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 5. NAPIRENDI PONT  
Helyi Bíráló Bizottság és elnökség részére hatáskörök átadása  
 
TISZTELT TAGOK!  
I. Támogatási eljárással kapcsolatos jogok átadása  
 
Az új programozási időszakra az egyesület közgyűlése megválasztotta a Helyi Bíráló Bizottságot 
az alábbi hatályos határozatok alapján:  
 
34/2016. (11.30) Közgyűlési határozata  
A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az alábbi határozatot hozza:  
Pergő Margitot (közszféra) a HBB tagjává választja  
16/17 igen  
1/17 tartózkodás  
 
35/2016. (11.30) Közgyűlési határozata  
A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az alábbi határozatot hozza:  
Kőszegi Ilonát (közszféra) a HBB tagjává választja  
16/17 igen  
1/17 tartózkodás  
 
36/2016. (11.30) Közgyűlési határozata  
A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az alábbi határozatot hozza:  
Bátor Árpádot (vállalkozói szféra) a HBB tagjává választja  
16/17 igen  
1/17 tartózkodás  
 
37/2016. (11.30) Közgyűlési határozata  
A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az alábbi határozatot hozza:  
Freyné Takács Tímeát (civil szféra) a HBB tagjává választja  
16/17 igen  
1/17 tartózkodás  
 
38/2016. (11.30) Közgyűlési határozata  
A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az alábbi határozatot hozza:  
Gyenge Katalint (vállalkozói szféra) a HBB póttagjává választja  
17/17 igen  
 
39/2016. (11.30) Közgyűlési határozata  
A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az alábbi határozatot hozza:  
Szabó Gergelyt (közszféra) a HBB póttagjává választja 
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16/17 igen  
1/17 tartózkodás  
 
40/2016. (11.30) Közgyűlési határozata  
A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az alábbi határozatot hozza:  
Győri Tündét (közszféra) a HBB póttagjává választja  
16/17 igen  
1/17 tartózkodás  
 
41/2016. (11.30) Közgyűlési határozata  
A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az alábbi határozatot hozza:  
Bódi Jánost (civilszféra) a HBB póttagjává választja  
16/17 igen  
1/17 tartózkodás  
 
42/2016. (11.30) Közgyűlési határozata  
A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az alábbi határozatot hozza:  
Molnár Ferencet (civilszféra) a HBB póttagjává választja  
16/17 igen  
1/17 tartózkodás  
 
43/2016. (11.30) Közgyűlési határozata  
A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az alábbi határozatot hozza:  
Varga Mihályt (vállalkozói szféra) a HBB tagjává választja  
16/17 igen  
1/17 tartózkodás  
 
Javaslat HBB tagok:  
Pergő Margit, Bátor Árpád, Kőszegi Ilona, Varga Mihály, Freyné Takács Tímea  
HBB póttagok:  
Szabó Gergely, Molnár Ferenc, Bódi János, Győry Tünde, Gyenge Katalin  
 
A rendelkezésünkre álló HBB eljárásrend tervezet alapján  
a) a HBB feladata a beérkező helyi támogatási kérelmekről döntési javaslat összeállítása és a 
helyi támogatási kérelmek pontozásának megállapítása, valamint ezen dokumentumok 
továbbítása a HACS részére, azzal, hogy a HBB a kérelemre vonatkozó támogató vagy 
elutasító döntési javaslatot a kérelmek – helyi felhívásban előírt értékelési szempontoknak való 
megfelelés szerinti – sorrendje alapján tesz, feltétellel vagy csökkentett összeggel való 
támogatásra irányuló döntési javaslatot nem adhat. 
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Jelen útmutató alapján szükséges kialakítani a Helyi Bíráló Bizottság ügyrendjét, amelyet az IH 
részére szükséges benyújtani, és amelyet az IH hagy jóvá. A HACS a Helyi Bíráló Bizottságot 
(továbbiakban: HBB) az ügyrend jóváhagyását követően állíthatja fel. 
 
Eljárásrendi kézikönyv tervezet alapján:  
1. A HBB a helyi támogatási kérelmekről a HACS munkaszervezetének értékelési és pontozási 
javaslata alapján döntési rangsort állít fel. A döntési rangsor alapján a HACS elutasítja a 
támogatási kérelmet, vagy a támogatási javaslatot megküldi az IH részére;  
2. A HACS a HBB tagságával való szakmai egyeztetést követően véglegesített döntési 
rangsorban támogatásra javasolt helyi támogatási kérelmeket támogató javaslatként 
a központi felületen keresztül küldi meg az IH részére, amelyről a felületen keresztül a 
támogatást igénylő is értesítést kap. A döntési rangsorban elutasításra javasolt helyi támogatási 
kérelmeket elutasítási javaslatként a központi felületen keresztül küldi meg az IH részére, 
amelyről a felületen keresztül a támogatást igénylő is értesítést kap;  
 
Több szempont miatt is javasolt a HACS jogosultságokat delegálni: 

1. Mivel a HACS tagság összehívása, minden egyes külön eljárásrendi mozzanatnál nehézkes 
(ez pedig a jövőben várható) könnyebben működik az elnökségi hatáskörbe való 
delegálás. (a HACS hatáskör delegálását jogszabály nem tiltja) 

2. A pályázatok értékelésénél a titoktartás biztosítása nehézkes az amúgy is lassúnak 
ígérkező eljárásrend alapján, javasolt a HACS-ra ruházott jogokat az elnökség részére 
átadni.  

 
Határozati javaslat:  
…/2017 (05.03) Közgyűlési határozat  
A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése úgy dönt, hogy  

1. A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) ügyrendjének kialakításával kapcsolatos jogokat az 
elnökség részére delegálja. 

2. A HBB felállítása a megválasztott tagok és póttagok részére az első alakuló ülés 
összehívásával történik meg.   

3. A Helyi Bíráló Bizottsággal lefolytatandó szakmai egyeztetés, és a HBB által beterjesztett 
támogatási javaslat alapján a döntési/támogatási rangsor véglegesítésének jogát az 
egyesület elnökségére ruházza át.  

4. Az átruházott jog visszavonásig, vagy a HBB munkájának végéig érvényes  
 
II. az alapszabály VI.2. pont kilencedik francia bekezdése alapján (Ptk új szabály)  
 
„az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető 
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;”  
Az egyesület működési sajátossága miatt többször előfordul, hogy HACS tagoktól rendelünk meg 
szolgáltatásokat.  
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A pályázati időszakban, valamint a támogatások, pártolói tagdíjak felhasználásakor ez rendszeres 
lesz.  
A jog delegálása javasolt sávos költséghatár meghatározásával, mely rendszer az Alapszabály 
soron következő módosításánál javasolt ott is rögzíteni. (hogy szükséges-e ügyvédi konzultációt 
igényel)  
 
…/2017 (05.03) Közgyűlési határozat  
A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése úgy dönt, hogy az olyan 
szerződés megkötésének jóváhagyása tekintetében, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető 
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt, az alábbiak 
szerint adja át a jogokat:  
1) 10 millió Ft-ot meghaladó szerződéses összeg esetén a közgyűlés jóváhagyása szükséges.  
2) 3.000.001 – 10 millió Ft összegű szerződések esetén az elnökség jóváhagyása szükséges.  
3) 3 millió Ft alatti szerződések megkötése esetén az elnök és FB elnök jóváhagyása szükséges, 
érintettségük esetén az elnököt az alelnök, az FB elnököt a közszféra FB tag helyettesíti.  
 
Az előterjesztést készítette:  
Kontics Monika munkaszervezet vezető 
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