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€ g ységes szerkezetbe foglalt
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Álta|ános rendelkezések
Aza|apítőtagok a Po|gáriTörvérrykörryv(1959.éviIV. tv.),az egyesü|ésijogrólszó|ótörvérry(l989'
évi II. tv.), a társadalrni szervezetek rryilvántaftásárrakügyviteli szabályairól szóló lM rende|et
(611989.IMrende|et)és a9312007.(VilI' 29.) FVM rende|etrendelkezései
szerint2008. éváprilis |tó
28. napján egyesü|etethoztak |étreaz alapszabálybanrneghatározottcélra.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,ködésérőlés tánogatásóról szóIó 2011. évi
CLXXV. törvény hatályba lépéséretekintettel az Egyesiilet módosítósokkal egtséges szerkezetbe
foglalt Alapszabályát az aIóbbiak szerint állapítja meg:
(l) Az Egyesü|etneve:SÁGHEGY LBADBR EGYEsÜlnr
(2) Az Egyesti|etszékhelye:
9600 Sárvár,Batt|ryányu. 34.
(3) Az Egyesii|etbélyegzójéneklenyonrata:SáglregyLeader Egyestilet
(4) Az Egyesület tevékenységét
a Magyar Köztársaság területérr
végzi,
(5) Az Eg,lestilet, mint önkén|,esenlétrehozott,denokratikus önkorntcinyzaÍtalrendelkező társadalni
szerllezet, Ónálló jogi személy, antely politikai pórtoktól fiiggetlen, pórtoktól tómogatást nem kap,
pórtokat, politikai szerllezeteket nem tómogat, azoknak anyagi segítségetnent nyújt, orszógg1lűlési
képviselőt nent,állít, nem látnogat. Minden ltyen jellegű tevékenységet
tal,óitbbinúködése soran is
kiza,. Az eg,,esülésijog g,lakorlósa nem sérthetiaz ''4laptörvényC.) cikk (2) bekezdését,
nem valósíthat
nteg bűncselekménytvagy bűncseleknúny elkövetéséret,aló Íelhívást, valuminÍ nenl jórhat núsok
jogainak ésszabadsógának sérelnúvel.
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Az Egyesület célja' tevékenységei
( l ) Az Egyesiilet cé|ja:
A 611989'IM rerrde|et4 számű rnellékletének
l. pontjaszerintikultrrrálistevékenység
4. pontja szerinti oktatásitevékenység
10. pontja szerinti te|epii|ésfej
l esztésitevékenység
12.porrtjaszerintinernzetközitevékenység
l 5. pontja szerinti egyébtevékenység:
A vidéki tertiletekentörténő vá|tozások tánlogatása a gazdáIkodási tevékerrységek
ne|ll mezőgazdasági tevékenységek felé történo diverzifikálása és a llel.n
fog|a|koztatás e|ősegítése, az
nezógazdasági
ágazaÍok fe.jlesztése, a
a|apszolgáltatások javítása, be|eértve aZ infornrációs és korrrmr'rnikációs
technológiáklroz való helyi hozzáférést,
és a vidéki teriileteket vonzóbbá tévő
berulrázásokvégrelrajtása
révéna gazdasági és társadalIrtivisszaesésés a vidék
érdekében.
elnéptelenedése
felétnutatóterrdenciákvisszafordítása
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Vidéki gazdaságravollatkozó egyéb,he|yi |iezcletttétlyezéselt
alaprrló intézkedések
bevezetése.
A széIesebb
értelentben
vett vidéki gazdaságraés |akosságI.a
irárlyLrlóirrtézkedések
közötti teriiletikoherenciátésszinergiátnregerősítése
a lrelyi stratégiákon
keresztiil.
(2) A cé|okrrregva|ósítása
érdekébert
az Egyesiiletfontosabbtevé|<erlységei:
relrclelet
által átfogottII[.TengeIytekirrtetében:
A I69812005/EK
tertiletrevonatkozótatluInlányokkészítése:
az érintett
-

irárryLrlóintézkedések;
a terii|etreésa lrelyi fejlesztésiterv voltatkoző Iájékoztatásra

.

terv előkészítéséberr
ésvégrelra.itásábalr
közrerrrÍiködőszemélyzetképzése:
a |re|yifejlesztési
protnóciósrerrdezvények
ésvezetőképzés;
helyi fejlesztési
terv végrelrajtása.

-

rerrcle|et
A 169812005lE|(
által átfogottlV. Tengelytekintetében:
- jól

azonosítottszubregionális vidél<iterliletekre irányrrIó területalapÚr,helyi fejlesztési
stratégiákkidolgozása,Inultiszektorálistervezéseésvégreha.itása,
a helyi gazdaságlrti|önbözó
ágazatainakszerepl o i ésprojektje i közötti kö| csö rrhatásotlalapul va;
- helyi köz- ésnlagáttszÍéralreli
partnerségek
kialakítása:
- a lrelyi fe.ilesztési
nlegvalósítására
stratégiák
vonatkozóc|öntéshozatal;
169812005lEK
rendeletá|ta|ÁtfogottIll. ésIV. Tengelytekintetéberr:
.

aZ Egyestilettnríiködtetésével
feladato|<
éstevékenységek;
kapcsoIatos
adrltinisztratív

o

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

o

részvétel
a belfoldiésaz európai lráIózatokta|álkozóill;

o

a Szervezeti és Míiködési Szab'ályzatbantneghatározottattiIltációs és Irálózatépítési
(networking)feIadatokteljesítése;

