
Az Egyesiilet tagjai rogzitik, hogy a 2017.12.20-i Kozgyulesen az alapszabalyt modositottak. Az
Egyesulet tagjai az alapszabalyt a Polgari Torvenykonyvrol szolo 2013. evi V. torveny (tovabbiakban:
Ptk.), valamint az egyesulesi jogrol, a kdzhasznti jogallasrol, valamint a civil szervezetek miik6d6serol
es tamogatasarol szolo 2011. evi CLXXV. torveny (tovabbiakban: Civiltv.) alapjan teljes koriien
felulvizsgaltak, es a korabbi alapszabalyt akkent modositjak, hogy annak hatalyos rendelkezeseit az
alabbiak szerint allapitjak meg.

Az Egyesulet tagjai rogzitik, hogy a jelen okiratban rogzitett uj tartalmu alapszabaly egyben egyseges
szerkezetbe foglalt letesito okiratnak is minosiil. Jelen, egyseges szerkezetbe foglalt letesito okirat
alairasaval a kerelmezo igazolja, hogy a letesito okirat egyseges szerkezetbe foglalt szovege megfelel
a letesito okirat-modositasok alapjan hatalyos tartalmanak. Jelen egyseges szerkezetu okiratban dolten
keriiltek jelzesre azon pontok, melyek valtozasa az egyseges szerkezetu okirat elkeszitesere okot adott.

Bakony es Balaton Keleti Kapuja
KOZHASZNU EGYESULET

ALAPSZABALYA
I. Altalanos rendelkezesek

1. Az Egyesulet neve: Bakony es Balaton Keleti Kapuja Kozhasznu Egyesulet
2. Az Egyesulet rovid neve: Bakony es Balaton KKKE
3. Az Egyesulet szekhelye: 8181 Berhida, Veszpremi lit 1-3.
4. Az Egyesulet tevekenyseget a Magyarorszag teriileten vegzi, az Alaptorveny keretei kozott.
5. Az Egyesulet jogi szemely.
6. Az Egyesulet tevekenyseget kozhasznu szervezetkent vegzi.

II. Az Egyesiilet celia, tevekenysegei

1. Az Egyesulet celja:

- A videki teriileteken torteno valtozasok tamogatasa a gazdalkodasi tevekenysegek nem
mezogazdasagi tevekenysegek fele torteno diverzifikalasa es a nem mezogazdasagi agazatok
fejlesztese, a foglalkoztatas elosegitese, az alapszolgaltatasok javitasa, beleertve az informacios es
kommunikacios technologiakhoz valo helyi hozzaferest, es a videki teriileteket vonzobba tevo
beruhazasok vegrehajtasa reven a gazdasagi es tarsadalmi visszaeses es a videk elneptelenedese fele
mutato tendenciak visszaforditasa erdekeben.
- Videki gazdasagra vonatkozo egyeb, helyi kezdemenyezesen alapulo intezkedesek bevezetese.
- A szelesebb ertelemben vett videki gazdasagra es lakossagra iranyulo intezkedesek kozotti teriileti
koherenciat es szinergiat megerositese a helyi strategiakon keresztiil.

2. Az Egyesulet tevekenysegei:

2.1. Az Egyesulet kozhasznu feladatai a 2011. evi CLXXV. torveny az egyesiilesi jogrol, a
kozhasznu jogallasrol, valamint a civil szervezetek mukodeserol es tamogatasarol alapjan

Kozfeladat Jogszabaly magyarazat

videkfejlesztesi feladat

1698/2005/EK tanacsi rendelet 4.
SZAKASZ 4. Tengely Leader 61. cikk
2007. evi XVII. torveny a mezogazdasagi,
agrar-videkfejlesztesi, valamint halaszati
tamogatasokhoz es egyeb intezkedesekhez
kapcsolodo eljaras egyes kerdeseirol

Allami feladat a LEADER
HACS-okon keresztiil
LEADER cimbirtokoskent
az egyesulet feladata az
ertintett terseg (22
telepiiles) videkfejlesztesi



hazai es nemzetkozi kozosseg es
halozatepito tevekenyseg

teruletfejlesztesi tevekenyseg

KQzossegi kulturalis
hagyomanyok, ertekek
apolasanak/ miivelodesre
szervezodo kozossegek
tevekenysegenek/
a lakossag eletmodja javitasat
szolgalo kulturalis celok
megvalositasanak tamogatasa;
miiveszeti intezmenyek/lakossagi
miiveszeti kezdemenyezesek,
onszervezodesek tamogatasa, a
miiveszi alkoto munka
felteteleinek javitasa, a miiveszeti
ertekek letrehozasanak,
megorzesenek segftese

a kulturalis orokseg helyi
vedelme, a helyi kozrmivelodesi
tevekenyseg tamogatasa

