
A SAGHEGY LEADER EGYESULET

€gységes szerkezetbe foglalt

Alapszabálya

Preambulunr

rs
Álta|ános rendelkezések

Aza|apítő tagok a Po|gáriTörvérrykörryv (1959. éviIV. tv.),az egyesü|ésijogrólszó|ó törvérry (l989'
évi II. tv.), a társadalrni szervezetek rryilvántaftásárrak ügyviteli szabályairól szóló lM rende|et
(611989.IM rende|et) és a9312007. (VilI' 29.) FVM rende|et rendelkezései szerint 2008. év április |tó
28. napján egyesü|etet hoztak |étre az alapszabályban rneghatározott célra. A 2013. év dprilis hó 08.
napján ntegtartott rendkí,vüli közgyűlésen nteghozott hcltározatolcra és az eglesülési jogról, a
közhasznú jogáIldsróI, valamint a cfuil szenlezetek nú,ködéséről és tánogatásóról szóIó 2011. évi
CLXXV. törvény hatályba lépésére tekintettel az Egyesiilet módosítósokkal egtséges szerkezetbe
foglalt Alapszabályát az aIóbbiak szerint állapítja meg:

(l) Az Egyesü|et neve: SÁGHEGY LBADBR EGYEsÜlnr
(2) Az Egyesti|et székhelye: 9600 Sárvár, Batt|ryány u. 34.
(3) Az Egyesii|et bélyegzójének lenyonrata: Ságlregy Leader Egyestilet

(4) Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területérr végzi,
(5) Az Eg,lestilet, mint önkén|,esen létrehozott, denokratikus önkorntcinyzaÍtal rendelkező társadalni

szerllezet, Ónálló jogi személy, antely politikai pórtoktól fiiggetlen, pórtoktól tómogatást nem kap,
pórtokat, politikai szerllezeteket nem tómogat, azoknak anyagi segítséget nent nyújt, orszógg1lűlési
képviselőt nent, állít, nem látnogat. Minden ltyen jellegű tevékenységet tal,óitbbi núködése soran is

kiza,. Az eg,,esülési jog g,lakorlósa nem sértheti az ''4laptörvény C.) cikk (2) bekezdését, nem valósíthat
nteg bűncselekményt vagy bűncseleknúny elkövetésére t,aló Íelhívást, valuminÍ nenl jórhat núsok
jogainak és szabadsógának sérelnúvel. 
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Az Egyesület célja' tevékenységei

( l ) Az Egyesiilet cé|ja:

A 611989' IM rerrde|et 4 számű rnellékletének
l. pontja szerinti kultrrrális tevékenység

4. pontja szerinti oktatási tevékenység

1 0. pontj a szerinti te| epii |ésfej l esztési tevékenység
12. porrtja szerinti nernzetközi tevékenység

l 5. pontja szerinti egyéb tevékenység:
- A vidéki tertileteken történő vá|tozások tánlogatása a gazdáIkodási tevékerrységek

ne|ll mezőgazdasági tevékenységek felé történo diverzifikálása és a llel.n

nezógazdasági ágazaÍok fe.jlesztése, a fog|a|koztatás e|ősegítése, az

a|apszolgáltatások javítása, be|eértve aZ infornrációs és korrrmr'rnikációs

technológiáklroz való helyi hozzáférést, és a vidéki teriileteket vonzóbbá tévő

berulrázások végrelrajtása révén a gazdasági és társadalIrti visszaesés és a vidék

elnéptelenedése felé tnutató terrdenciák visszafordítása érdekében.
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Vidéki gazdaságra vollatkozó egyéb, he|yi |iezcletttétlyezéselt alaprrló intézkedések

bevezetése.
A széIesebb értelentben vett vidéki gazdaságra és |akosságI.a irárlyLrló irrtézkedések

közötti teriileti koherenciát és szinergiát nregerősítése a lrelyi stratégiákon keresztiil.

(2) A cé|ok rrregva|ósítása érdekébert az Egyesiilet fontosabb tevé|<erlységei:

A I69812005/EK relrclelet által átfogott II[. TengeIy tekirrtetében:
- az érintett tertiletre vonatkozó tatluInlányok készítése:
- a terii|etre és a lrelyi fejlesztési terv voltatkoző Iájékoztatásra irárryLrló intézkedések;
. a |re|yi fejlesztési terv előkészítéséberr és végrelra.itásábalr közrerrrÍiködő személyzet képzése:
- protnóciós rerrdezvények és vezetőképzés;
- helyi fejlesztési terv végrelrajtása.

A 169812005lE|( rerrcle|et által átfogott lV. Tengely tekintetében:
- jól azonosított szubregionális vidél<i terliletekre irányrrIó területalapÚr, helyi fejlesztési

stratégiák kidolgozása, Inultiszektorális tervezése és végreha.itása, a helyi gazdaság lrti|önbözó

ágazatainak szerep l o i és proj ektj e i közötti kö| csö rr hatásotl a la p u l va;
- helyi köz- és nlagáttszÍéralreli partnerségek kialakítása:
- a lrelyi fe.ilesztési stratégiák nlegvalósítására vonatkozó c|öntéshozatal;

169812005lEK rendelet á|ta| Átfogott I l l .  és IV. Tengely tekintetéberr:

. aZ Egyestilett nríiködtetésével kapcsoIatos adrltinisztratív feladato|< és tevékenységek;

o a lrelyi fe.ilesztési terv/stratégia rrregvalósításárrak pérrztigyi igaz.eatása:

o részvétel a belfoldi és az európai lráIózatok ta|álkozóill;

o a Szervezeti és Míiködési Szab'ályzatban tneghatározott attiIltációs és Irálózatépítési
(networking) feIadatok teljesítése;

