogl a kizáró határozat megvóltoztatását milyen okból kívánja [jogszerűtlenség,
ideérne az alapszabály sérelmétis' ille\e megalapozatlansag], éSlÍöteles az erre vonatkozó
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bizonyítéknitmegjelÖlni. A közg,,űlés összehívására jogosult személya .fellebbezésérdemi
követő 30 napon belül döntést hoz.
tárglctlásra alkalmassógáróI a fellebbezéskézhenételét
Álkalmas fellebbezés esetén az Összehívó kÖteles az eg/esület közg,,űIését a fellebbezés
megtórglalásóra legkesőbb 30 napon belül összehívni. A tag védekezésének
ésrésnételének
lehetőségéta közglűlésen is biztosítani kell, azzal, hogl a határozat meghozcttctlctsorón az
érintetttaq a kérdésbennem szavazhaí,
A tag tags(tgijogviszonya kizárós eSeténa következő időpontokban szűnik meg:
az Elnökség döntése eseténa kézhenételtőlszámítottI5 napos'fellebbezésí
határidő leteltét
követő napon,
fellebbezés esetén, illene az Elnökség tagjai vonatkozásában a kazglűlés kizárást
helybenhagló (elnölcségitagok esetébenkizáró) határozatának meghozatalával.
A tagsági jogviszonyt a közglűlés harminc napos határidővel .felmondhaÍjct,ha a rendes tctg
hat hónapon keresztül az elnökség írásbeli
póthatóridőt tűző, és az ismételt mulasztás
jogkövetkezményeire kifejezetten felhívó _ felszólítása ellenére elmaradt a tagdíi
megfizetésével. Uglanez irányadó a pártoló tagra is' ha az általa vállalt vagloni
hozztijárul ást nem le lj es ítette,
Az írásbelifelszólításbanfel kell hívni a tagot arra, hogy amennyibena 'felszólítás alaptalan,
vagl mulasztásót ki kívánja menleni, adja elő az ezekkel kapcsolatos tényeket és
bizonyítékokat'A felszólításnak továbbó táiékoztatást kell adni az esetleges fizetési
kedvezményelrről
is.
A tagsógijogviszony.felmondósesetébena.felmondási idő ]eteltévelszűnik meg.

IV.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉsTIsZTsÉcvIsBI-ŐI
1.Az Egyesü|etszervei
Az EglesüIet!estüleli szervei:
,) Közgyűlés,
b) Elnökség,
c) Feliigyelőbizottság
d) Civil, köz- ésüzleti szféra
e) Munkaszervezet
Könywizsgáló
,
Az Egyesületügyintézését
a Munkaszervezet
látja el.
Az Egle süIet tisztségviselői :
a) elnök'
ó) alelnök,
c) elnökségitagok,
d) felügyelőbizottságelnöke éstagjai
Az eglesületvezetőtisztségviselőinekaz Elnökség ta4jai minősülnek'

A Közgyű|és
A Közgyűlés a tagok összessége,az Egyesület döntéshozó szerve.
A Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet. Rendes Közgyűlést az Egyesület éventelegalább
egyszertart. A közgyűlés döntéseitfőszabály szerint üléstartásával hozza meg

Közgvűlés ülés tartásával,
a) A közglűlés ülésének Összehívása, a napirend megallapítása, a közg,,űlés helyének
kijeIölése.
A Közglűlés ülésétaz elnök' akadiilyoztatasa eseténaz alelnök írásban hívja össze,
Rendkívüli Közgyíilést kell osszehívni a tagok legalább eglharmada által aláírt kérelemre,
melyben megjelölik az tjsszehívás okat és céljat. A Közgyűlést össze kell hívni, ha azt az
illetékestörvényszékelrendeli. ossze kell tovitbbá hívni a szükségesintézkedések
megtétele
céljából akkor is, ha:
_ az eg/esület yag|ona az esedékestaltozásokat nem
íedezi,.
az eglesület előreláthatólag nem lesz képesa tartozásokat esedékességkorteljesíteni; vagy
_ az eglesülel céljainakeléréseveszélybekerült.
Ez utóbbi esetekben Ósszehívott kizg,,űlésen a tagok ki;telesek az összehívásra okot adó
körüImény me4szüntetéSeérdekébenintézkedésttenni vagl az egtesület megszüntetéséről
dönteni,
A Közg.tűlést az elnÖk írásban, elehronikus úton -e-mailben. híuja össze. Döntésével
negjelöli a közglűlés napirendjét, továbbá kíjelöli annak helyét és időpontjót. Megjelöli azt
is' hogl a kazglűlésenvideokonferenciaútjánis lehetséges-e
a megielenés.
A kizglűlés ülése Jőszabóly szerint az egtesü|et' székihetyéntartandó, de az összehívó
határozhat az ülésnek a székhelyet magában foglaló mege területén egléb alkalmas
helyszínentörténő me4tartasóról is. A kazglűlés összehívható akként is, hog1l azon a tagok
kizárólag elektronikus hírközlési eszkazak segítségévelvannak jelen.
A közglűlési meghívónak tartalmaznia kell.'
az eglesület nevétésszékhelyét;
_ az üIésidejénekéshelyszínének
megjelÖlését;
'az ülésnapirendjét'A napirendet a meghívóbanolyan részletességgel
kell feltantetni, hogy
a szavazásra jogosultak a tárglalni kívónt témak(,rökben állóspontjukat kialakíthassák. A
meghívóhozcsatolni kell továbbá az írásbeli előterjesztéSeket
ís.
A konferencia- közgyúlésr e vonatkozó informáci ókat.
Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az alésrőt legalabb 8 nappal az ülés
időpontját megelőzően írásban _ a megkalditt meghívó útján értesalnek.
Ha a dÖntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták öSSze, az ülést akkor lehet
megtartan| ha az ülésen valamennyi részvételre .jogosult jelen van, és eg,,hangúlag
hozzájárul az ülés megtartásához.