A kiemelt kulturalis orokseg
vedelme
az egeszseges eletmod es a
szabadidosport gyakorlasa
felteteleinek megteremtese;
sportfmanszirozas; a gyermek- es
ifjusagi sport, a hatranyos
helyzetu tarsadalmi csoportok,
valamint a fogyatekosok
sportjanak tamogatasa

Felnottkepzesi tevekenyseg:

54/2011. (VI. 10.) VM rendelet
a LEADER Helyi Akciocsoportok
mukodeserol
30/2012. (HI. 24.) VM rendelet a LEADER
Helyi Akciocsoportok feladat ellatasahoz az
Europai Mezogazdasagi Videkfejlesztesi
Alapbol nyujtando videkfejlesztesi tamogatas
reszletes felteteleirol
1698/2005/EK tanacsi rendelet 4.
SZAKASZ 4. Tengely Leader 61 . cikk
2007. evi XVII. torveny a mezogazdasagi,
agrar-videkfejlesztesi, valamint halaszati
tamogatasokhoz es egyeb intezkedesekhez
kapcsolodo eljaras egyes kerdeseirol
54/2011. (VI. 10.) VM rendelet
a LEADER Helyi Akciocsoportok
mukodeserol
30/2012. (HI. 24.) VM rendelet a LEADER
Helyi Akciocsoportok feladat ellatasahoz az
Europai Mezogazdasagi Videkfejlesztesi
Alapbol nyujtando videkfejlesztesi tamogatas
reszletes felteteleirol

1996. evi XXI. torveny a
teriiletfejlesztesrol es a teriiletrendezesrol

1991 . evi XX. tv. a helyi onkormanyzatok es
szerveik, a koztarsasagi megbizottak,
valamint egyes centralis alarendeltsegu
szervek feladat- es hataskoreirol
121.§a)-b)

201 1 . evi CLXXXIX. tv. Magyarorszag helyi
onkormanyzatairol 13. § (1) 7.

201 1 . evi CLXXXIX. tv. Magyarorszag helyi
onkormanyzatairol 23. § (5) 17.

2004. evi I. tv. a sportrol 49. § c)-e)

2013. evi LXXVII. tv a felnottkepzesrol

tevekenysegenek
koordmalasa, a Helyi
Videkfejlesztesi Strategia
megval6sftasan,
projektgeneralason es
projekt megvalositason
keresztul.

Allami feladat a LEADER
HACS-okon keresztul

allami feladat es megyei
onkormanyzati feladat

A telepulesi onkormanyzat
es a megyei onkormanyzat
feladata

A helyi koziigyek, valamint
a helyben biztosithato
kozfeladatok
koreben ellatando helyi
onkormanyzati feladatok

Az onkormanyzat feladata

Allami feladat

Az allam mindenki szamara



meghatarozott jogalanyok e
torvenynek megfelelo, sajat
kepzesi programja alapjan
megvalosulo iskolarendszeren
kiviili olyan kepzese, amely celja
szerint meghatarozott kepzettseg
megszerzesere,
kompetencia elsajatitasara
iranyulo altalanos, nyelvi vagy
szakmai kepzes; a
felnottkepzeshez kapcsolodo
szolgaltatas.
Hatranyos helyzetiiek
munkaeropiacon valo
elhelyezkedesenek tamogatasa

l .§0)a)b) biztositja a
felnottkepzesben valo
reszvetelhez valo jogot.

Tamogatja a lakossag
onszervezodo kozossegeit, erositi
a telepiiles onfenntarto kepesseget

2011. evi CLXXXIX. tv. Magyarorszag helyi
onkormanyzatairol 6. § a)-b)

A helyi onkormanyzat a
feladatai koreben tamogatja
a lakossag
onszervezodo
kozossegeinek a
tevekenyseget,
egyiittmukodik e
kozossegekkel

Helyi ertekek, hungarikumok
rendszerenek kialakitasa apolasa,
gondozasa

2012. evi XXX. torveny
a magyar nemzeti ertekekrol es a
hungarikumokrol

telepiilesi onkormanyzat,
megyei onkormanyzat es az
Allam feladata

Helyi termekek piacra jutasanak
tamogatasa, helyi minositesi
rendszer kialakitasa

52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a
kistermeloi elelmiszer-termeles, -eloallitas es
-ertekesites felteteleirol
19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM
egyiittes rendelet az elelmiszerek jeloleserol
szolo