' HeIyi Vidé|<fejlesztési Tervre/Stratógiára vonat|<ozó irrfornráci(lszolgáltatás:
r a enrberi erőforrások fe.jIesztése a helyi egyiittmiiköclés és parttterség elosegítése

érdekében; |<onfl iktLrskeze|és;
r a lle|yi Vic|ékfejlesztési Terv/Stratégia rrregvalósítáSát cé|Zó proje|<tek vonatkozásá|ran

a több szektorra kiter.ieclő egytittnrűködések öszttjnzése és támogatása;
. aZEgyest i lettevékenységéneknépszerűsítése;
r a He|yi Vidékfejlesztési Terv/Stratégia ntegvalósításában résztvevő paftIterek képzése;
. aZ Egyeslilet tagjainak képzése a I{elyi Vidékfejlesztési Terv/Stratégia végrehatása

érdekében;
I aZ érintett ter|iIetekre vottatkozó tarlr-rlntátlyok készítése;
. aZ Egyestilet képvise|ete |<tilönböző tanácskozásokon és esetnéttyekeIt.

Az Egyesí.ilet céljainak nregvalósítása érde|teIr egyi'ittníikiiclil< az FöldrrrŰlveléstigyi és Vidé|<fejlesztési

Minisztériurn |rárlyító |Jatóságával és illetékes szervezeti egységeivel. valatnitlt a Mezógazdasági és

VidékfejIesztési |-|ivatal ilIetékes szervezeti egységeivel.

(3) Tevékenységével kapcsolatbaIr, tagjai érdekében érclekképviseletet |át el.
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Az Egyesü|et tagiai

( l) Az Egyesületrrek pártoló és rendes tagjai lehetnek. Az Egyesület az54120l1'  (VI. l0.) VM rerrdelet

l. $ 7. pontja alapjárr biztosítja a korlátozástlletltes tagfelvételt. Az Egyeslilet|lez a HACS illeté|<ességi

területéről a fenti rendeletben meghatározott fe|téte|eknek rlegfe|elő ternrészetes Vagy jogi szenré|y

csatlakozhat, anrennyiberr a HACS tagságból Iegalább két tag írásos ajánlásával rendelkezik.

(2) A tagfelvételi eljárás a tagjelölt belépési nyilatkozatának és az írásos a.iánlásoknak az Elnökség|lez

történo eljuttatásával kezdődik. A tagfelvételről - a Közgyű|és á|tal átrtrlrázott lratáskörben - a

belépési nyilatkozat és az ajánlások alapján aZ E|nökség határoz' A tagokat az E|nökség

nyilvárrtartásba veszi és a rendelkezésre á||ó adatokat az adatvédeIrni szabályoknak rnegfe|elően őrzi.

A ferrti tagfe|véte|i eljárás alkalmazásáva| az Egyesi-ilet arra törekszik, hogy a csatlakozás lrritrdett, a

vidékfej|esztésben érdeke|t he|yi szerep|ő szánára valós Iehetőség legyen, és így a vidékfe.ilesztés

hetyi irányainak rrreghatározásábatt, azok nregvalósításában is részt vehessenek a he|yi szereplok.

(3) Az Egyesületnek tagja lelret nrindeIt olyan ternrészetes és jogi szenré|y, vagy jogi személyiséggel

ttem rendelkezó gazdasági társaság, aki egyetért az Egyestilet céljaival, e|fogadja az a|apszabá|yt,

rettdszeresenfizeti a tagdíjat és legalább két tag írásos a.iánlásáva| rendelkezik a belépési rryilatkozat

benyújtásakor'

(4) Az Egyesiiletnek ternrészetes és jogi szenrély, vagy jogi szeIrrélyiséggel nern rendelkező gazdasági

társaság pártoló és rendes tagjai |ehetrrek. A páftoló és a rendes tagok felvételéről a fentiek szerint az

Elnökség |.tatároz, Fellebbezés esetén a tagfelvételről a Közgyű|és egyszerű tobbséggel dönt.

(5) A rerrdes tag jogai:

a) Az Egyesiilet . 18 éves kort e|ért - taga az Egyesiilet bárnre|y tisztségére nregválasztható,

amennyiben nem esik a jogszabá|yban nregfoga|nrazott korlátozások |ratálya alá.

b) Részt vehet az Egyesiilet Közgyíilésének rnunkájában, egyéb tiléseirr, rettdezvényein.

Felszólallrat, szav azatij ogáva| él het.

c) Javaslatokat, irrdítványokat tehet, kezclernényezhet.

d) Igérrybe velreti az Egyesiilet szo|gá|tatásait, élhet a tagságot nregillető kedvezményekkel.

- A|arryijogon |átogathatja az Egyesü|et rendezvényeit
- Kérvérryezheti az Egyesiilet fenntartásában mű|<ödó intézrnérry szolgáltatásainak kedvezméttyes

igénybevételét
. A közgyiilés döntése alapján az Egyestilet céljait szolgáló továbbképzésen részt velret.

e) Jogosult betekinteni az Egyesiilet irataiba a következők betaftásával:
- aZ egyesület nrűködésével kapcsolatos iratokba az Elrrökke| történo egyeztetést |<övetőerr

betekinthet;
- a betekintést kérő kötelezettséget válla| mások szerrrélyiségijogainak tiszteletben tar1ására és a

törvényes nríikodés tekintetében az Egyesiilet tigyeiben a titoktartásra;
- aZ iratok a titkársági irodában tekinthetők |negaz Elrrök.ielenlétében;
- a szenrélyiségi jogokat és az egyes|ilet gazclasági érdekeit ttem sérto irato|<rő| az Elnök

err gedélyével nrásolat készíthető.