'
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HeIyi Vidé|<fejlesztési
Tervre/Stratógiára
vonat|<ozó
irrfornráci(lszolgáltatás:
a enrberi erőforrások fe.jIesztése
a helyi egyiittmiiköclésés parttterség
elosegítése
érdekében;
|<onfl
iktLrskeze|és;
a lle|yi Vic|ékfejlesztési
Terv/Stratégia
rrregvalósítáSát
cé|Zóproje|<tek
vonatkozásá|ran
egytittnrűködések
a több szektorrakiter.ieclő
öszttjnzéseéstámogatása;
aZEgyestilettevékenységéneknépszerűsítése;
ntegvalósításában
résztvevőpaftIterekképzése;
a He|yi Vidékfejlesztési
Terv/Stratégia
Terv/Stratégia
aZ Egyeslilet tagjainak képzésea I{elyi Vidékfejlesztési
végrehatása
érdekében;
készítése;
aZ érintett
ter|iIetekre
vottatkozótarlr-rlntátlyok
aZ Egyestiletképvise|ete
|<tilönbözőtanácskozásokon
ésesetnéttyekeIt.
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az FöldrrrŰlveléstigyi
ésVidé|<fejlesztési
Az Egyesí.ilet
céljainaknregvalósítása
érde|teIr
egyi'ittníikiiclil<
valatnitlt
a
Mezógazdaságiés
Minisztériurn|rárlyító|Jatóságávalés illetékesszervezetiegységeivel.
|-|ivatalilIetékes
VidékfejIesztési
szervezetiegységeivel.
(3) Tevékenységével
|átel.
érclekképviseletet
kapcsolatbaIr,
tagjaiérdekében
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tagiai
Az Egyesü|et
Az Egyesületaz54120l1'(VI.l0.) VM rerrdelet
(l) Az Egyesületrrek
pártolóésrendestagjailehetnek.
Az Egyeslilet|leza HACS illeté|<ességi
tagfelvételt.
l. $ 7. pontjaalapjárrbiztosítjaa korlátozástlletltes
Vagy jogi szenré|y
rlegfe|elő ternrészetes
területérőla fenti rendeletbenmeghatározottfe|téte|eknek
a HACS tagságbólIegalábbkéttag írásosajánlásávalrendelkezik.
csatlakozhat,anrennyiberr
az Elnökség|lez
nyilatkozatánakésaz írásosa.iánlásoknak
(2) A tagfelvételi
eljárás a tagjelölt belépési
történo eljuttatásávalkezdődik. A tagfelvételről- a Közgyű|és á|tal átrtrlrázottlratáskörben - a
belépésinyilatkozat és az ajánlások alapján aZ E|nökség határoz' A tagokat az E|nökség
őrzi.
szabályoknakrnegfe|elően
á||ó adatokataz adatvédeIrni
veszi ésa rendelkezésre
nyilvárrtartásba
a
eljárás alkalmazásáva|az Egyesi-iletarra törekszik, hogy a csatlakozáslrritrdett,
A ferrtitagfe|véte|i
érdeke|the|yi szerep|ő szánára valós Iehetőséglegyen, és így a vidékfe.ilesztés
vidékfej|esztésben
is résztvehesseneka he|yiszereplok.
azok nregvalósításában
hetyi irányainakrrreghatározásábatt,
vagy jogi személyiséggel
ésjogi szenré|y,
(3) Az Egyesületnektagja lelretnrindeItolyan ternrészetes
ttem rendelkezó gazdasági társaság, aki egyetértaz Egyestilet céljaival, e|fogadja az a|apszabá|yt,
rryilatkozat
rendelkezika belépési
a tagdíjatés legalábbkéttag írásosa.iánlásáva|
rettdszeresenfizeti
benyújtásakor'
nernrendelkezőgazdasági
vagyjogi szeIrrélyiséggel
ésjogi szenrély,
(4) Az Egyesiiletnekternrészetes
társaság pártoló ésrendestagjai |ehetrrek.A páftoló ésa rendestagok felvételérőla fentiek szerint az
dönt.
a Közgyű|ésegyszerűtobbséggel
eseténa tagfelvételről
Fellebbezés
Elnökség |.tatároz,
(5) A rerrdes
tagjogai:
nregválasztható,
Az Egyesiilet . 18 éves kort e|ért- taga az Egyesiilet bárnre|ytisztségére
korlátozások|ratályaalá.
amennyibennem esik a jogszabá|ybannregfoga|nrazott
Részt vehet az Egyesiilet Közgyíilésénekrnunkájában, egyéb tiléseirr,rettdezvényein.
b)

a)

Felszólallrat,szavazatijogáva|élhet.
Javaslatokat,irrdítványokattehet,kezclernényezhet.
c)
élheta tagságotnregilletőkedvezményekkel.
velretiaz Egyesiiletszo|gá|tatásait,
Igérrybe
d)
.
e)
-

az Egyesü|etrendezvényeit
A|arryijogon|átogathatja
kedvezméttyes
szolgáltatásainak
mű|<ödóintézrnérry
az Egyesiiletfenntartásában
Kérvérryezheti
igénybevételét
résztvelret.
A közgyiilés döntésealapjánaz Egyestiletcéljaitszolgáló továbbképzésen
Jogosult betekinteniaz Egyesiilet irataibaa következők betaftásával:
aZ egyesület nrűködésévelkapcsolatos iratokba az Elrrökke| történo egyeztetést|<övetőerr
betekinthet;
tiszteletbentar1ásáraésa
válla| mások szerrrélyiségijogainak
kérőkötelezettséget
a betekintést
az Egyesiilettigyeibena titoktartásra;
tekintetében
törvényesnríikodés
aZ iratoka titkárságiirodábantekinthetők|negaz Elrrök.ielenlétében;
jogokat és az egyes|iletgazclaságiérdekeitttem sérto irato|<rő|az Elnök
a szenrélyiségi
nrásolatkészíthető.
errgedélyével