Allami feladat

A fogyasztok erdekeinek/
jogainak ervenyesitese,
erdekek vedelmeben; tajekoztatas,
a tudatos fogyasztoi
magatartas elosegitese, a
fogyasztok tajekozottsaganak
javitasa, kozvelemeny
tajekoztatasa

1997. evi CLV. tv. a fogyasztovedelemrol 45.
§ (1) a)-k)

Az allam es a helyi
onkormanyzatok
elomozditjak es tamogatjak
a fogyasztoi erdekek
kepviseletet ellato
egyesiileteket

2.2. A celok megvalositasa erdekeben az Egyesiilet fontosabb egyeb tevekenysegei:

A telepiilesfejlesztes tekinteteben
- az erintett teriiletre vonatkozo tanulmanyok keszitese;
- a teriiletre es a helyi fejlesztesi terv vonatkozo tajekoztatasra iranyulo intezkedesek;
- a helyi fejlesztesi terv elokesziteseben es vegrehajtasaban kozremlikodo szemelyzet kepzese;
- promocios rendezvenyek es vezetokepzes;
- helyi fejlesztesi terv vegrehajtasa.
- jol azonositott szubregionalis videki teriiletekre iranyulo terijletalapu, helyi fejlesztesi strategiak
kidolgozasa, multiszektoralis tervezese es vegrehajtasa, a helyi gazdasag kulonbozo agazatainak
szereploi es projektjei kozQtti kolcsonhatason alapulva;
- helyi koz- es maganszferabeli partnersegek kialakitasa;
- a helyi fejlesztesi strategiak megvalositasara vonatkozo donteshozatal;

L



- az Egyesiilet mukodtetesevei kapcsolatos aduiiuisztrativ feladatok es tevekenysegek;
- a helyi fejlesztesi terv/strategia megvalositasanak penzugyi igazgatasa;
- reszvetel a belfoldi es az europai halozatok talalkozoin;
- a Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatban meghatarozott animacios es hal6zatepitesi (networking)
feladatok teljesitese;
- Helyi Videkfejlesztesi Tervre/Strategiara vonatkozo informacioszoigaltatas;
- az emberi eroforrasok fejlesztese a helyi egyiittmukodes es partnerseg elosegitese erdekeben;
konfliktuskezeles;
- a Helyi Videkfejlesztesi Terv/Strategia megvalositasat celzo projektek vonatkozasaban a tobb
szektorra kiterjedo egyuttmiikodesek osztonzese es tamogatasa;
- az Egyesulet tevekenysegenek nepszeriisitese;
- a Helyi Videkfejlesztesi Terv/Strategia megvalositasaban resztvevo partnerek kepzese;
- az Egyesulet tagjainak kepzese a Helyi Videkfejlesztesi Terv/Strategia vegrehatasa erdekeben;
- az erintett teriiletekre vonatkozo tanulmanyok keszitese;
- az Egyesulet kepviselete kiilonbozo tanacskozasokon es esemenyeken.

Kiemelt animacios es szakmai tevekenysegek:
rendezvenyek, szakmai programok, kiallitasok szervezese
rendezvenyeken, kiallitasokon valo megjelenes, kepviselet,
szakmai kiadvanyok, tajekoztatok, konyvek keszitese, ilyenekben valo megjelenes
szakmai kiadvanyok, konyvek ertekesitese
fotok, videok keszitese, publikalasa
honlapok keszittetese, mukodtetese

kozossegi marketing program mukodtetese.

Az Egyesulet celjainak megvalositasa erdeken egyuttmiikodik a mindenkori Iranyito Hatosaggal es
illetekes szervezeti egysegeivel, valamint a Magyar Allamkincstar illetekes szervezeti egysegeivel.

3. Tevekenysegevel kapcsolatban, tagjai erdekeben erdekkepviseletet lat el. Jelen alapszabaly nem
zarja ki, hogy az Egyesiilet tagjain kiviil mas is reszesulhessen az Egyesulet kozhasznu
szolgaltatasaibol.

III. Az Epyesiilet taeiai

1. Az Egyesiiletnek partolo es rendes tagjai lehetnek.

A tagsagi jogviszony letrehozasakor figyelemmel kell lenni az egyesiilet LEADER cimbirtokoskent
valo mukodesere iranyado, Az Europai Parlament es Tanacs 1303/2013/EU rendeletenek 32. cikkeben
foglaltakra.