Az alelnök a közgyűlés összehívását megelőzően a napirend tervezetétmegkaldi a tagoknak
azzal, hogl clrra a kézhezvételtől
számítottöt napon belül észrevételt,
illetve újabbnapirendi
pontokta vonatkozó indokolt indítványokat tehetnek. A határidő lejárÍáÍ követően a beérkezett
javaslatokat és észrevételeketfigtelembe véve az alelnÖk osszeállítja a közglűIés napirendi
pontjait.
Ha az isszehívó a napirend kiegészítése
iránti kérelemről nem dönl vag) azt elutasítja,a
közglűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külÖn dönt a
napírend kiegészítésénektárgyában' Ehhez azonban az szükséges, hogt valamennyi
szavazásra jogosult jelen leglen, és a napirenden nem szereplő kérdésmegÍárglalástihoz
ephangúlag hozzáj órulj on'
b) Az üléslebonyolítása
Az ülés megnyitástit követően ki kell jelolni a kazglűlés tisztségviselőit, akik: a levezető elnÓk,
a jeglzőlÓnyv-vezető, ésa jegzőköny
hitelesítők (utóbbiak eglúttal szükség szerint, a Íitkos
szavazásoknó,Imindig szavazatszámláló bizottsrigot is alkotnak).
A közglűlést az eglesülel elnöke vezeti le, akadályoztalása eseténaz alelnök latja el a
levezetőeInöki teendőkt'
A jeglzőkönywezetőt
lehet.

a levezető elnÖk kéri.fel. Jeglzőkönyvvezető

nem tag (tagi képviselő) is

A jeglzőkinyv hitelesítésérea levezető elnok kétjelen lévő eglesületi tagot lér fel, akik
vállalják' hog a közgtűlés egészénvégigjelen lesznek, ésaláírásukkal hitelesítik a felveendő
j eglzőkönyl tartaImát.
Ezt követően meg kell állapítani a közglúlés határozatképességét.A határozatképességet
minden határozathozatalnól vizsgálni kell, Ha eg) taq valamely üglben nem szavazhat, őí az
adott hatarozat meghozatalónál a határozatképességmegállapítasa soran.fig,lelmen kívül kell
hagtni.
Határozatképességesetén a kazgűlés Szayaz a napirend esetleges kiegészítéséről,ezt
követően a napirend elfugadásáról'
A közglűlés ülésénekrendjéérta levezeÍőelnök felel. megadhatja,figelmeztetheti az előre
megadoÍt
időkeret túllépésére,
illene a űrgltól való eltérésre.
A levezető elnök megvonhatja
a felszólalótól a szóÍ, ha az a .figyelmeztetésellenére lovább folytatja aZ arra okot adott
magatartását.Rendzavarós eseténfiglelmeztetéssel élhet,illetve ez okból .felfiggesztheti a
közgnilés ulését.
A napirend megnyitása után a levezető elnök vitóra bocsátja a megkuldatt előterjesztést,
negillapítja afelszólalások itlőkeretét,levezeti éslezárja a vitót, majd levezeti a szayazóst'
Az Eglebek napirendi pontban tájékoztatók, szavazásI nem igénylő beszámolók tárgyathatóak.
A KÖzglűIés ülései nem nyilvanosak azon a lagokon és az ügnezetésen kívül a közgltÍlés
összehívására jogosult óhal meghívottak és az alapszabály vagl a kazpxlűIéshatórozata
alapjón tanácskozási joggal rendelkező személyekvehetnek részt.

A közg,lűlés ülése video-konferencia útján is megtartható, A használt elektronikus hírköZlő
eszköz slqlpe, illetve egléb, a kép éshang egyidejű közvetítésétésa Íagok korlátozós-mentes,
valós idejű kommunikacióját eg)szerre bizÍosítóhólózati, illetve interneteselektronikaíeszköz
lehel. Lehetőségvan arra, hogl a székhelyreösszehívolt közglűlésen cl tagok ezen a módon
jelenjenekmeg, ésclrra is, hogl a kózgyűléstteljes egészében
elehronikus hírkizlő eszközök
alkalmazásával tartsák meg' Erre a meghívóban ki kell íérni, azzal, hogl e mód nem
alkalmazható a tagok bármelyikenek hátrónyára, és az a& l eszközzel nem rendelkező tag
jelenlétét
kérésére
a közgyűlés ülésealatl a székhelyenbiztosítanikell,
Á konferencia-kÓzgtűlésre az ülés megtartóscira yonatkozó általános szabályokat kell
alkalmazní' A tagok azonosítása a rendszerbe tt)rténő bejelentkezéssorón történik' A
tagoknokegledi felhasználó nevet kell bizlosítani,melynek.jelszavtita tag hatúrozzameg. Az
ilyen módon tartott kazgúlésena tagokon kívali meghívottakrésnételétis biztosítanikell.
Tilkos szavazást igénylő kérdésekkonferencia-közg,,űlésen csak akkor tárglalhatóak,
lilkos szavazás lebonyolításánaktechnikai fe ltételei biztoSífurrak.