(6) A rendestag köte|ezettségei:
a)
b)
c)
d)

Az Egyesület céljainakrrregva|ósításábarr
való aktívközrenrűködés.
AzEgyesületalapszabá|yánakrendelkezéseinekbetartása.
A tagdíjrendszeresbefizetése.
Az Egyesiileteterkölcsi tátnogatása,
jellegéről.
a kíviilá|lóktá.iékoztatása
annakfe|adatáról,

(7) A pártoló tagjogai:
a)
b)

Tarrácskozásijoggalvaló részvéte|
az Egyesti|etKözgyii|éseinésrendezvényein.
AzEgyesületszolgáltatásainakigénybevéteIe.

(8) A páfto|ótag kötelezettségei:
a.)
b.)

Az Egyesületcéljainakrnegvalósításában
való közremÍikodés.
Az E,gyesÜrlet
a|apszabá|yánakrendelkezéseinekbetar1ása.
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A tagsági viszony megszűnése
( l ) A rendestagság megszűttésélrek
esetei:
a)
b)

törlés

c)

kizárás

d)

természetes
személylralála
jogi szemé|ynregszűnése

e)

kilépés

'

-

(2) Atag az Egyes|iletbólírásbelibejelentésse|
bánnikor ki|éphet.
(3) A KözgyŰrlés |tatározatta|kizárhatja azt a tagot, aki az Egyesiilet céljairrakrrregvalósítását
je|errtőserrveszé|yezteti,vagy azza| e||erúétes
nlagatartásttanúsít.A kizárást a tagok 1l3-a, vagy az
E|nökség kezdernényezlreti.
A KözgyŰrlés 2l3-os többségge|dönt a kizárásról. A dontésellerr
fe|lebbezéslrek
|re|yenincs' JogoI.voslattala szervezetszék|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 írásbelife|szólításellenére- 90 naporr
beliil sem fizeti rneg. A törléSi eljárást az E|nökség fo|ytada |e, mely eljárást az egyestiletbárrne|y
azon SZerVevagy tagja kezdernényezlreti'
akinek a tör|ési ok a tuclonrásárajut. A torléstkirrrondó
határozate|len l5 napon bellil az Egyesti|etKözgyűléséhezle|retfellebbezni. A fellebbezésnek
halasztó hatályavarr.
(5) A páftoló tagság nregszűnikírásbelibejelentésre
kilépéssel,
vagy a Közgyíilés kizárő |laÍározatáva|
illetvetörlésse|.
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Az Egyesiilet szervezete
(1) Az Egyesületszervel:

Közgyúi|és
Elnökség
Elnök
Munkaszervezetvezetó
Munkaszervezet
Felügyelőbizottság
Tagozatok(civil-,köz- ésüz|etiszféra)
Az Egyesületügyintézését
a Murrkaszewezet
látjael.

6$
A Közgyű|és
(1) Az Egyesü|etlegfobb Szervea Közgyiilés.
a)

A KózgliÍlés a tagok összessége.

A Közgűlés munkáját a koz, üzleti éscivil szféraképviseletében
végzi,
A Közgyíílés az Elnökség tagjait a három szféra képviseletébenninősített tobbséggel,titkos
c)
szavazással, az Elnölrség óItal választott Jelölő Bizottság javaslata alapján közvetett vóIasztással
b)

választja.
Az eg1les Tagozatok legalóbb egy Íot delegálnak az Elnölrségbe, azzal, hogl a Civil- és Üzleti
tagozat áttal detegált tagok aránya az Elnokségbenminimunt 60oÁ-otel kell érjen,

d)

(2) A Közgyűlés kizáró|agos lratáskörébetartozik:

.

a)

az a|apszabály eIfo gadása, módos ítása;

b)

az SZMSZ e|fogadása,módosítása;
kimondása;
az Egyesület feloszlásának,vagy rnás egyesülettelegyestilésérrek

c)
d)
e)

0
s)

h)

a tagdy mértékének
rnegálIapítása;
az évesköltségvetésnreglratározásaéselfogadása;
az Elrrökségi évesbeszárnoló e|fogadása;
Jóváhagyja a Felügye|ő Bizottság által kia|akítottrnűködési szabá|yzatotésügyrerrdet,
az E|nökség á|ta| a tagsági jogviszorry kérdésébenlrozott határozat elleni fellebbezés

elbírálása;
i)
dörrtésminden olyarr ügyben' amit a jogszabá|y, az aIapszabá|ya Közgyűlés lratáskörébe utal,
vagy ame|yet - a jogszabály á|tal delegált feladat e||átásához kapcsolódó iigyeket kivéve _ az
Elnökség a Közgyíilés eléterjeszt;
j)
az E|rrök, az Alelnök ésaz Elnökség valarninta Felügyelo Bizottság rrregvá|asztása;
k)

az Egyesület á|ta| kido|gozott lrosszú-és középtávúrfejlesztésiprogram és rnódosításainak

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

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

(4) A Közgyű|ést lega|ábbéventeegy alkalomma|össze ke|l hívni.
A Közgvű|éstípusai:
a) Rendes Közgyiílés:
Az E|nökségjavaslatáraaz Elnök lrívjaössze ésaz Elrrök vezeti,
A Közgyűlést írásbankell összehívni, a tervezettrrapirendrnegjelolésével,
a teruezettidőporrt
előtt legalább 8 nappal. A Közgyű|és összelrívását 15 nappa| e| kell |ralasztani,ha a tagok
egylrarmadaírásbarrkéri'

b) Rendkívüli KözgyŰr|és:
Össze kell hívni:
-

A tagok SDoÁ-ánakirrdoklássale|őterjesztettírásbelijavaslatára,rnelyet az Elnök részérekell
eljutatni.