2. Az Egyesuletnek rendes tagja lehet minden magyar es nem magyar allampolgar, illetoleg
magyarorszagi jogi szemely, aki az Egyesulet celjaival egyetert es tenni kivan az Egyesulet celjainak
elerese erdekeben es csatlakozasi szandekat irasban kijelenti, valamint az Egyesulet alapszabalyat
magara nezve kotelezoen elfogadja. A rendes tag szemelyere az Egyesulet tagjai javaslatot tehetnek. A
felveteli eljaras a tagjelolt belepesi nyilatkozatanak az Elnokseghez eljuttatasaval kezdodik, amelyhez
csatolni sziikseges az Egyesulet legalabb 2 rendes tagjanak irasos ajanlasat.

A tagfelveteli kerelmet/belepesi kerelmet irasban az Elnok, vagy barmely masik Elnoksegi tag reszere
kell megkiildeni, aki koteles legkesobb 30 napon beliil az Elnokseget osszehivni a tagfelveteli kerelem
Elnokseg altali megtargyalasa, azaz elfogadasa, vagy elutasitasa erdekeben. Az Elnoksegi dontes ellen
jogorvoslati kerelmet az Elnok reszere kell benyiijtani, aki koteles haladektalanul a kozgyiilest
osszehivni. A jogorvoslati kerelemrol, ezaltal a tagfelvetelrol a Kozgyules dont egyszeru tobbseggel.
A tagsagi jogviszony az Elnoksegi, vagy - jogorvoslat eseten - a Kozgyiilesi elfogado dontes
meghozatalanak napjan keletkezik. Az Elnokseg donteserdl az Elnok a tagfelveteli kerelmet benyujtot



a donteshozatalt koveto 8 napon beliil frasban ertesfti, tertivevenyes levelben, vagy elektronikus uton,
az e-mailnek a kerelmezo altali atveteiet igazolo modon.

A kerelmezo tagokat az Elnokseg nyilvantartasba veszi es a rendelkezesre allo adatokat az
adatvedelmi szabalyoknak megfeleloen orzi.

Az Egyesiilet tagjainak nevet, lakohelyet az alapszabaly melieklete tartalmazza.

A tagok szemelyere vonatkozo adatok nem nyilvanosak.

Ahol jelen alapszabaly az Egyesulet tagjara nezve jogosultsagot, vagy kotelezettseget allapit meg, ugy
azt a rendes tag jogaikent, illetve kotelezettsegekent kell erteni.

3. Partolo tag lehet minden magyar es nem magyar allampolgar, illetoleg magyarorszagi, vagy kiilfbldi
jogi szemely/gazdalkodo szervezet, aki ezen szandekat az Elnok reszere cimzett nyilatkozatban
irasban kijelenti es az Egyesulet celjainak eleresehez vagyoni hozzajarulassal (mely lehet penzbeli,
vagy targyi hozzajarulas) reszt vesz.

4. A rendes tag jogai:
- Az Egyesulet tagja jogosult az Egyesulet tevekenysegeben reszt venni.
- A tag jogosult a Kozgylilesen reszt venni, szavazati jogat gyakorolni, a Kozgyliles rendjenek
megfeleloen felszolalni, kerdeseket feltenni, javaslatokat es eszreveteleket tenni.
- Szemelyesen reszt vehet az egyesiilet szerveinek egyeb iilesein, rendezvenyein.
- Inditvanyokat tehet, kezdemenyezhet.
- Valaszthat es valaszthato az Egyesulet szerveibe
- Az Egyesulet tagja az Egyesulet barmely tisztsegere megvalaszthato, amennyiben nem esik a

jogszabalyban megfogalmazott korlatozasok hatalya ala.
- Igenybe veheti az Egyesulet szolgaltatasait, elhet a tagsagot megilleto kedvezmenyekkel.
- Alanyi jogon latogathatja az Egyesulet rendezvenyeit.
- Kervenyezheti az Egyesulet fenntartasaban miikodo intezmeny szolgaltatasainak kedvezmenyes

igenybevetelet.
- A Kozgyliles dontese alapjan az Egyesulet celjait szolgalo tovabbkepzesen reszt vehet.
- Jogosult betekinteni az Egyesulet irataiba a kovetkezok betartasaval:

- az Egyesulet mukodesevel kapcsolatos iratokba az Elnokkel torteno egyeztetest kovetoen
betekinthet;
- a betekintest kero kotelezettseget vallal masok szemelyisegi jogainak tiszteletben tartasara es
a torvenyes miikodes tekinteteben az Egyesulet iigyeiben a titoktartasra;
- az iratok a titkarsagi irodaban tekinthetok meg;
- a szemelyisegi jogokat es az Egyesulet gazdasagi erdekeit nem serto iratokrol az Elnok
engedelyevel masolat keszitheto.