ha a

c) A közglűlés hatórozatképessége
A Közglűlés hatdrozalképes,ha azon a szavazásrajogosult tagok tabb, mint.felejelen van.
Ha az eglébként szabólyszerűen összehívott Kozglűlés a megielent szavazásra jogosult
tagoknak az előírlnál alacsonyabb száma mialt határozatképtelen,fél óra vcirakozrjs után a
kÓzglűlés a meghívóban meghirdetett napirendi pontokban a megjelent szclvazasra jogosult
tagokszámára tekintetnélktilhatározatképessé
válik, ha a közglűlés meghívójábana távollét
e jogkÖvetkezményére
ésa meghatalmazotlképviselőigénybevételének
lehetőségérea tagok
kifejezetten
A
kozglűlés
ez eselben a napireruL kiegészítésérőlnem
figelnét
.lblhívták.
határozhat,
d) A szavazás módja, a határozatok kazlése:
A KÓzglűlés határozatait ciltalában nyílt szavazássaI, egtszerű szótöbbséggel hozza.
Titkos szavazdst rende]het el a Közglűlés az elnök előterjeszlésérevagl a szavazasra jogosult
tagok eglharmadának kzdeményezésére.
Személyikérdésekben
a szavazás minden esetben
IitkosantÖrténik'
Az eglesület céljának módosításához és az eglesület megszűnéséről szóló kTzgiiléSi
döntésheza jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok haromnegledes szótöbbséggel hozott
hatórozata sziiks éges'
A KÖzglűIéshatdrozathozatalában nem vehet részt az a személy,aki vagt akinek kazeli
hozzátartozója[Plk 8:./.$ (]) bek' 1.pontJ, éIettársa(a tovitbbiakbaneglütt: hozzátarÍozó)o
halórozat alapján
_ kötelezeuségvagl
felelősségalól men|esül,vagl
_ bármilyenmós előnyben részesül,illetve a megkötendő jogiiglletben, illetve meghozandó
döntésb
en egé bkentérdekelt.
_ aki ellen a határozat alapjan pert kell indítani'.
- akinekolyan hozzátartozója érdekelta dön|ésben,aki az eglesületnek nem tagia;
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_ aki a dantésbenérdel<elt
más szervezetteltöbbségibefolyi,sonalapuló lrapcsolatbanáll.
A szavazóssorón elsőkéntaz előterjesztéshez
érkzett módosítójavaslatolvól szavaznak,ésez
után az elfugadott módosítójavaslatokkal egtségesszeikezetbefoglalt véglegesszÓvegről
szavaznak.A szavazástktjvetőena levezetőelnök szóban kihirdeti a döntést.
Q Jegzőkönyezés
A közgtűlés egészérőljegzőkónyvet kell felvenni. A jeg,lzőkönyvnek tartalmaznia kell a
közgrűlés helyét, idejét' a határozatképesség
megállapítását, a közglűlés megválasztott
tisztséqviselőit,az elfogadott napirendet' a napirend kcretébenelhangzott hozzaszólasok
összefoglalását, a meghozottdóntéselcet.
A lanferencia-kazgúlés ülésénelhangzottakat és a meghozott határozatokat úg kell
rögzíteni, hogt azok utóbb is ellenőrizhetőek legenek. Ha a döntéshozószerv ülésénhozott
határozatotbe kell nyújtania nyilvántartó bírósághoz,jegyzőkönyvet kell keszíteni,amelyet
az elnök vagl az aleInök aláírasával hitelesít.
) A Közglűlés hatósköre:
A Közgúlés kizárólagos hatasköre:
1. megvólasztja és _ ha tisztségükellátasára méltatlanruiváltak _ visszahíuja az
Egtestilet tisztséq],iselőit(Elnö|<ség'Felugelő Bizottság), tovóbbá megállapítja
esetleges díjazásukat'
határoz az Elnökség által előterjesztettÍontos,az Eglesületet érintő tiglekben' és
kialakítja az Eglesület álláspontját az aldudlis kerdésekben,melyet az Elnölcség
köteles képviselni;
3. elfugadja vagl módosítja az alapszabóly, a Szeryezeti és Működési Szabályzatot'
illetőleg az Eglesület eglébszabályzatait;
tárglalja a tagokáltal előterjesztettindítványokat;
5. dönt a tagdíjmértékeről'
fizetésiidejéről,.m'ódjáról
6. elbírálja a tagsági jogviszony kérdésében
meghozott elnöIrségi határozat elleni
felIebbezést
7. elfogadja az éves költségvetést,az Elnölcség szalonai beszámolóját, illetve a
számviteli beszámolót, annak mellékleteivel eglütt. A számviteli beszómoló
elfogadásóhozeglszerű szótÓbbség szül<séges.
jóváhaglása, amelyet az eg)esület saját tagióval,
8. az olyan szerződésmegkÓtésének
vezetőtisztségviselőjével,
vagl ezekhozzótartozójavalköt;
9. a jelenlegi éslaróbbi eglesületi tagok, a vezető tisztségviselőkvagl mós eg;esületi
szervektagjai elleni hirtérítésiigényekénényesítéséről
való döntés;
10. határozathozatala más eglesülettel való eglesülés' illetve az eglesületelcre való
szétvtiltisegles Mrdéseiben(eglesülés'illene szénálás elhatórozósa' eglesülési _
szénálási ten, illetye a kapcsolódó szómviteli beszámolók, eglesiilési _ szénálási
szerződé
sek elfugadasa)
I I. az eglesiilet megszűnésének
elhatároaisa, a végelszómolókíjelölése'