-

A törvérryességi
fe|ügye|etetellátó szerv írásbelikezdeményezésére'

.
-

A Feliigyelő Bizottság Elrrökénekkezdeményezésére,
Az Elnök kezdeményezésére
bármikor, lra &Z, az Egyesület rnúiködéseszernpontjából
halasálratatlan ügyet érint.osszehívását az Elrrök rerrdeli el' A rendkí.vü|iközgyűlés faxon,
vagy e-rnail-benis összelrívható.

(5) Határozatképesség:

a) A Közgyiilés (rerrdesésrerrdkívüli)
határozatképes,
lra a szabályszeríi
értesítés
utárraz Egyesü|et
je|en
tagiainak 50%o-a
és még 1 fő
vanl,azza|, hogy mindháromTagozat képvise|teti
magát a
Közgyti|ésen.
ptelerrség
b) Határozatké
Határozatképtelerrség
eseténaz isrnételtenösszehívott KözgyűléS' azonos napirerrddel,a megjelentek
A Közgyűlés ismételtösszelrívására ahatározatképtelen
számára való tekintet rré|külhatározatképes.
Közgyűlést követőerr akár egy óra múlva is sor kerü|lret, de erre az elso írásbeli vagy szóbeli
értesítéskor
a figyelmet fel kell hívrria meglrívóbarr.A rnegismételtkozgyű|éseseténa meglrívóbana
tagokat tájékoztatnike|l arról' lrogy a rnegisrnételtközgyűlés a megjelerrtekszárnátóI fiiggetlerrül
lratározatképes.
(6) A szavazástípusa:
A Közglűlés minden nopirendi pontkéntmegjelölt kérdésbeneglszerű tobbséggeldont.

>
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(7) A szavazás rnódja:

A szavazása szenré|yi
(tisztségviselok
döntésekesetében
megválasztása,
tag kizárása)titkos.
Mindenegyébesetbennyílt.
(8) Jegyzokönyv:
A Közgyűlésekről jegyzokönyvet kell készíteni.A jegyzokönyvet (annak tninden oldalát) a
jegyzőkönywezető, a|evezető Elnök ésa Közgyűlés által felhatalmazottkétjelen levő tag írjaa|á. A
jegyzőkönyv egy pé|dárryát
rnindenE|nökségitag 8 nrunkanaponbeliil rnegkapja.
(9)

Tagságirryi|várrtartás
Kü|ön kerül vezetésrea tagsági,a párto|ótagsági rryi|várrtartás.
A nyi|vántaftástarta|mazzaatagnevét,születésiadatait,lakcínrét'
szenrélyiigazo|vány szátnát,
telefonszálnát és egyéb elér|retőségeit,
a tagsági viszotty keletkezésérrek
és rnegszűr-résének
dáturnát. Jogi szerné|y'illetve jogi szenrélyiséggel
nem rendelkező gazdaságitársaság esetén
annak székhe|yét'
adószárnátésképvise|ójérrek
nevét.

(10) Az Egyesület tisztségviselőinek(Elrrokség,Elnök, Felügyelo bizottság tagiai) mandátuma5 évre
szól. A tisztségvise|őktevékerrységtiket
díjazáse|lerrébenlátják el' A tisztségviselőkaz Egyesü|et
érdekébenfolytatott tevékenységüksorán felnrerült kiadásaikkal összefiiggésben költségtérítésben
részesüllretnek.

(l l) A Közgyti|ésü|ései
nyi|vfuosak.
(12) A Közgytilés dörrtései,az E|rrökségés a feltigyelo bizottság beszánrolói bárki számára
megisrnerlretőek
az egyesület működésévelkapcsolatosiratokba az E|ndkkel törtélro egyeztetéstkövetőerr bárki
betekinthet;
az egyesület tagjai írásbanrnegkapjáka közgyÍilésösszelrívásáró| szóló értesítőt'a döntéseket
pedig a jegyzőkönyv tarta|mazza, rne|yek kiftiggesztésre keriiInek a titkársági iroda
faliújságjára, a|rolnrunkaidobenrnegtekirrthetok;
szóbeli tájékoztatáskérlretőaz Elrrökség tagjaitól;
az egyesülethonlapján olvashatóak.