5. A rendes tag kotelezettsegei:
- Az Egyesulet celjainak megvalositasaban valo aktiv kozremiikodes.
- Az Egyesulet alapszabalyanak rendelkezeseinek betartasa.
- A tagdij rendszeres befizetese.
- Az Egyesiiletet erkolcsi tamogatasa, a kiviilallok tajekoztatasa annak feladatarol, jellegerol.

6. A partolo tag jogai:

- Tanacskozasi joggal valo reszvetel az Egyesulet szerveinek ulesen es rendezvenyein, azonban vezeto
tisztsegviselove nem valaszthato.
- Az Egyesulet szolgaltatasainak igenybevetele.

7. Tagokra vonatkozo kizaro es osszeferhetetlensegi szabalyok:



Osszeferhetetlen es nem lehet az Egyesiilet tagja, aki az Egyesiilet celjaival nem ert egyet az Egyesiilet
celjainak elerese erdekeben a csatlakozasi szandekat irasban nem jelenti be, valamint az Egyesiilet
alapszabaiyat magara nezve kotelezden nem fogadja el.

Nem lehet az Egyesiilet tagja tovabba az, akinek a csatlakozasi szandekatAagfelveteli kerelmet az
Elnokseg, iiletve jogorvoslati eljaras eseten a Kozgyules elutasitotta,
A Kozgyules hatarozathozatalaban nem vehet reszt az a szemely, aki vagy akinek kozeli
hozzatartozqja a hatarozat alapjan
a) kotelezettseg vagy fele!6sseg alol mentesiil, vagy
b) barmilyen mas elonyben reszesiil, iiletve a megkotendo jogiigyletben egyebkent erdekelt.
Nem minosiil elonynek a kozhasznu szervezet eel szerinti juttatasai kereteben a barki altal megkotes
nelkul igenybe veheto nem penzbeli szolgaltatas, iiletve az Egyesiilet altal tagjanak, a tagsagi
jogviszony alapjan nyujtott, jelen okiratnak megfelelo eel szerinti juttatas.

IV. A tagsagi viszony megszunese

1. A rendes tagsag megszunesenek esetei:

a) a tag kilepese;
b) a tagsagi jogviszony egyesiilet altali felmondasa, kulonosen, amennyiben a tagdijat felszolitas
ellenere nem fizeti meg;
c) a tag kizarasa;
d) a tag halala, vagy jogutod nelkiili megszunese.

2. A tag tagsagi jogviszonyat az egyesiilet kepviselqjehez intezett irasbeli nyilatkozattal barmikor,
indokolas nelkul megsziintetheti. A bejelentest az Elnok reszere kell megkiildeni.

3. A Kozgyules a Ptk 3:70 §-a alapjan kizarasi eljarast folytat le az ellen a tag ellen, aki az Egyesiilet
celjainak megvalositasat jelentosen veszelyezteti, vagy azzal ellentetes magatartast tanusit,
jogszabalyt, az egyesiilet alapszabalyat vagy kozgyiilesi hatarozatat sulyos, vagy ismetelten serto
magatartast tanusit, iiletve, aki 3 egymast koveto Kozgyiilesen nem kepviselteti magat.

4. A kizarasi eljaras kereteben a tisztesseges eljaras szabalyait figyelembe kell venni. Ennek kereteben
biztositani kell, hogy mindenki egyenlo es azonos eselyekkel vehessen reszt az eljarasban. Biztositani
kell annak lehetoseget, hogy mindket fel reszletesen kifejthesse jogi es tenybeli allaspontjat,
csatolhassa bizonyitekait, megismerhesse a masik fel beadvanyat, eszreveteleket tehet, inditvanyokat
terjeszthet elo.

5 A kizarasi eljaras lefolytatasat a tagok 1/3-a, vagy az Elnokseg kezdemenyezheti. A Kozgyules a
jelen levok 2/3-os tobbseggel dont a kizarasrol. A tag kizarasat kimondo hatarozatot irasba kell
foglalni es indokolassal kell ellatni; az indokolasnak tartalmaznia kell a kizaras alapjaul szolgalo
tenyeket es bizonyitekokat, tovabba a jogorvoslati lehetosegrol valo tajekoztatast. A kizaro hatarozatot
a taggal kozolni kell.

6. A dontes ellen fellebbezesnek helye nines. Jogorvoslattal a szervezet szekhelyen miikodo
Veszpremi Torvenyszek lehet fordulni.