2/b. Közglűlés üIéstartása nélkül (ttivszavazás).
A kÓzgűlés dÖntéséta személyi kérdések,továbbrj az éves költségveíés,ille|ve az éves
számviteli beszámoló elfogaúisának kivételével táyszavazós útján is meghozhatja.
Távszavazásra Msz, dtntésreteljes egészében
alkalmas haíározat|ervezetbocsátható.
Á tltvszavazást az alelnÖk rendeli el és kezdeményezi, akként, hogl a határozatteryezet
szÓvegét a tagok részére,az áItaluk megadott postai vag,, elektronikus elérhetőségrea
kézhenételigazolására alknlmas módon meghildi, azzal a felhívással, hogl a rendes tagok a
tervezet ]r,lzhezvételétől
Számítottlegalább nyolc napos, a felhívósban megjelalt határidőn
belül adhaíjók le ,,igen',, ,,nem'' vag) ,,tarÍózkodom''Szavazatukat.A felhívásban meg kell
jelölni a szavazat leadásának módjrit is.
Ha bármely rendes tag a Szavazat leadósára rendelkpzésére álló határidőn belül ülés
összehívástit indín;ányozza, az alelntk köteles Ósszehívni a kazgűlés ülését,melynek a kérdés
kötelező napirendi pontja'
A szavazásrc megszabolí határidő utolsó napját követő három munkanapon belül
ha
valamennyi rendes tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szayazat
beérkezésének
napjcitól számított három munkanapon belül
az alelnök megállapítja a
szavazáseredményét,
ésazt tovóbbi hórom munkanaponbelal kozli a tagokkal'
A szavazás akkor érvényes,ha a szabályszerűen lebonyolított szavazás során legalóbb annyi
Szayazatot megküIdenek az eInr;kségrészére,amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a
határozatképességhezszükséges lenne ülés tartása esetén' A határozathozatal napja a
szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi Szavazaíkorábban beérkezik,akkor az utolsó
szcvazat beérkezésének napi a

3. Az Elnökség
a/ Összetétele
Az Egyesület operatív vezetésévelkapcsolatos feladatokat az ottagírElnökség |átja e|, Az
elnökségeta közgyrilés vá|asztja öt éves időtartamra. Az egyes szferák legalább egy főt
delegálnakaz Elnökségbe, azza| hogy a civil és üzleti szféraáltal delegált tagok arényaaz
Elnökségbenminimum a 60 %-ot elérje.
Az Elnökség tagsai: az elnök, az alelnök és 3 fő elnökségi tag' A tagok megbízatása
megválasztásukelfogadásávaljön létre.
á) Működése
Az Elnakségdantéseitülés tlrÍásával vag/ ülés tartósa nélkül (tóvszavazrissal) hozza meg.
Az Elnökség üléseit szükség szerinti gyakarisággal, de legalább félévenkénl tartjc. Az
ElnÖIrség
üléseit az elnök híuja össze irásban. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül,
ha a tagok legalább nyolc nappal az i]lésidőpontjót megelőzően írásban módon értesülnek,és
az üléstórglsorozataróI leírást krlpnak'
Az Elnöl<ségüléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Felüglelő Bizottság elnökét.