7.$
Elnök
(l) Az E|nök az Egyesületetöná|lóan képviseli.
(2) Az Elnök jogai éskote|ességei:
a) szervezi az Elrrökségésa Közgyűlés rnunkáját;
b) összelrívjaésvezeti az Elnökség ü|éseit,vezeti a Közgyű|ést;
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c) intézkedi|<
ésdönt a l(özgyiilés,az Elnökségáltal hatás|<örébe
Lrtalttigyekberr;
gazdaságiiigyeirlel<
cl) felügyeIiaz Egyesi-ilet
alakLrlását,
e) tevékenységérő|
beszánloIaz EInökségsoronkövetkezo ülésén:
J.) az EgyesíiIetbcnkszcintldjafelelt az Egyesiile| Elttoke renclelkezik,
tá.iékoztatást
ad az Egyesiilettevé|<enységéről'
0 felvilágosítást,
g) gondoskodika közgyÍi|és
éselnökséghatározatainak
végrehajtásáró|
h) gondoskodika |698l2005/EK rerrdeletá|ta|átfogottII|. és/vagyIV. terrge|yesintézkedések
végrehajtásaérdekében,a Mezőgazdasági és VidékfejlesztésiHivatal á|ta| szabá|yozott
i)

delegáltfeladatokellátáSáról,mely |ratáskörtaz Elrrö|<ség
ésKözgyÜrlésnenrvonltatel.
goridoskodika |698l2005EK rendeletIII. és/vagyIV. tengelyesvégrelrajtása
érdekébeIt,
a
Mezögazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal álta| szabályozottde|egáltfeladatoke|látásálroz

j)

sziikséges
tánrogatásiéskifizetésikérelnrek
benyújtásáról
rnunkáltatóijogokatgyakoroIaz egyesiilettnttIrkaszervezet
vezetőjefeIett.

(3) Az Elnök akadá|yoztatása
esetén
telieshatáskörbettaz aleInök lát.jael az elnök fe|aclatait.
(5) Az Elnök nregállapodástköt az Egyesiilet á|tal nyírjtottszolgáltatások igénybe vételének
fe|téteIeirol,
harnradi k szelrlé
|yekkeIszerződést
köt.
8$
AIelnö|i
Az AIelnök jogai ésköte|ességei:
. az E|nök akadá|yoztatásaesetéllteljes hatáskörben helyettesíthetiaz Elnököt, 3 hónapot
rneglraladóakadá|yoztatása
eseténa he|yettesítéslrez
a közgyíilés|lozzájáru|ása
sziikséges.
.
irrtézkedik
ésdöIlt a közgyűlésaz ElnQkségáltal lratáskörébe
trta|tligyekperr:
.

az Egyesiilet battksztímlójafelettctzEg1:g5iilgtElnoke rettclelkezik.

e$
Az Elnökség
(1) Az Elnökség az E.gyes|i|et
lnegválasztottakbólálló dörrtéshozószerve, anrely 5 tagból á||, Az
Elnök mindenesetbentagsaaz Elrrökségnekésbeletartozika rrregadott
taglétszánrba.
(2) Az E|nökségsaját Ürgyrendje
szerintnríiködik,í-iléseit
sztikségszerittt,cle |egalábbévettteegyszer
taftjaAz Elnökség összehívására,az i-ilések
dokumentálására.
a KözgyÍilésrevonatkozórendelkezések
irányadók.
(3) Az E|nökségfe|adataiésjogkörei:
Az Elnökség hatáskörébetartozik a Közgyíilésálta| |ratáskörélre
rrtaltf.eIadatok
ellátása,valanrinta
jogkörö|<:
KözgyŰrlésösszehívásátrrenrigérrylőegyébdorrtési
a)
b)

képviselőtdelegállrategyébszervezetekbe;
Munkaszervezetvezetéséért
felelős MunkaszervezeÍ"vezető
kiváIasztása;
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dönt kétközgyíilés közötti időszak között az Egyestilet tigyeiben,kivéve azokat a tárgyköröket,
arnelyeketaz a|apszabály,vagy jogszabály a Közgyíilés kizáró|agos hatáskörébevagy rnás személy,

c)

egységlratáskörébeLrtal,
de kii|örroseIr:
d)
e)
0
g)

dörrt a rendestag ésa pár1olótag felvételérő|;
javaslatottesz a tag szerrrélyére;
határoztag éspártoló tag törlése iigyéberr;

elkészíti
az évesbeszárnolót;
h)
dörrt a helyi vidékfejlesztésistratégia/terv
végrehajtásasorán felnrerülő delegált fe|adat
ellátásával összefriggo, Munkaszervezet vezető álta| összeá|lított |<érelenr
elfogaclásáról, esetleges
visszautalásáról;
i)
j)

dönt az Elnök által felterjesztetttámogatásirangsor(ok)alapjárra forrás(ok)alIokációjáró1;
utasítjaaz E'lnököt a forrásallokáció soráll feltárt eljárási hibák javítására

felterjesztia 169812005/EKrendeletá|tal átfogott
Véleményeziésjóváhagyásra a Közgyúilésrrek
végrelrajtása
érdekében,
a MezőgazdaságiésVidékfejlesztési
IlI. és/vagyIV. tengelyesintézkedések
Hivatal Últnrutatásáva|összhangban elkészítettSzervezeti és Működési Szabá|yzatot (SZMSZ)'
j avaslatottesz annakmódosítására.
k)