7. A felmondas: A tag a tagsagi jogviszonyt indokolas nelkul, 15 napos felmondasi idovel, az Elnok,
vagy barmelyik masik Elnoksegi tag reszere megkiildott felmondasban egyoldaliian jogosult barmikor
megszuntetni.
Az Egyesiilet - a Kozgyules altal egyszeru tobbseggel hozott hatarozataval - a tagsagi jogviszonyt 30
napos felmondasi idovel a tag reszere megkuldott felmondasban egyoldaliian jogosult barmikor
megszuntetni, amennyiben a tag nem felel meg a tagsag felteteleinek.

8. A partolo tagsag megszunik irasbeli bejelentesre kilepessel, vagy a Kozgyules kizaro
hatarozataval. A kizarasra a fenti szabalyok az iranyadoak.



V. Az Egyesiilet szervezete

1. Az Egyesiilet szervei:

- Kozgyules
- Elnokseg
- Elnok
- Munkaszervezet vezeto
- Munkaszervezet
- Felugyelo Bizottsag
- Egyesiileti bizottsagok:

- kozszfera munkacsoport
- iizleti szfera munkacsoport
- civil szfera munkacsoport

- ,,Ertek es Minoseg" kozossegi marketing program szakmai szekcio

2. Az Egyesiilet iigyintezeset a Munkaszervezet latja el.

VI. A Kozgyules

1. Az Egyesiilet donteshozo szerve a Kozgyules. A Kozgyules a rendes tagok osszessege.

2. A Kozgyules hataskorebe tartozik:

- az alapszabaly elfogadasa, modositasa;
- az SZMSZ elfogadasa, modositasa;
- az Egyesiilet megsziinesenek, egyesiilesenek es szetvalasanak elhatarozasa;
- a vezeto tisztsegviselok (Elnokseg tagjai) megvalasztasa, visszahivasa es dijazasanak megallapitasa;
- a tagdij mertekenek megallapitasa;
- az eves koltsegvetes meghatarozasa es elfogadasa;
- az Elnoksegi eves beszamolo elfogadasa;
- vezeto tisztsegviselo feletti munkaltatoi jogok gyakorlasa, ha a vezeto tisztsegviselo az egyesiilettel
munkaviszonyban all;
- az olyan 10 millio Ft-ot meghalado szerzodes megkotesenek jovahagyasa, amelyet az egyesiilet sajat
tagjaval, vezeto tisztsegviselqjevel, a felugyelobizottsag tagjaval vagy ezek hozzatartozqjaval kot;
- jelenlegi es korabbi egyesiileti tagok, a vezeto tisztsegviselok es a feliigyelobizottsagi tagok vagy
mas egyesiileti szervek tagjai elleni karteritesi igenyek ervenyesiteserol valo dontes;
- az Elnokseg altal a tagsagi jogviszony kerdeseben hozott hatarozat elleni fellebbezes elbiralasa;
- a Felugyelo Bizottsag miikodesi szabalyzatanak meghatarozasa;
- dontes minden olyan iigyben, amit a jogszabaly, az alapszabaly a Kozgyules hataskorebe utal, vagy

amelyet - a jogszabaly altal delegalt feladat ellatasahoz kapcsolodo iigyeket kiveve - az Elnokseg a
Kozgyules ele terjeszt;

- Feliigyelo Bizottsag tagjainak megvalasztasa, visszahivasa es dijazasanak megallapitasa;
- az Egyesiilet altal kidolgozott hosszu- es kozeptavu fejlesztesi program es modositasainak

elfogadasa;
- kozhaszmi melleklet elfogadasa;
- a valasztott konyvvizsgalo megvalasztasa, visszahivasa es dijazasanak megallapitasa;
- a vegelszamolo kijelolese.

3. A Kozgyules fenti hataskorei kozul az Elnoksegre, valamint az Elnok reszere hataskoroket
delegalhat, a jogszabalyi kereteken beliil.

• Az Elnokseg reszere az SZMSZ elfogadasara es modositasara vonatkozo hataskort jelen
alapszabalyban rogzitetten delegalja.



• Az Elnokseg reszere delegalja a 3.000.001,-Ft - 10.000.000,-Ft osszegii, az egyesiilet sajat
tagjaval, vezeto tisztsegviselqjevel, a felugyelobizottsag tagjaval vagy ezek hozzatartozojaval
szerzodes megkoteset.