(6) A rendes tag köte|ezettségei:

a) Az Egyesület céljainak rrregva|ósításábarr való aktív közrenrűködés.
b) AzEgyesületalapszabá|yánakrendelkezéseinekbetartása.
c) A tagdíj rendszeres befizetése.
d) Az Egyesiiletet erkölcsi tátnogatása, a kíviilá|lók tá.iékoztatása annak fe|adatáról, jellegéről.

(7) A pártoló tag jogai:

a) Tarrácskozásijoggal való részvéte| az Egyesti|et Közgyii|ésein és rendezvényein.
b) AzEgyesületszolgáltatásainakigénybevéteIe.

(8) A páfto|ó tag kötelezettségei:
a.) Az Egyesület céljainak rnegvalósításában való közremÍikodés.
b.) Az E,gyesÜrlet a|apszabá|yának rendel kezéseinek betar1ása.
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A tagsági viszony megszűnése

( l ) A rendes tagság megszűttésélrek esetei:

a) kilépés
b) törlés

c) kizárás

d) természetes személy lralála

e) jogi szemé|y nregszűnése ' -

(2) Atag az Egyes|iletból írásbeli bejelentésse| bánnikor ki|éphet.

(3) A KözgyŰrlés |tatározatta| kizárhatja azt a tagot, aki az Egyesiilet céljairrak rrregvalósítását
je|errtőserr veszé|yezteti, vagy azza| e||erúétes nlagatartást tanúsít. A kizárást a tagok 1l3-a, vagy az
E|nökség kezdernényezlreti. A KözgyŰrlés 2l3-os többségge| dönt a kizárásról. A dontés ellerr
fe|lebbezéslrek |re|ye nincs' JogoI.voslattal a szervezet szék|relyén működő Megyei Bírósághoz lehet
fordulni.

() Az Etnökség határozattal törö|heti a tagok sorából azt, aki a tagra vonatkozó alapszabályi
rendelkezéseknek netn fe|el meg' vagy atagdíját_ az Elnökség írásbeli fe|szólítás ellenére - 90 naporr
beliil sem fizeti rneg. A törléSi eljárást az E|nökség fo|ytada |e, mely eljárást az egyestilet bárrne|y
azon SZerVe vagy tagja kezdernényezlreti' akinek a tör|ési ok a tuclonrására jut. A torlést kirrrondó
határozat e|len l5 napon bellil az Egyesti|et Közgyűléséhez le|ret fellebbezni. A fellebbezésnek
halasztó hatálya varr.

(5) A páftoló tagság nregszűnik írásbeli bejelentésre kilépéssel, vagy a Közgyíilés kizárő |laÍározatáva|
illetve törlésse|.
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Az Egyesiilet szervezete

(1) Az Egyesület szervel:

Közgyúi|és
Elnökség
Elnök
Munkaszervezetvezetó
Munkaszervezet
Felügyelő bizottság
Tagozatok (civil-, köz- és üz|eti szféra)

Az Egyesület ügyintézését a Murrkaszewezet látja el.

6$
A Közgyű|és

(1) Az Egyesü|et legfobb Szerve a Közgyiilés.

a) A KózgliÍlés a tagok összessége.

b) A Közgűlés munkáját a koz, üzleti és civil szféra képviseletében végzi,

c) A Közgyíílés az Elnökség tagjait a három szféra képviseletében ninősített tobbséggel, titkos

szavazással, az Elnölrség óItal választott Jelölő Bizottság javaslata alapján közvetett vóIasztással

választja.

d) Az eg1les Tagozatok legalóbb egy Íot delegálnak az Elnölrségbe, azzal, hogl a Civil- és Üzleti

tagozat áttal detegált tagok aránya az Elnokségben minimunt 60oÁ-ot el kell érjen,

(2) A Közgyűlés kizáró|agos lratáskörébe tartozik: .

a)

b)

c)

d)

e)

0
s)
h)

az a|ap szab ály e I fo gad ása, módos ítása;

az SZMSZ e|fogadása, módosítása;

az Egyesület feloszlásának, vagy rnás egyesülettel egyestilésérrek kimondása;

a tagdy mértékének rnegálIapítása;

az éves költségvetés nreglratározása és elfogadása;

az Elrrökségi éves beszárnoló e|fogadása;

Jóváhagyja a Felügye|ő Bizottság által kia|akított rnűködési szabá|yzatot és ügyrerrdet,

az E|nökség á|ta| a tagsági jogviszorry kérdésében lrozott határozat elleni fellebbezés

elbírálása;
i) dörrtés minden olyarr ügyben' amit a jogszabá|y, az aIapszabá|y a Közgyűlés lratáskörébe utal,

vagy ame|yet - a jogszabály á|tal delegált feladat e||átásához kapcsolódó iigyeket kivéve _ az

Elnökség a Közgyíilés elé terjeszt;
j) az E|rrök, az Alelnök és az Elnökség valarnint a Felügyelo Bizottság rrregvá|asztása;

k) az Egyesület á|ta| kido|gozott lrosszú- és középtávúr fejlesztési program és rnódosításainak

elfogadása.
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(3) A Közg,,iÍIés fenti hatóskörei közül az Elnökségre delegilja a lúvetkezőket:

. a 6.s O b.) d.) e') ll,) pontban nteghatórozott tárglkört, valamint a tagÍbl'vételt.