(4) Határ ozalképesség :
Az Elrrökség lratározatképes,
ha a szabá|yszerűértesítés
után az eInökségi tago|<|egalább 50%.a és
rnégl elnökségitagjelel1Va|l.Minden elrrökségitagotegy szavazatillet meg.
Az elnökségüléseiretanácskozásijoggalnregke|l|rívnia Felügye|őBizottságehjökét.
(5) A szavazástípusa
ul,'o,ryítotttöbbséggeIdönt.
Az Elnökség az e|ébevittkérdése|<ben
a teljeslétszá,'.'ho,
(6) A szavazáslrródja:
A szavazásnródja mindenesetbennyílt,kivévea szerlélytérintókérdésekben.
(1) Az E.lnökségiiléseinyilvánosak.
(B) Az E|rrökségtagjai nen,rlehetnekegynrásnaka Ptk.685.$ b) pontjábanmeghatározottközeli
|lozzátaftozői.
az a|apszabá|yaz alábbiak szerint
(9) Az Elnökség tagjairavonatkozóösszeférlretetlenségi
előírásol<at
szabá|yozza:
* az Elrrökség' Fe|iigyelő Bizottság tagja,
Nenr |elret az Egyesiilet vezető tisztségviselő.ie
vagy
E|rrök' illetveAlelnök aza szenrély'aki olyan közhasznúszervezetnél
Munkaszervezetvezet"ő.

a)

egyesÜlletnél
töltött be vezető tisztséget,anrelynekvezetőjekéntaz adotttársaclalrniszervezetaz adőzás
rerrdjérőlszóló törvény szerirttiköztartozását nenregyenlítetteki.
tlern vehet részt az a szetnély,aki vagy akinek közeli
b)
Vezető szerv |tatározathozaÍ.a|ábatl
(a továbbiakbanegyi-itt:|lozzátartoző)ahatározatalapján
|lozzátartozőja[Ptk. 685. s b) pont],é|ettársa
|<ötelezettség
vagy felelősségalól nlentesül, vagy bárnrilyen nrás előnyben részestil,illetve a
j
rnegkötendő ogügyletbenegyébként
érde|<elt.
Jelen pont alkalrlazásában fele|ős szenrély,aki a szervezetlétesítőokiratábanésbeIső szabá|yzataibat"t
rnegielölt vagy egyébként
érdenridöntési jogkörreI rendelkező személy,
vezető tisztségviselőkérrt
valanrint az a szené|y,aki a létesítőokirat felhata|tnazása,a szervezet legfóbb szervénekhatározat"a
Vagy barrkszárrllája
fe|ettirendeIkezésrejogosult.
vagy szerződésalapjána szervezetképviseletére
Jelerr porlt alkalnrazásábarrcél szerinti juttatás a társadalnri szervezetáltal cél szerinti tevékerrysége
pénzbeliVagy nem pénzbe|iszoIgáltatás.
nyÚrjtott
keretében

10$
FelügyelőBizottság

(1) A Közgyiilés az Egyestilet rnűködéséne|<
és gazdálkodásánakellerrorzésecéljából Peliigyelő
B izottsásot lroz |étre.
(2) A Fe|ügye|őBizottságcsak a Közgyűlésttekalárendelttestii|et.
(3) A Feliigyelo Bizottság legalább három tag(l.A Közgyíílésa FeIiigvelő Bizorisdg tctgjctitésetnökét
a h,órom sz.féraképviseletébenminősített többséggel' titkos szavazással, az Elnökség által yólasztoÍt
Jelölő Bizottság ja,l;aslatct alapján közveteÍt t,álasztdssal t:őlasztja, 5 évre' Feltigyelő Bizottsági
tagságotktilső szernélyis betölthet.
(4) A Felügyelő Bizottsága Közgyír|ésen
beszámoltevékenységérol.
(vezetőség,
(5) A Feliigyelő Bizottságtagiai az Egyestiletvezetésében
E'lnökség,Elnök) nem vehetnek
részt,tret-t,t
lelretnekaz Egyestiletnrun|<aválIalói.
éstigyrend
(6) A Feliigyelő Bizottság a nrűködéséta saját nragaáltal elfogadottMűköclési Szabá|yzaÍ.
alapjánvégzi.
szerint,de legalábbéventeegyszertarda.
a) A Feliigyelő Bizottságüléseitsziilrség
b) A Feliigyelő Bizottság tiléseita Bizottság E|nöke hívja össze, a l(özgyiilés összehívására
vonatkozóel|árásszerint.
ha azotta Bizottsági tagok2l3-a, kétfő jelen van.
c) Az iiléslratározatképes,
d) A feItigyelő bizottságdörrtéseit,határozataitnyí|Íszavazással,egyszeríiszótöbbségge|hozza.
e) A FeltigyelőBizottságüléseirőljegyzokörryvkészül.A jegyzőkörryveta jegyzőköItyvvezető,a
Felügye|ő Bizottság Elnöke és egy felkértjelerr levő Bizottsági tag írjaalá. A jegyzőkönyv
beli.ilrnegkapja.
tag B muttkattapon
egy példányátnrindettBizottságitag ésElnöl<ségi
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A Feltigyelő Bizottság tagai az
Egyesi,iletkönyveibe, irataiba bárrrrikor
betekinthetnek,
ezekről nrásolatotkészíthetrrek,
az Egyesi.ilet
clolgozóitó|felvilágosítást
kérhetnek.