• Az elnok es a feliigyelobizottsag elnokenek reszere delegalja a 3.000.000-Ft alatti olyan
szerzodesek megkoteset, melyet az egyesiilet sajat tagjaval, vezeto tisztsegviselqjevel, a
felugyelobizottsag tagjaval vagy ezek hozzatartozojaval kot Erintettseg eseten az elnokot az
alelnok, a felugyelobizottsag ehioket a kozszfera felugyelSbizottsagi tag helyettesfti.

4. A Kozgyulest legalabb evente egy alkalommal, vagy sziikseg szerint kell osszehiviii.

A Kozgviiles tipusai;

a) Rendes Kozgyules:
- Az Elnokseg javaslatara az Elnok hivja ossze es az Elnok vezeti.
- A Kozgyulest irasban kell osszehivni, a tagok altal bejelentett e-mail cimen keresztiil, a tervezett

idopont elott legalabb 15 nappal a Ptk. 3:17 §-ban meghatarozottak szerint.

- A kozgyulesi meghivoban szerepeltetni kell:
o a kozgyules osszehivasanak helyet, ami altalanos eljarasban az egyesiilet

szekhelye, amitol az elnok dontese alapjan indokolt esetben el lehet terni,
o a kozgyules idopontjan (ev, ho, nap, ora, perc pontossaggal)
o a napirendi pontokat es kapcsolodo eloterjeszteseket
o hatarozatkeptelenseg eseten az ujboli osszehivas alapszabaly szerinti modjat es

idopontjat, helyet es az eltero hatarozatkepessegi szabalyokra vonatkozo
figyelemfelhivast.

A Kozgyules osszehivasat 15 nappal el kell halasztani, ha a tagok egyharmada irasban keri.

A Kozgyulesi meghivo tag altali atveteletol, illetve a hirdetotablan torteno kifuggesztestol szamftott 3
napon beliil a tagok es az Egyesulet szervei a napirend kiegesziteset az Elnoktol kerhetik, a
kiegeszites indokolasaval. A napirend kiegeszitesenek targyaban az Elnok jogosult donteni. Ha a
napirend kiegeszitese iranti kerelemrol a kozgyiilest osszehivo szemely nem dont, vagy azt elutasitja,
a Kozgyules a napirend elfogadasarol szolo hatarozat meghozatalat megelozoen kiilon dont a napirend
kiegeszitesenek targyaban.

A kozgyules iilesen a szabalyszeriien kozolt napirenden szereplo kerdesben hozhato hatarozat, kiveve,
ha reszvetelre jogosultak legalabb haromnegyede jelen van es a napirenden nem szereplo kerdes
megtargyalasahoz egyhangulag hozzajarul.

b) Rendkivuli Kozgyules:

Ossze kell hivni a Kozgyulest,
- ha a birosag elrendeli,
- ha a tagok 20 %-anak az ok es a eel megjelolesevel eloterjesztett irasbeli javaslatara, melyet az
Elnok reszere kell eljuttatni,
- a Feliigyelo Bizottsag Elnokenek kezdemenyezesere,
- az Elnok kezdemenyezesere barmikor, ha az az Egyesulet miikodese szempontjabol halaszthatatlan
iigyet erint.

Osszehivasat az Elnok rendeli el. A rendkivuli Kozgyules faxon, vagy e-mail-ben is osszehivhato.

5. Hatarozatkepesseg:

- A Kozgyules (rendes es rendkivuli) hatarozatkepes, ha azon a leadhato szavazatok tobb mint felet
kepviselo szavazasra jogosult reszt vesz. A hatarozatkepesseget minden hatarozathozatalnal vizsgalni
kell.



- Ha egy tag valamely iigyben nem szavazhat, 6t az adott hatarozat meghozatalanal a
hatarozatkepesseg megallapitasa soran figyelmen kiviil kell hagyni,

- Hatarozatkeptelenseg:

Hatarozatkeptelenseg eseten az ismetelten osszehivott Kozgyules hatarozatkepes azonos napirenddel.
A Kozgyules ismeteit osszehivasara a hatarozatkeptelen Kozgyulest kovetoen legalabb 20 perc mulva
is sor kerulhet. Az eredeti Kozgyulesi meghfvoban minden esetben rendelkezni kell arrol., konkretan
feltiintetve, hogy hatarozatkeptelenseg eseten mely idopontban (ev, ho, nap, ora, perc), azonos
helyszinen es napirenddel keriil sor az ismeteit Kozgyules osszehivasra.