(4) A Közgyű|ést lega|ább évente egy alkalomma| össze ke|l hívni.

A Közgvű|és típusai:

a) Rendes Közgyiílés:

Az E|nökség javaslatára az Elnök lrívja össze és az Elrrök vezeti,
A Közgyűlést írásban kell összehívni, a tervezett rrapirend rnegjelolésével, a teruezett időporrt
előtt legalább 8 nappal. A Közgyű|és összelrívását 15 nappa| e| kell |ralasztani, ha a tagok
egylrarmada írásbarr kéri'

b) Rendkívüli KözgyŰr|és:

Össze kell hívni:

- A tagok SDoÁ-ának irrdoklással e|őterjesztett írásbelijavaslatára, rnelyet az Elnök részére kell
eljutatni.

- A törvérryességi fe|ügye|etet ellátó szerv írásbeli kezdeményezésére'
. A Feliigyelő Bizottság Elrrökének kezdeményezésére,
- Az Elnök kezdeményezésére bármikor, lra &Z, az Egyesület rnúiködése szernpontjából

halasálratatlan ügyet érint. osszehívását az Elrrök rerrdeli el' A rendkí.vü|i közgyűlés faxon,

vagy e-rnail-ben is összelrívható.

(5) Határozatképesség:

a) A Közgyiilés (rerrdes és rerrdkívüli) határozatképes, lra a szabályszeríi értesítés utárr az Egyesü|et
tagiainak 50%o-a és még 1 fő je|en vanl, azza|, hogy mindhárom Tagozat képvise|teti magát a
Közgyti|ésen.

b) Határ ozatké pte le rr sé g

Határozatképtelerrség esetén az isrnételten összehívott KözgyűléS' azonos napirerrddel, a megjelentek

számára való tekintet rré|kül határozatképes. A Közgyűlés ismételt összelrívására ahatározatképtelen

Közgyűlést követőerr akár egy óra múlva is sor kerü|lret, de erre az elso írásbeli vagy szóbeli

értesítéskor a figyelmet fel kell hívrri a meglrívóbarr. A rnegismételt kozgyű|és esetén a meglrívóban a

tagokat tájékoztatni ke|l arról' lrogy a rnegisrnételt közgyűlés a megjelerrtek szárnátóI fiiggetlerrül

lratározatképes.

(6) A szavazás típusa:

A Közglűlés minden nopirendi pontként megjelölt kérdésben eglszerű tobbséggel dont.
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(7) A szavazás rnódja:

A szavazás a szenré|yi döntések esetében (tisztségviselok megválasztása, tag kizárása) titkos.
Minden egyéb esetben nyílt.

(8) Jegyzokönyv:

A Közgyűlésekről jegyzokönyvet kell készíteni. A jegyzokönyvet (annak tninden oldalát) a
jegyzőkönywezető, a|evezető Elnök és a Közgyűlés által felhatalmazott két jelen levő tag írja a|á. A
jegyzőkönyv egy pé|dárryát rninden E|nökségitag 8 nrunkanapon beliil rnegkapja.

(9) Tagságirryi|várrtartás

Kü|ön kerül vezetésre a tagsági, a párto|ó tagsági rryi|várrtartás.

A nyi|vántaftás tarta|mazzaatagnevét, születési adatait,lakcínrét' szenrélyi igazo|vány szátnát,
telefonszálnát és egyéb elér|retőségeit, a tagsági viszotty keletkezésérrek és rnegszűr-résének
dáturnát. Jogi szerné|y' illetve jogi szenrélyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén
annak székhe|yét' adószárnát és képvise|ójérrek nevét.

(10) Az Egyesület tisztségviselőinek (Elrrokség, Elnök, Felügyelo bizottság tagiai) mandátuma 5 évre
szól. A tisztségvise|ők tevékerrységtiket díjazás e|lerrében látják el' A tisztségviselők az Egyesü|et
érdekében folytatott tevékenységük során felnrerült kiadásaikkal összefiiggésben költségtérítésben
részesüllretnek.

(l l) A Közgyti|és ü|ései nyi|vfuosak.

feltigyelo bizottság beszánrolói bárki számára(12) A Közgytilés dörrtései, az E|rrökség és a
megisrnerlretőek

az egyesület működésével kapcsolatos iratokba az E|ndkkel törtélro egyeztetést követőerr bárki

betekinthet;

az egyesület tagjai írásban rnegkapják a közgyÍilés összelrívásáró| szóló értesítőt' a döntéseket
pedig a jegyzőkönyv tarta|mazza, rne|yek kiftiggesztésre keriiInek a titkársági iroda
faliúj ságj ára, a|rol nru nkaidoben rnegteki rrthetok;

szóbeli tájékoztatás kérlrető az Elrrökség tagjaitól;

az egyesület honlapján olvashatóak.

7.$
Elnök

(l) Az E|nök az Egyesületet öná|lóan képviseli.