(7) A Fe|i.igyelőBizottság fe|adata:
a) u'
péIrzésvagyonkeze|ésének
vizsgá|ata;
"9l-",'.l|"l
b) a társadalrni
szervezetek-gazdálkoc|ásáravort.atkozójogszabályok
és egyébköte1ező
előírásokbetartásának
ellenőzése:
c) tagdijakbefizetésének
eIlerrőrzése;
d) az évesnrérlegfeliilvizsgá|ata;
e) a gazdálkodás cé|szeríiiégének,
szabályszeriiségérrek,
-'".
az előirátlyzott bevételekés
kiadásokteljesítésének
éverrkénti
vizsgaíata;
D a bizony|atifegyelenrbetartásának
g)
vagyon megóvása "ltJno.,js";
ércle|<ében
sziikséges intézkecléseknregtéte|ének
:íJáf;Jl:ti
h) A mÍiködéséveI
kapcsolatos részletesszabályokat a
sa.játnraga á|taI eIfogadott
Működés i Szabá|yzat ési-igyrend
(8) Nem le|reta Felijgyelo Bizottság
tagjaés/vagyElnöke az EgyesiiIetElnöke,
Ehrökségitagjavagy
azok kö ze|i |lo zzátarto zőja.
(9) Nern |eheta feliigye|őszervelnöke

vagy tagja,iIletvekörryvvizsgá|őja aza
szerné|y'
aki
a) avezető szerv elnöke vagy tagja,
b) az EgyesiiletteIa rnegbízatásárl
kívüli más tevékenység
|tife.jtésére
irárryulótnunkaviszonyban
vagy nrunkavégzésre
irányuló egyéb.iogviszonyban
áIl,
c) az Egyestiletcél szerintijLrttatásából
részestil- kivévea bárki által nregkötés
Iré|ktil
igérrybe
vehetó neln pénzbe|iszo|gá|tatásokat,
és a társada|nli szerve zet áIta|tagjának
a tagsági
jogviszorrya|apjáIrrryúrjtott,
létesítő
okiratnaknregfu|előcé|szerirrtijLrttatást
-' illetve
d) az a)-c) pontbannteghatározott
szenrélye
k |.tozzátartozőia,

11.$
A tagozatol<
(1) Az Egyesti|etháronltagozatot
hoz |étre:
a)

közszfératagozat

b)

civilszfera tagozat
tiz|etiszfératagozat

c)

(2) Az egyes tagozatok pontos
def'iniálásáról jelen A|apszabály Preatnbuluntában
meg|e|ölt
jogszabályokadnakfe|vilásosítást.
(3) AÍagozatokEgyesi.i|eten
beliili ntegoszlásaa követ|<ező:
a) a közszféra tnaxilnttItl 4)%o-bal.l,

b) a civil-ési,izletiszferaegyÍ'itteselr
tninintunr6O%o.batlképviselteti
nlagát.
(4) Minden tagozatképvise|tetheti
magátaz Egyesii|etnlindeItfórunrán.az
A|apszabalybanlefektetett
arárryoknrentén
ésképviselőiútián.

12$
Munkaszervezeto Munkaszervezet v ezető

(1) A Munkaszervezet az Egyestilet ügyviteli, adminisztratívszewezete,az Egyesület tevékenységét
igazodoan
segítő iroda. Szerr''ezetifelépítése'feladatai' létszáma aZ egyesület tevékerrységeihez
vá|tozhat,amely a SzenrezetiésMűködési Szabályzatbankerül 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
tisáségetaz Egyesü|ettag|ailletve külső szernélyis ellátliat.
(3) A Munkaszervezet dolgozói tevékenységtiket
munkaviszony keretéberrlátják el. A rnunkáltatói
jogkört az Munkaszerv ezet v ezető gyakorolj a.
(4) A Munk aszervezet v ezető :
a) gorrdoskodika Munkaszervezetvezetéséről;
b) gyakorolja a rnunkáltatóijogokat a Munkaszervezetdolgozói vonatkozásában;
c) eljár ésdönt a Közgyűlés ésaz Elnökség á|ta|lratáskörébeutalt ügyekben;
d) gondoskodik az Egyesület rryilvántartásainakvezetésérol;
e) gondoskodik a I698l2005lEK rendelet által átfogott lII. és/vagyIV' 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

akadáIyoztatásaesténa bankszárn|a felett"a nem akadá|yoztatott

tisztségviselővelegyiittesenrendelke2het.
(5) Az E,gyesületa központi rendeleta|apjánbenyÚrjtott
az értékelés
ésdöntés
kére|mekér1ékeléséhez,
előkészítésérdekébenvégzendő feladatokat nem szer\€ z heti ki. Az Egyesület gazdajgi (p|.:
szerzodéseskapcsolatbanlevo külso
könyvelés, könyvvizsgálat),jogi tevékenységéhezazEgyesülettel
szervezeteket,szakértőketve|retigénybe.

13.S
Az Egyesületgazdá|kodása
(1) Az Egyestiletévesköltségvetési
tervszerintgazdálkodik.
(2) Az Egyesület irrduláskori Vagyona 1.7l0.000 Ft, azaz egymillió hétszáztizezer forint, melyet a
tagok létszámuknak megfeleloerr, egyenló arányban, készpérrzbenbocsátanak az Egyesü|et
j eIenokirat aláírásávalegyidejtileg.
rendelkezésére
(3) Az Egyesület bevételei:
a) tagdíjak;
b) gazdasógi-vóllalkozási tevékenységből(szolgáltatás nyújtásából) szárntazó beyétel,.
c) a köItségvetésitántogatás..