Az elnökségi ülésre- annak tárglkt;rére./igtelemmel_ esetenl{ént
további személyekhívhatók
meg.
Az ElnÓl<ségülései nem nyilvánosak, azokon az etnÓkségi tagokon kívül csak az epest)letí
tagok, illene a meghívolíakvehetnek részí,
Áz elnTl<ségiülés határozatkepes, ha a szavazásra jogosuh elnökségi tagoknak ttbb, mtnt a
van' HaÍározataiÍ nyílt szavazással, eglszerű szótöbbséggel hozza.
fele jelen
Szavazateglenlőségeseténa javas]atot elvelettnekkell tekinteni.
Határozatképtelenség
esetén_ legkésőbbl5 napon belal _ az Elnakségulésétisméleltenossze
keIl hívni' Határozatkeptelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor
határozatképesek,ha azokon az ElnÖI{Sé7lagjainak tabb, mint a.fele jelen van,
Az Elnölaég üléséről emlékeztetőtkell ./blvenni, amelyben rögzíteni kett az elnakrégi rilés
helyét, idejét, a jelenlévők számát és személyét,a haltirozatképesség megállapításat, a
napirendet, az elhangzott hozzászólások rövid összefoglalását'
Az Elnökég ülése konferencia-iilés .formájában is meglartharó, melynek lebonyolítására a
konferencia-közffilésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkl]mazni.
Az Elnökség döntését ülés tafiása nélkal is meghozhatja (tóvszavazás). Erre a közglűlési
távszavazásra vonatkozó szabályokat kell meg1felelőenalkalmazni, azzal, hogl nem renielhető
el !ávszavazás személyikérdésekben,
valamint az évesbeszámoló és az éves költsépvetés
Íervezetének elfogadás a sorá n'
c,)Hatásköre
Az Elnökség dönt minden o|yan, az egyesület irányításávalkapcsolatoskérdésben,amelyeÍ.
az
Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
Az Elnökség feladatai:
1) ellátja az Egyesület operatíV vezetéjéVel.napi ügyeinek vitelével kapcsolatos
feladatokat;az e ki:rbe tartozó döntéseketmeghozza;
2) az alelnök előterjesaésealapjríndönt a tagfelvételikérelmekről (rendes éspártoló
tagok |eIvételéról,1:
3 ) az Egyesületet éríntőügyekben, fontos kérdéSekben
(különösen: beszámolók, éves
költségvetés)előterjesztéstfoga|mazmeg a Közgyűlés számiíra;
4) az egyesületi vagyon kezelése'a Vagyon felhasználására vonatkozó, a közgyűlés
hataskörébenem tartozó döntésekmeghozatalaésvégrehajtása;
5 \ az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti
szervei megalakításánakés a
tisáségviselők megválasztatásiínakelőkészítése;
ó) befogadjaa tag írásbelibejelentését
annak kilépésiszándékaesetén;
7) első fokon a tagsági viszonyt megszüntető elnökségi hatáÍozatothoz (az Eln<lkség
tagjainakkizárása ki vételével);
8) dönt a vidékfejlesZési stratégiavégrehajtásasorán felmerülő delegált feladat
ellátrisával összefiiggó, a munkaszervezet-vezető által összeállított kérelem
elfogadásáról, vissZautasításííról
9) dönt az Elnök által felterjesáett támogatási rangsor alapján a fonások leosztásríról
l0) utasítjaaz Elnököt a fonásleosztás során feltár1eljárásihíbák javítására
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11) az egyesületetérintőmegszűnésiok fenniíllásánakmindenkori vizsgá|ataésannak
bekövetkeáe esetén
a sziikséges
intézkedések
meglétele.
Az Elniikséga kétKözgÉlés közötti időszakbanvégzetítevékenységéről
a Közgyűlés előtt
beszrímol,ésintézkedéseit
a Közgyrilés hagyjajóvá. Az ElnökségdöntéseirőlkétközgytíJés
között tájékoztatjaaz Egyesülettagjait.
4. Az Eryesület tisztségvise|ői
a,)Megbízatásiidő
Az egyesületIV. 1. pont szerintitisztségviselőit
a Közgyűlés iit évrevá|asztja,megbízatásuk
lejártauttínújraválaszthatóak.Az öt évesciklus közben megszünó megbízatrísú
tisztségviselő
helyéremegvrllasztott
újtisáségviselőmegbízatása
a ciklusból méghátralévőidőre szól.
á) osszeférhetetlenségi
szabályok
A vezető tisáségvise|őkreés a Felügyelő Bizottság tagsaia a Ptk. 3:22. $-ábanrögzített
összeferhetetlenségi,
illetvekizaró szabályokirrínyadóak.
c) A vezető tisztségvise|ők
feladat-éshatáskörei
A vezetőtiszÍségviselők
ügyvezetési
feladataikatszemélyesen
kötelesek ellátni.
Az elnök
Az Elniik az Egyesti|etet
tinállóanképviseli
Az elnök feladatai:
,1. a Közgyűlésésaz elnökségiülésekösszehívása'levezetése,
2. konferenciríkésmas rendezvényekszeívézése,
3. a Közgyíl|ésrőlfelvettjegyzőkönywhitelesítésére
felkérés,
4. az Egyesiet működésénekirárryíuása,
jog gyakorlása
5. utalviínyozási
ó. képviseliaz Egyesületetésrendelkezik a bankszrírnlafelett.
Z felügyeli azBgyesi|et gazdaságiügyeinek alakulását
8. tevékenységéről
besziá'rnol
az Elnökségsoronkövetkező ülésén
9. gondoskodika közgyrilésésaz elnökségh aÍátrozaÍainak
végrehajtásáról
10' gondoskodika MezógazdaságiésVidékfejlesztési
Hivatal által szabályozottdelegált
feladatokellátásaró|
,1.1.gondoskodika delegált feladatok e|IátásÍútoz
sziikségestrímogatásiés kifizetési
kérelmekbenyújtrísriról
12, gyakoro|jaa munkáltatóijogokat a munkaszervezetalkalmazottaiésvezetóje felett
1J. megál|apodástköt az Egyesület által nyújtottszolgáltatásokigénybevételének
feltételeiről'szerződést
köt harmadikszemélyekkel.
Az Elnök akadályoztatÍísa
esetén
teljesjogkörrel az alelnök látja el az elnök feladatait.
Az alelnök feladatai:
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I.
2.
3.
4.

az elnök konzultánsaként működik,
az elnök akadályoztatásaeseténv ezeti aKözgyll|ést és/vagyaz Elnökség ülését;
az elnök távollétébenaz elnökségi üléseklevezetése;
ÍájékozÍatja
a tagokat az Egyesület munkájríról;
az alelnök előkészítia vezető szerv üléseit, biáosítja mríködésétés gondoskodik a
határozatokvégrehajtásáról,azok nyilviíntartásátfolyamatosankezeli.
6. gondoskodik a tagság nyilvántartásiíról,
7. gondoskodik az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzéséről és azok
folyamatos kezeléséról.