(2) Az Elnök jogai és kote|ességei:

a) szervezi az Elrrökség és a Közgyűlés rnunkáját;

b) összelrívja és vezeti az Elnökség ü|éseit, vezeti a Közgyű|ést;

l!i".r- |
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c) intézkedi|< és dönt a l(özgyiilés, az Elnökség által hatás|<örébe Lrtalt tigyekberr;
cl) felügyeIi az Egyesi-ilet gazdasági iigyeirlel< alakLrlását,
e) tevékenységérő| beszánloI az EInökség soron következo ülésén:

J.) az EgyesíiIet bcnkszcintldjafelelt az Egyesiile| Elttoke renclelkezik,

0 felvilágosítást, tá.iékoztatást ad az Egyesiilet tevé|<enységéről'
g) gondoskodik a közgyÍi|és és elnökség határozatainak végrehajtásáró|
h) gondoskodik a |698l2005/EK rerrdelet á|ta| átfogott II|. és/vagy IV. terrge|yes intézkedések

végrehajtása érdekében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal á|ta| szabá|yozott
delegált feladatok ellátáSáról, mely |ratáskört az Elrrö|<ség és KözgyÜrlés nenr vonltat el.

i) goridoskodik a |698l2005EK rendelet III. és/vagy IV. tengelyes végrelrajtása érdekébeIt, a
Mezögazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal álta| szabályozott de|egált feladatok e|látásálroz

sziikséges tánrogatási és kifizetési kérelnrek benyújtásáról
j) rnunkáltatóijogokat gyakoroI az egyesiilet tnttIrkaszervezet vezetője feIett.

(3) Az Elnök akadá|yoztatása esetén telies hatáskörbett az aleInök lát.ja el az elnök fe|aclatait.

(5) Az Elnök nregállapodást köt az Egyesiilet á|tal nyírjtott szolgáltatások igénybe vételének
fe|téteIeirol, harnrad i k szelrlé |yekkeI szerződést köt.

8 $

AIelnö|i

Az AIelnök jogai és köte|ességei:
. az E|nök akadá|yoztatása esetéll teljes hatáskörben helyettesítheti az Elnököt, 3 hónapot

rneglraladó akadá|yoztatása esetén a he|yettesítéslrez a közgyíilés |lozzájáru|ása sziikséges.
. irrtézkedik és döIlt a közgyűlés az ElnQkség által lratáskörébe trta|t ligyekperr:
. az Egyesiilet battksztímlójafelett ctz Eg1:g5iilgt Elnoke rettclelkezik.

e$
Az Elnökség

(1) Az Elnökség az E.gyes|i|et lnegválasztottakból álló dörrtéshozó szerve, anrely 5 tagból á||, Az

Elnök minden esetben tagsa az Elrrökségnek és beletartozik a rrregadott taglétszánrba.

(2) Az E|nökség saját Ürgyrendje szerint nríiködik, í-iléseit sztikség szerittt, cle |egalább évettte egyszer

taftja Az Elnökség összehívására, az i-ilések dokumentálására. a KözgyÍilésre vonatkozó rendelkezések

irányadók.

(3) Az E|nökség fe|adatai és jogkörei:

Az Elnökség hatáskörébe tartozik a Közgyíilés álta| |ratáskörélre rrtalt f.eIadatok ellátása, valanrint a

KözgyŰrlés összehívását rrenr igérrylő egyéb dorrtési jogkörö|<:

a) képviselőtdelegállrategyébszervezetekbe;

b) Munkaszervezetvezetéséért felelős MunkaszervezeÍ"vezető kiváIasztása;

8
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c) dönt két közgyíilés közötti időszak között az Egyestilet tigyeiben, kivéve azokat a tárgyköröket,

arnelyeket az a|apszabály, vagy jogszabály a Közgyíilés kizáró|agos hatáskörébe vagy rnás személy,

egység lratáskörébe Lrtal,

de kii|örroseIr:

d) dörrt a rendes tag és a pár1oló tag felvételérő|;

e) javaslatot tesz a tag szerrrélyére;

0 határoz tag és pártoló tag törlése iigyéberr;
g) elkészíti az éves beszárnolót;
h) dörrt a helyi vidékfejlesztési stratégia/terv végrehajtása során felnrerülő delegált fe|adat

ellátásával összefriggo, Munkaszervezet vezető álta| összeá|lított |<érelenr elfogaclásáról, esetleges

visszautalásáról;

i) dönt az Elnök által felterjesztett támogatási rangsor(ok) alapjárr a forrás(ok) alIokációjáró1;
j) utasítja az E'lnököt a forrásallokáció soráll feltárt eljárási hibák javítására

k) Véleményezi és jóváhagyásra a Közgyúilésrrek felterjeszti a 169812005/EK rendelet á|tal átfogott

IlI. és/vagy IV. tengelyes intézkedések végrelrajtása érdekében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Hivatal Últnrutatásáva| összhangban elkészített Szervezeti és Működési Szabá|yzatot (SZMSZ)'
j avaslatot tesz annak módosítására.

(4) Határ ozalké pes sé g :

Az Elrrökség lratározatképes, ha a szabá|yszerű értesítés után az eInökségi tago|< |egalább 50%.a és

rnég l elnökségitag jelel1Va|l. Minden elrrökségi tagot egy szavazat illet meg.

Az elnökség üléseire tanácskozásijoggal nregke|l |rívni a Felügye|ő Bizottság ehjökét.

(5) A szavazás típusa

Az Elnökség az e|ébevitt kérdése|<ben a teljes létszá,'.'ho, ul,'o,ryított többséggeI dönt.

(6) A szavazás lrródja:

A szavazás nródja minden esetben nyílt, kivéve a szerlélyt érintó kérdésekben.

(1) Az E.lnökség iilései nyilvánosak.

(B) Az E|rrökség tagjai nen,r lehetnek egynrásnak a Ptk.685.$ b) pontjában meghatározott közeli

|lozzátaftozői.