ca) a pcilycizaÍtitjein,l,alantittl agyeclidöntéssel kctpo|tköltségl,etésiítitttoguÍeis,.
cb) az Európai Uniri strukturcilis alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból szdnnazó, etkölt.ség,etésből
juttatott támogaíás;
cc) az Európai Unió köIt'séglletésébőlya1gy nrus óllanÍól, trcntzetközi szerl,ezel,Íőlsztirnruzó
Íómogatós,.
cd) a személyijövedeletnaclo nteghatározo|trészénekaz ctdózcjrenclelkezéseszeriltt kiutalt összege,.
SzerzettbevéÍel;
d) az dllantháztartás alrendszereiből közszolgciltelási szerződésellettértékeként
e) más szervezettől, illetve nrugcinszenÉlytőlkapol| aclonrciny,.
szántruzó bet,éteI,.
fl befektetésitevékenységbőI
g) az a)-fl pontok ald nem |art,ozóegyébbevétel.
(4) Az E'gyesi.ilet
kiadásai:
a) al apc élszerinti tevékenységhez kön,etl eniil kapcsol ódó kt;ltségek:
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{eértveaz tttlntinisztrriciti
haszndlÍ
köttségeit és az egyéb"felmerült, közveÍetí kölíségekeÍ),valaminí a töbl: tevékettységhez
i mnruteriál i,s.javak és tár gyi eszköz ök értékcsokkenés i l eírtisa,.
d) az a)-c) pontok ala nem turÍozó egyébköllség.
tírl az Egyesület
(5) Az Egyestilet tar1ozásaiéft
saját vagyonával felel. A tagok a tagclíjnregfizetésén
tartozásaiértsaját vagyonukkal nern fel e|rrek.
(7) Az E,gyestilet
a vagyonáva|önál|óan gazdálkodik.
(8) Az EgyestiIetvagyonávaltörténőgazdálkoclás'a Vagyollfelhaszlrá|ásárólvaló clöntésa KözgyŰllés
keretekközött az Elnöksés hatáskörébetartozik.
á|ta|rrreghatározott
fe|,'aztz.i.t.nAlapszabályban
nem oszthat.|a
(9) AzEgyesti|eta gazdálkoclásasorátte|értöreclnrényét
kell fordítania.
tevékerrységére
nreglratározott

14.S
Egyéb rentlelkezések
lretrtfolytat,szervezetepáftoktól ftigget|ell,azokttakanyagi
(l) Az Egyesiilet po|itikaitevélrenységet
tárnogatástlrernIry[ljt.
gazdállrodásának|egfontosabbaclataita helyi sajtó útjánVas
(2) Az Egyesiilet a tevékenységének,
Népe,nyi lvárrosságra|.lozza,
|étre.
vételéve|.iön
(3) Az Egyesiileta Vas Megyei Bíróságnyilvántartásba
16.$
Záró renc|e|kezések
(1) A rnŰrködésés gazdálkodás itt nenr szabá|yozottkérdéseitaz Egyesi'iletSzervezeti és Miiködési
jogszabá"||ya|
ésaz Alapszabállyal.
arnely ttem Ielretellentétes
Szabá|yzatatatta|tnazza,
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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,
ellenőrzési eljórás eredményeképpen
a bíróság ntegszűnteti vag,l nlegállapítja
d) a tÖrvényességi
megsziínését,
miatt indult eljtirdsban a bírósó,gmegszünteli,
e) afizetésképtelensége
ésaz eg1lesületeta nyilvántartósból törlik.
A b)-e) pontokban foglak esetekben az eg,lesületjogutód nélkül szűnik nteg. A b) pontban foglalt
esetben végelszántolási eljárást, a c)-d) pontokban foglalt esetekbenpedig kényszer.végelszónlolást
kell lefolytatni.
A legfőbb Szerv nenx dönthet az egyesül,etfeloszlósáról, ha az eg,lesiilettel szenúen lefolytatott
a biróság ntegállapította.
végrehajtáseredménytelenvolt vag,, az eglesület fizetésképtelenségét
Az eglesület alapszabáIya vagl torvény eltérő rendelkezésehió,nyában a jogutód nélküI ntegszűnt
egyesület - hitelezői igényekkielégítése
után - ntegnnradt vag1lonátaz eg1lesülésijogról, a közhasznú
jogóllásról,
valamint a civil szervezetek műkodéséről és támogatásdról szóló törvényben
meghatározott célra keltfordítani ésaz ott megjelölt ntódon kell nyilvánosságra hozni.
Az eg,lesület végelszárnolására,valamint az ellene indult csőd-, ésfelszántolási eljárására a 2006. évi
V. törvény yalamint a 1991, évi XUX, törvény.rendelkezéseit a 20]], élli CLXW. torvényben
végelszámoláslefolytatásának nincs
szabályozott eltérésekkelalkalntazni kell azzal, hogy egyszeríísítet
helye.
(3) Megszűnés esetén vagyorráról a Közgyűlés rendelkezik. A rnegszűnésselkapcsolatosan az
utána, csak a liasonló célok
Elnökség jár eI, Vagyonát a lritelezők és a kötelezettségekkielégítése
érdekében tevékenykedő egyestilet vagy alapítvárry javára

lehet felhasználni. A

vagyol1

felliasználásánakmódjátnyilvánosságrakellhozni.
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre
egyrészta 2011' évi CLXXV. törvérry rendelkezései'
másrészta kapcsolódő jogszabá|yokminderrkorhatályos reldelkezéseiaz irárryadók.
, Ezen egységesszervezetbefoglalt Alapszabáll a Ságliegy Leader Egyesü|et Közgyűlése 2013, év

rerrdelkezések
dőltbettivelÁH.$Hsglf
áprilishó 08.napjánfogadta
e|'A rnódosított
LtrÁoER
]afiTíElstII-ET
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