E In ö kség i íagok feladatai :
1. ellenőrzi a tagdíjakbefizetéseit,mulasztríseseténjelzésselélaz elnök felé,
2' e|Ienőrzi a kifizetések szabrilyszeniségét,
ügyel a bizonylati fegyelem megtartásiíra,a
pénzügyekszabályszeniségére'
3. gondoskodik a következő évesköltségvetésésaz évesszaÍnvitelibeszámoló tervezetének
előkészítésérő1.
Az elnökség tagiai indokolt esetben visszahívhatóak, ha tisZségük e|Iátására méltatlanná
vának.
Az elnökségi tagok közöÍti munkamegosáást az Elnök hatiirozza meg.
Az új Ptk. hatálya a|á történő áttéréskoraz egyesület vezető tisztségvise|ői:

EInök:
Alelnök:
Elniikségitag:
E|niikségitag:
Elnökségi tag:

Fehértr'erenc9756Ikervár, Ifjúságu. 25.
Vörös István 9681Sótony'Kossuthu.3.
Erdé|yiJános 9730Kőszeg' Rohonci u. 13.
Horváth Csaba 9542Nemeskocs,Rákóczi u. 34.
Vida Káro|v 9673Káld. Kossuth u. 5.

5. A képvise|etrendje
Az egyesületetaz elnök önállóan képviseli.Az alelnök csak az elnök akadályoáatása esetén,
írásbelimeghatalmazasalapjan képviselhetiaz egyesületet'a meghatalmazásszerint.
A képviseletelóbbi rendje a bankszámla feletti rendelkezésreis irányadó.

x.

Felügye|őBizottság
Az Egyesület felügyelő szerve a Felügyelő Bizottság, amely 3 főból áll. A Felügyelő
Bizottságtagjaita közgyűlésvá|asztja5 évesidőtartamra,a bizottságitagságijogviszony a
jön létre.
tisaségelfogadásávaI
A Kózgyűlésa felügyelőBizottságtagjaitéselnökéta haromszféraképviseletében
minősített
többséggel'titkos szavazássalaz Elnökség által választottJelölő Bizottságjavaslataalapjiín
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köZvetettválasztássalválasztja'A bizottságitag a bizottságmunkájábanszemélyesen
köteles
résztvenni'
A Felüglelő Bizottság tagjaira a Ptk. 3.22' ! és3'26. ! -ában rÖgzítettdsszeférhetetlenségi'
iIIelv e kizdró szabályo k i r á n.yadóak'.
A .felugyelőbizottsag tugja uz a naglkorú szeméIy lehet. ukinek cselekvőképe.sségét
a
tel,ékenysége
ellátásúho: sziikségeskorben nem korlátoztak' Nem lehe| a .feliigyelőbizoltság
lagü, akivel szembena vezet(iIisztségviselőkrevonaÍkozókizóró ok áll.fenn, továbbó aki vagy
akinek a hozzátartozója a 'iogi személyvezeÍő|isztségviselője.
Az új Ptk. hatáIya a|á történő áttéréskora Fetügyelő Bizottság tagjai:
Felügye|őbizottságielnök: Vargyai Vilmos 965l Uraiújfalu, Szentivánfa u. 106.
Felügyelőbizottsági
tag:
Mihácsi Szabolcs95l2 ostffyasszonyfa,Hegyaljai u.49'
Felügyelőbizottsági
tag:
László E'rvin 9542Nemeskocs,Petőfi u.82.
A Felügyelő Bizottság tagjai indokoIt esetben visszahívhatóak'ha tisztségükellátására
méltatlanná
válnak.
A FelügyeIő Bizottság sZükség SZerint.de évente legalább egy alkalommaI ülésezik'
működésére
az Elnökség működésének
szabályaitkell meg|elelőerra]kalmazni.A Felügyelő
BiZottságügyrendjétmaga állapítjameg.
Az Felíiglelő Bizottsá+ ülései - a tagság számára nyilvánosak - sorszámozot|jegyzőkinyvet
készít,
határozatait ugyancsak 'sorszámozza'A.iegyzőkönyv tartalmozza.'az utéshilyét, ide1et'
a .ielenlévő tagok, meghívott személyekés a je gyzőktnyweze|ő nevét' a napirendel, a
hozzá'szóIásokat
' az érdemihct|tirozatokaté'sazok hatálytit' A.ieg,75p6,,,et tigy iell vezetni'
hogy ubbtjl az értlenli dÓn|éi| rúmog.l|ókés ellenzők ,sztímaranyamegátlapítiató leglen' A
Felug,,el(iI}izottstigbarmely IagiQ'iogosL!h.jegyzőkönyube.fogtaltatnineve
Jéltiintetésimellett
tt dtlntésreLeüdolI Szo\,ttz{ttat'
A 'jegyztikon1,l,e
t az FeIíjgyelő BizoÍ|s(jgl)léséna rész^,evő
tagokaláíriák'
A Feltigyelő Bizottsag ellenrÍr:iL!: (K)'(\ let telie'tntííkodését
ésguzt|iitkodá'tút,
nintl .jtlg-'
nlind célszerűségiszenlpontból, űz 1:,ig'Neze|ésI
kÚlönösen
ttz
eglesttlet
értlekeinek
Pedig
megóvása céIjából' Ellen(jrzi a 'ltlgszabályok, az alap'szabtily és az egyesíileti határozalrlk
végre
hajtósál, betartástÍt.
A Bizottsitg ellenőrzési tevékeryts!g!1utóellenőrzés keretében
fotytatja, kivéve az éves
kÓl|''é{,-e|éS
ésa szamyiIeli beszámoló eseté|'nelyeket azok kozgyíilésditali elfogadása előtt
véleményeznie
kell'
A Bizottság Íagiail elIenőrzési tevékenységükvégzéssorr)n egyenló jogok és azonos
kÓtelezettségek iIletik tneg' így kiilÖni;sen'. jogosultak az Eg1,estltit míiktdéséÍéS
gazdálkoda'sátellenőri:ni' 'ieIentést'ttijékoztutast'illetl,e
.fetl,ilágoiítást kérni az Egyesíilet
KÖzg/ííIé'|é|(;l.
i|!etyemttnkn,tillulóittj|'
u: Ege.tú!etktjnl,l'eihe
é.\'ir(IIoibr!
betekinthet.
azokrtt
nrcg,izsgálhat'jaé's
'szukért(jyel
tneg,ízsgtiItulhtttjtt
'
A bizotlság lagjűi az iiglvezeté'st(ilfúggettenek,tet,ékenységíik
soran nem Lttttsíthat(lak'
A
bizo||síigitttgokaz EInokségLilésén
IanliL'skozas'ij uggut résztvthe!nek'
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xr.