(9) Az Elnökség tagjaira vonatkozó összeférlretetlenségi előírásol<at az a|apszabá|y az alábbiak szerint

szabá|yozza:

a) Nenr |elret az Egyesiilet vezető tisztségviselő.ie * az Elrrökség' Fe|iigyelő Bizottság tagja,

Munkaszervezetvezet"ő. E|rrök' il letve Alelnök - aza szenrély' aki olyan közhasznú szervezetnél vagy



egyesÜlletnél töltött be vezető tisztséget, anrelynek vezetőjeként az adott társaclalrni szervezet az adőzás

rerrdjéről szóló törvény szerirtti köztartozását nenr egyenlítette ki.

b) Vezető szerv |tatározathozaÍ.a|ábatl tlern vehet részt az a szetnély, aki vagy akinek közeli

|lozzátartozőja [Ptk. 685. s b) pont], é|ettársa (a továbbiakban egyi-itt: |lozzátartoző) ahatározat alapján

|<ötelezettség vagy felelősség alól nlentesül, vagy bárnrilyen nrás előnyben részestil, il letve a

rnegkötendő j ogü gyletben egyébként érde|<elt.

Jelen pont alkalrlazásában fele|ős szenrély, aki a szervezet létesítő okiratában és beIső szabá|yzataibat"t

vezető tisztségviselőkérrt rnegielölt vagy egyébként érdenri döntési jogkörreI rendelkező személy,

valanrint az a szené|y, aki a létesítő okirat felhata|tnazása, a szervezet legfóbb szervének határozat"a

vagy szerződés alapján a szervezet képviseletére Vagy barrkszárrllája fe|etti rendeIkezésrejogosult.

Jelerr porlt alkalnrazásábarr cél szerinti juttatás a társadalnri szervezet által cél szerinti tevékerrysége

keretében nyÚrjtott pénzbeli Vagy nem pénzbe|i szoIgáltatás.

10$
Felügyelő Bizottság

(1) A Közgyiilés az Egyestilet rnűködéséne|< és gazdálkodásának ellerrorzése céljából Peliigyelő

B izottsásot lroz |étre.

(2) A Fe|ügye|ő Bizottság csak a Közgyűlésttek alárendelt testii|et.

(3) A Feliigyelo Bizottság legalább három tag(l. A Közgyíílés a FeIiigvelő Bizorisdg tctgjctit és etnökét

a h,órom sz.féra képviseletében minősített többséggel' titkos szavazással, az Elnökség által yólasztoÍt

Jelölő Bizottság ja,l;aslatct alapján közveteÍt t,álasztdssal t:őlasztja, 5 évre' Feltigyelő Bizottsági

tagságot ktilső szernély is betölthet.

(4) A Felügyelő Bizottság a Közgyír|ésen beszámol tevékenységérol.

(5) A Feliigyelő Bizottság tagiai az Egyestilet vezetésében (vezetőség, E'lnökség, Elnök) nem vehetnek

részt, tret-t,t lelretnek az Egyestilet nrun|<aválIalói.

(6) A Feliigyelő Bizottság a nrűködését a saját nraga által elfogadott Műköclési Szabá|yzaÍ. és tigyrend

alapján végzi.

a) A Feliigyelő Bizottság üléseit sziilrség szerint, de legalább évente egyszer tarda.

b) A Feliigyelő Bizottság tiléseit a Bizottság E|nöke hívja össze, a l(özgyiilés összehívására

vonatkozó el|árás szerint.

c) Az iilés lratározatképes, ha azott a Bizottsági tagok2l3-a, két fő jelen van.

d) A feItigyelő bizottság dörrtéseit, határozatait nyí|Í szavazással, egyszeríi szótöbbségge| hozza.

e) A Feltigyelő Bizottság üléseirőljegyzokörryv készül. A jegyzőkörryvet a jegyzőköItyvvezető, a

Felügye|ő Bizottság Elnöke és egy felkért jelerr levő Bizottsági tag írja alá. A jegyzőkönyv

egy példányát nrindett Bizottsági tag és Elnöl<ségi tag B muttkattapon beli.il rnegkapja.

10

i\,'r'.



0 A Feltigyelő Bizottság tagai az Egyesi,ilet könyveibe, irataiba bárrrrikor betekinthetnek,ezekről nrásolatot készíthetrrek, az Egyesi.ilet clolgozóitó| felvilágosítást kérhetnek.

(7) A Fe|i.igyelő Bizotts ág fe|adata:
a) u' 

"9l-",'.l|"l 
péIrz- és vagyonkeze|ésének vizsgá|ata;

b) a társadalrni szervezetek- gazdálkoc|ására vort.atkozó jogszabályok és egyéb köte1ezőelőírások betartásának ellenőzése:
c) tagdijak befizetésének eIlerrőrzése;
d) az éves nrérleg felii lvizsgá|ata;
e) a gazdálkodás cé|szeríiiégének, szabályszeriiségérrek, az előirátlyzott bevételek éskiadások teljesítésének éverrkénti vizsgaíata; 

-'".

D a bizony|ati fegyelenr betartásának 
"ltJno.,js";g) 

:íJáf;Jl:ti 
vagyon megóvása ércle|<ében sziikséges intézkeclések nregtéte|ének

h) A mÍiködéséveI kapcsolatos részletes szabályokat a sa.ját nraga á|taI eIfogadottMűködés i Szab á|yzat és i-i gyrend

(8) Nem le|ret a Felijgyelo Bizottság tagja és/vagy Elnöke az EgyesiiIet Elnöke, Ehrökségi tagja vagyazok kö ze| i |l o zzátarto zőj a.

(9) Nern |ehet a feliigye|ő szerv elnöke vagy tagja, iIletve körryvvizsgá |őja aza szerné|y' akia) avezető szerv elnöke vagy tagja,
b) az EgyesiiletteI a rnegbízatásárl kívüli más tevékenység |tife.jtésére irárryuló tnunkaviszonybanvagy nrunkavégzésre irányuló egyéb.iogviszonyban áIl,
c) az Egyestilet cél szerintijLrttatásából részestil - kivéve a bárki által nregkötés Iré|ktil igérrybevehetó neln pénzbe|i szo|gá|tatásokat, és a társada|nli szerve zet áIta| tagjának a tagságijogviszorry a|apjáIr rryúrjtott, létesítő okiratnak nregfu|elő cé| szerirrtijLrttatást -' il letved) az a)-c) pontban nteghatározott szenrélye k |.tozzátartozőia,

11 .$
A tagozatol<

(1) Az Egyesti|et háronl tagozatot hoz |étre:

a) közszfératagozat
b) civilszfera tagozat
c) tiz|etiszfératagozat

(2) Az egyes tagozatok pontos def'iniálásáról jelen A|apszabály Preatnbuluntában meg|e|öltjogszabályok adnak fe|vi lásosítást.

(3) AÍagozatok Egyesi.i|eten beliil i ntegoszlása a követ|<ező:
a) a közszféra tnaxilnttItl 4)%o-bal.l,
b) a civil-és i,izleti szfera egyÍ'itteselr tninintunr 6O%o.batlképviselteti nlagát.

(4) Minden tagozat képvise|tetheti magát az Egyesii|et nlindeIt fórunrán. az A|apszabalyban lefektetettarárryok nrentén és képviselői útián.



12$
Munkaszervezeto Munkaszervezet v ezető

(1) A Munkaszervezet az Egyestilet ügyviteli, adminisztratív szewezete, az Egyesület tevékenységét

segítő iroda. Szerr''ezeti felépítése' feladatai' létszáma aZ egyesület tevékerrységeihez igazodoan

vá|tozhat, amely a Szenrezeti és Működési Szabályzatban kerül meg|tatározásra.

(2) A Munkaszervezet rnunkáját az iroda vezetőjeként a Munkaszervezet vezető irányítja. A

Munkaszen'lezet vezető kiválasztásáró| az E|riökség gondoskodik. A Munkaszervezet vezetói

tisáséget az Egyesü|et tag|a illetve külső szernély is ellátliat.

(3) A Munkaszervezet dolgozói tevékenységtiket munkaviszony keretéberr látják el. A rnunkáltatói
jogkört az Munkaszerv ezet v ezető gyakorolj a.

(4) A Munk aszerv ezet v ezető :

a) gorrdoskodik a Munkaszervezetvezetéséről;

b) gyakorolja a rnunkáltatói jogokat a Munkaszervezet dolgozói vonatkozásában;

c) eljár és dönt a Közgyűlés és az Elnökség á|ta| lratáskörébe utalt ügyekben;

d) gondoskodik az Egyesület rryilvántartásainak vezetésérol;

e) gondoskodik a I698l2005lEK rendelet által átfogott lII. és/vagy IV' tengelyes irrtézkedések

végrelrajtása érdekéberr, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal útrnutatásával

összlrangban az Egyesület Szervezeti és Működési SzabáIyzatot (SZMSZ) elkészítésérol,
javaslatot tesz annak módosítására.

0 az Elnök vagy aZ Alelnök akadáIyoztatása estén a bankszárn|a felett"a nem akadá|yoztatott

tisztségviselővel egyiittesen rendelke2het.

(5) Az E,gyesület a központi rendelet a|apján benyÚrjtott kére|mek ér1ékeléséhez, az értékelés és döntés

előkészítés érdekében végzendő feladatokat nem szer\€zheti ki. Az Egyesület gazdajgi (p|.:

könyvelés, könyvvizsgálat),jogi tevékenységéhezazEgyesülettel szerzodéses kapcsolatban levo külso

szervezeteket, szakértőket ve|ret igénybe.

13.S
Az Egyesület gazdá|kodása

(1) Az Egyestilet éves költségvetési terv szerint gazdálkodik.

(2) Az Egyesület irrduláskori Vagyona 1.7l0.000 Ft, azaz egymillió hétszáztiz ezer forint, melyet a

tagok létszámuknak megfeleloerr, egyenló arányban, készpérrzben bocsátanak az Egyesü|et

rendelkezésére j eIen okirat aláírásával egyidej tileg.

(3) Az Egyesület bevételei:

a) tagdíjak;
b) gazdasógi-vóllalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) szárntazó beyétel,.
c) a köItségvetési tántogatás..



ca) a pcilycizaÍ titjein, l,alantittl agyecli döntéssel kctpo|t költségl,etési ítitttoguÍeis,.
cb) az Európai Uniri strukturcilis alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból szdnnazó, et költ.ség,etésből

juttatott támogaíás;
cc) az Európai Unió köIt'séglletéséből ya1gy nrus óllanÍól, trcntzetközi szerl,ezel,Íől sztirnruzó

Íómogatós,.
cd) a személyi jövedeletnaclo nteghatározo|t részének az ctdózcj renclelkezése szeriltt kiutalt összege,.
d) az dllantháztartás alrendszereiből közszolgciltelási szerződés ellettértékeként Szerzett bevéÍel;
e) más szervezettől, illetve nrugcinszenÉlytől kapol| aclonrciny,.

fl befektetési tevékenységbőI szántruzó bet,éteI,.
g) az a)-fl pontok ald nem |art,ozó egyéb bevétel.