Közszféra, Civilszféra, Üz|eti Szféra
Az Egyesiilet hríromszféníthoz létre;
a.) közszfera
b.) civilszfera
c.) iizleti szféra
Az egyes szférrík
az Egyesületenbeliili megoszliása:
a.) a közszféra maximum 40 %- ban
b') a civil _ésiizleti szfera együttesenminimum 60 %-banképviseltetimagát
Minden szfera képviseltethetimagát az Egyesület minden fórumán az Alapszabá{yban
lefektetettarrínyokmenténésképviselőikútjrín.

xII.

Munkaszervezet
l ) A Munkaszervezet az Egyesiilet Íigyviteli' adminisztratív szeÍyezete,az Egyesület

tevékenységét
segítő iroda. Szervezeti felépítése,
feladatai létsziímaaz Egyesület
tevékenységeihez
igazodóan változ|vt, amely a Szervezeti ésMűködés SzabríLlyzatban
keriil meghatarozásra.

2) A Munkaszervezetmunkáját az iroda vezetőjekénta Munkaszervezet vezeto ir:ényit1a
A munkaszervezet vezeÍó kiválasztrísáról az Elnökség gondoskodik. A
Munkaszervezetveletői feladatotaz Egyesület tagia illewe külső személyis elláthatja.

3) A Munkaszervezet dolgozói tevékenységi.iket
munkaviszony keretébenlátják el. A
munkáltatóijogkört az Elnök gyakorolja.. .

4) A munkaszervezetvezető:
a.) gondoskodika Munkaszervezetirrínltás{áÍól
b.) eljár ésdönt a Közgyiílés ésaz Elnökség ésaz Elnökség által hatásktirébeutalt
ügyekben
c.) gondoskodikaz Egyesület nyilvríntaruísainak
vezetéséról
d.) gondoskodik az Egyesii.letszátmálraelóírt intézkedések
végrehajüísa
érdekében
a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivata] útrnutatásával összharrgbarr az
javaslatot tesz
Egyestilet Szervezeti és Míiködési Szabályzatinak elkészítéséről
annakmódosítrásara
Az Egyesület a központi rendelet alapjrín benyujtott kérelmek értékeléséhez
az
értékelés
ésdöntés előkészítés
érdekében
végzendőfeladatokatnem szervezethetiki. '
Az Egyesiilet gazdarlági (kiinyvelés, könywizsgrílat) jogi tevékenységéhez
az
Egyesülettel szerzódéseskapcsolatban lévó ktilső szervezeteket,szakértőketvehet
igénybe.
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xul.

Kiinylwizsgá|ó
Az Egyesületa könywizsgálat ellátásrára
állandó könywizsgálót vesz igénybe.
Az á||andőkönpvizsgáló feladataielláLisa érdekében
betekinthetaz Egyesület irataiba,
számviteli nyilvántartásaiba,könyveibe, a vezetó tisztségviselőktől,a felügyelőbizottság
tagjaitól és az Egyesület munkavállalóitól felvilágosítástkérhet,az Egyesület fizetési
számláját, pénz|árát.,
értékpapírésaruállomanyát,valamint szerződéseitmegvizsgálhatja.

xI\.

Az EgyesüIetgazdáIkodása

c

1) Az EgyesületévesköltségvetéSi
terv szerintgazdálkodik
2)

Az Egyesületbevételei:
a.)tagdíjak'
b.)gazdasági-vállalkozási
tevékenységből
szolgáltatásnyújtásábólszármazóbevéte|
c.)költségvetési
trímogatás
ca.) a pályázatútjánvalamintegyedidöntésselkapottköltségvetési
trímogatás
cb.) az Európai Unió strukturális alapjaiból illetve a Kohéziós Alapból
szfumazóa költségvetésbőlj uttatotttrámogatás
cc) az Európai Unió költsógvetésébőlvagy más államtól nemzetközi
szewezettő|szátrmazőtlámogatás
cd) személyijövedelemadó meghatarozottrészének
az adózó rendelkezése
szerintkiutaltösszege
d.) az á||arrtháztartiísalrendszereiból közszolgáltaÍ.ási szerződés ellenértékeként
szervezettbevétel
e.) más szervezettőlilletvemagánszemélytől
kapottadomlány
f.) egyébbevétel
g.)az Egyesületrendezvényeinek
bevételei'

1\

Az Egyesületkiadásai:
a.) alapcélszerintitevékenységhez
közvetlenül kapcsolódóköltségek
b.) gazdasági vállalkozási tevékenységhez
(szolgáltatás nyújúshoz)közvetlenül
kapcsolódóköltségek
c.) a civil szeÍyezetszerveinek szervezetésekműködési költségei (ideértveaz
adminisztrációköltségeitésaz egyébfelmerültközvetett költségeket)valaminta
tevékenységhez
használtimmateriálisjavak éstárgyi eszközök értékcsökkenési
Ieírása
d.) egyébköltségek

4)

Az egyesülettagiabelépéskor,
illetve tagságijogviszonyafolyamránéventetagdíjat
köteles fizetni.

{
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5)
6)

a KözgyűléshatáÍozzameg.
módját,hatrí.Lridejét
ésfizetésének
A tagdíjmértékét
tul
Az Egyesület tartozásaiértsaját vagyonával felel. A tagok a tagdíjmegfizetésén
felelnek'
vagyonukkalnem
az Egyesület tartozásaíért

,7) Az Egyesületa vagyonávalönallóan gazdálkodik
s)

a vagyonfelhasználásarólvaló döntés
Az Egyesiiletvagyonávaltörténőgazdálkodiís
tartozik
keretekközött az Elnökséghatáskörébe
a Kozgyulésáltal meghatarozott

9)

nem oszthatjafel aa a jelen
soriírrelérteredményét
Az Egyesületa gazdálkodrísa
kell fordítania
Alapszabályban meghaüírozotttevékenységére

xv.

Egyéb rende|kezések

1)

2)

nem fol1'tató szetyezet, pártoktól fiiggetlen'
Az Egyesület politikai tevékenységet
azoknak anyagi támogatástnem nyújt,ésnem fogad el.
AZ Egyesületet a Vas Megyei Bíróság tartjanyilvan.

xvI.

Az Egyesü|et megszűnése
A működés ésgazdólkodás itt nem szabólyozott kerdéseitaz Eglesület Szervezeti ésMűködési
Szabályzata tartalmazza, amely nem lehet ellenétes jogszabóllyal és az Alapszabállyal Az
eg)esüIetjogutód nélküImegszűnik, ha:
- a tagok kimondják megszűnését;vagt
- az arrajogosult szerv meqszünteti.
- az eg/esület megvalósította céljót vagl az eglesület céljónak megvalósítása lehetetlenné
vált' ésújcélt nem határoztak meg; vagy
- az eg)esület ta4iainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tízJőt'
feltéve mindeglik esetben, hogl a jogi személy vagloni viszonyainak lezárásóra irányaló
megfetelő eljárás lefolytatását követően a bírósóg a jogi személyta nyilvántartásból törli,
Az eglesület jogutódlással
eglesületre szénálik.

szűnik meg, ha más eglesülettel eg,lestil, illene egl vag/ több

Az EpesüIet megszűnése esetén a hitelezők kielégítésétkövetően megmaradó vag)ont
hasonló céloktltkitűző éstevékenységet
folytató civil szervezetnekkell átadni.
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xvII.

ZÁRó RENDELKEZÉSEK
az Egyesület Szervezetiés
1. A működés és gazdálkodásitt nem szabályozottkérdéseit
Mtiködési Szabá|yzaÍaÍartalmazza,amely nem lehet ellenétesjogszabállyal és az
Alapszabállyal

a

2.EzÍaz alapszabáll az EgyesületKözgyűlése2016.02.23.anfogadtael.

I,

jelen alapszabály_ nemnyilvános,elkülönítettenkezelt_ mellékletét
képezi.
3. A tagiegyzék

o

v

a Polgari Törvényk<in1vrólszóló
3. A jelen alapszabálybannem szabályozottkérdésekre
2013. évi V. törvény, az egyesülésijogról, a közhasznújogállásról' valamint a civil
és trírnogatásáról
szóló 201l. évi CXLXXV. törvény, illetve a
szervezetekműkódéséről
kapcsolódó egyébhatályosjogszabályokrendelkezései
irányadóak.
Kelt. Sarvar.2016.február23.
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tt okiratot szerkesztőíig1véd'a civil szervezetekbírósági nyi|vríntartásárólésaz
összefüggő eljárási szabályokról szó|ó 2011. évi CLXXXI. iörvény 38.$-ának (2)

fog|a|taknak megfele|ően ügyvédi ellenjegyzéseúme| igazo|om, hogy
alapszabály _ dőlt betűve| je|ölt - módosításokkal egységesszerkezetbe szövege,
blel az a|apító okirat-módosítások a|apján hatáIyos tarta|mának.

n,
gi
1ű
,ly
re

Ellenjeg5zzem:

' 2016.február 23. napján

o
"'l'a*,,,Á

n lyÍurkoyicsZsuzsaina
l,]g!\.eá
könlye2ii!c.lclIii szakjogász
Iroda9600 Sár.',ir.FJalthyá'ny
L' u' 3

lét

58

/

I
I
{