(4) Az E'gyesi.ilet kiadásai:

a) al apc él szerint i tevé kenys é ghez kön,etl eniil kapcs ol ódó kt;l t sé gek:
b) gevc{eueigi l,cÍllalkozá'si tevékenység,hez ('szolgriIttttás tt'vti.j1,i',i1.,,,, kön,eIlettiiI kapcsolódó

kc;Itségek;
c) a cil,il 'szeryezet szeryeinek, szen:ezelének n.ííködési köItségei (ic{eértve az tttlntinisztrriciti

köttségeit és az egyéb "felmerült, közveÍetí kölíségekeÍ), valaminí a töbl: tevékettységhez haszndlÍ
i m nruter iál i,s .j av ak é s t ár gyi e sz köz ök ér tékcs o kken é s i l e ír ti s a,.

d) az a)-c) pontok ala nem turÍozó egyéb köllség.

(5) Az Egyestilet tar1ozásaiéft saját vagyonával felel. A tagok a tagclíj nregfizetésén tírl az Egyesület

tartozásaiért saj át vagyon ukkal nern fe l e |rrek.

(7) Az E,gyestilet a vagyonáva| önál|óan gazdálkodik.

(8) Az EgyestiIet vagyonával történő gazdálkoclás' a Vagyoll felhaszlrá|ásáról való clöntés a KözgyŰllés

á|ta| rrreghatározott keretek között az Elnöksés hatáskörébe tartozik.

(9) AzEgyesti|et a gazdálkoclása sorátt e|ért öreclnrényét nem oszthat.|a fe|,'aztz.i.t.n Alapszabályban

nreglratározott tevékerrységére kell fordítania.

14.S
Egyéb rentlelkezések

(l) Az Egyesiilet po|itikai tevélrenységet lretrt folytat, szervezete páftoktól ftigget|ell, azokttak anyagi

tárnogatást lrern Iry[ljt.

(2) Az Egyesiilet a tevékenységének, gazdállrodásának |egfontosabb aclatait a helyi sajtó útján Vas

Népe, nyi lvárrossá gra |.lozza,

(3) Az Egyesiilet a Vas Megyei Bíróság nyilvántartásba vételéve|.iön |étre.

1 6 . $

Záró renc|e|kezések

(1) A rnŰrködés és gazdálkodás itt nenr szabá|yozott kérdéseit az Egyesi'ilet Szervezeti és Miiködési

Szabá|yzatatatta|tnazza, arnely ttem Ielret ellentétes jogszabá"||ya| és az Alapszabállyal.
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(2) Az egtesület ntegszűnik, ha
a) a legfőbb szerv döntése alapján citalakul,
b) a ledőbb szerve afeloszlósáról határoz,
c) a bíróság feloszlatja,
d) a tÖrvényességi ellenőrzési eljórás eredményeképpena bíróság ntegszűnteti vag,l nlegállapítja

, Ezen egységes szervezetbe foglalt Alapszabáll a Ságliegy Leader Egyesü|et Közgyűlése 2013, év

április hó 08. napján fogadta e|' A rnódosított rerrdelkezések dőlt bettivelÁH.$Hsglf 
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megsziínését,
e) afizetésképtelensége miatt indult eljtirdsban a bírósó,g megszünteli,
és az eg1lesületet a nyilvántartósból törlik.

A b)-e) pontokban foglak esetekben az eg,lesület jogutód nélkül szűnik nteg. A b) pontban foglalt
esetben végelszántolási eljárást, a c)-d) pontokban foglalt esetekben pedig kényszer.végelszónlolást
kell lefolytatni.

A legfőbb Szerv nenx dönthet az egyesül,et feloszlósáról, ha az eg,lesiilettel szenúen lefolytatott
végrehajtás eredménytelen volt vag,, az eglesület fizetésképtelenségét a biróság ntegállapította.

Az eglesület alapszabáIya vagl torvény eltérő rendelkezése hió,nyában a jogutód nélküI ntegszűnt
egyesület - hitelezői igények kielégítése után - ntegnnradt vag1lonát az eg1lesülésijogról, a közhasznú
jogóllásról, valamint a civil szervezetek műkodéséről és támogatásdról szóló törvényben
meghatározott célra kelt fordítani és az ott megjelölt ntódon kell nyilvánosságra hozni.

Az eg,lesület végelszárnolására, valamint az ellene indult csőd-, és felszántolási eljárására a 2006. évi
V. törvény yalamint a 1991, évi XUX, törvény.rendelkezéseit a 20]], élli CLXW. torvényben
szabályozott eltérésekkel alkalntazni kell azzal, hogy egyszeríísítet végelszámolás lefolytatásának nincs
helye.

(3) Megszűnés esetén vagyorráról a Közgyűlés rendelkezik. A rnegszűnéssel kapcsolatosan az

Elnökség jár eI, Vagyonát a lritelezők és a kötelezettségek kielégítése utána, csak a liasonló célok

érdekében tevékenykedő egyestilet vagy alapítvárry javára lehet felhasználni. A vagyol1

felliasználásánakmódjátnyilvánosságrakellhozni.

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt a 2011' évi CLXXV. törvérry rendelkezései'
másrészt a kapcsolódő jogszabá|yok minderrkor hatályos reldelkezései az irárryadók.

Kelt: Ikervár, 2013. 04' 08.

Elnök
Keresztes lstván

Jegyzőkönyvvezető: Németlr Rudolfné

Hitelesíto tasok:

Farkas Lász|ő /.,.---

Patyi Gábor q^
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