6. A szavazas tipusa:

1. A Kozgyulesen valamennyi rendes tagnak egy szavazata van.
2. A Kozgyules minden napirendi pontkent megjelolt kerdesben egyszerii tobbseggel dont, kiveve az
alabbi kerdesekben:

2.1. a szavazati joggal rendelkezo tagok ketharmados szotobbseggel hozott hatarozata sziikseges
a) LEADER program vegrehajtasaval kapcsolatban gesztorszervezet bevonasarol szolo
kozgyulesi donteshez

2.2 A jelen levo tagok ketharmados szotobbseggel hozott hatarozata sziikseges
a) a tag kizarasarol szolo kozgyulesi donteshez,

2.3 A jelen levo tagok haromnegyedes szotobbseggel hozott hatarozata sziikseges
a) az egyesiilet alapszabalyanak modositasarol, az egyesiilet egyesiileserol es szetvalasarol

szolo kozgyulesi donteshez
2.4 a szavazati joggal rendelkezo tagok haromnegyedes szotobbseggel hozott hatarozata sziikseges

a) az egyesiilet celjanak modositasarol,
b) az egyesiilet megszuneserol szolo kozgyulesi donteshez.

7. A szavazas modja:

A szavazas minden esetben nyilt. A szavazasra jogosult tagok az ,,igen" szavazatukat kezfelemelessel
fejezik ki. Az iilest vezeto Elnok kiilon kerdesere kezfelemelessel kell a szavazastol valo tartozkodast,
illetve a ,,nem" szavazatot jelezni.

Kozgyules hatarozatanak meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a hatarozat kotelezettseg vagy felelosseg alol mentesit vagy az Egyesiilet terhere masfajta
elonyben reszesit;
b) akivel a hatarozat szerint szerzodest kell kotni;
c) aki ellen a hatarozat alapjan pert kell inditani;
d) akinek olyan hozzatartozqja erdekelt a dontesben, aki az Egyesiiletnek nem tagja;
e) aki a dontesben erdekelt mas szervezettel tobbsegi befolyason alapulo kapcsolatban all; vagy
f) aki egyebkent szemelyesen erdekelt a dontesben.

A Kozgyules hatarozathozatalaban nem vehet reszt az a szemely, aki vagy akinek kozeli
hozzatartozqja a hatarozat alapjan
a) kotelezettseg vagy felelosseg alol mentesiil, vagy
b) barmilyen mas elonyben reszesiil, illetve a megkotendo jogiigyletben egyebkent erdekelt.
Nem minosiil elonynek a kozhasznu szervezet eel szerinti juttatasai kereteben a barki altal megko'tes
nelkiil igenybe veheto nem penzbeli szolgaltatas, illetve az Egyesiilet altal tagjanak, a tagsagi
jogviszony alapjan nyiijtott, jelen okiratnak megfelelo eel szerinti juttatas.

Ha egy tag valamely iigyben nem szavazhat, 6t az adott hatarozat meghozatalanal a hatarozatkepesseg
megallapitasa soran figyelmen kiviil kell hagyni.



8. Jegyzokonyv:

A Kozgyulesekrol jegyzokonyvet kell kesziteni, A jegyzokonyvet (annak minden oldalat) a
jegyzokonyvvezeto, a levezeto Elnok es a Kozgyules altal felhatalmazott jelen Iev6,
jegyzokdnyvhitelesito tag irja aia. A jegyzokonyvet oly modon kell elkesziteni, hogy annak alairasa
utan, az eredeti peldanyt utobb ne lehessen roncsolasmentesen reprodukalni es ismet osszefuzni. A
Jegyzokonyv egy peldanyat minden rendes tag 8 munkanapon beliil megkapja,

A Jegyzokonyv tartalmazza az egyesiilet nevet es szekhelyet, az tiles idejet, helyet, jelenlevok, a
kozgyules levezeto elnok, jegyzokonyvvezeto es a Jegyzokonyv hitelesito nevet (a Jegyzokonyv
mellekletet kepezo jelenleti iv szerint), az elhangzottak erdemi reszet es a Kozgyiilesi hatarozatok
tartalmat, valamint - adott esetben - hatalyat, illetve a dontest tamogatok es ellenzok, illetve
tartozkodok szamaranyat, (amennyiben lehetseges) szemelyet.

9. Nyilvantartasok vezetese

9.1. A Kozgyules donteseirol vezetendo nyilvantartas tartalmazza:
- a dontes nyilvantartasi szamat (sorszam evente egytol kezdodoen / ev, ho, nap)
- a dontes tartalmat
- a dontes idopontjat
- a dontes hatalyat (szemelyi, idobeli)
- a dontest ellenzok es tamogatok szamat

A Kozgyiilesi hatarozatok a jegyzokonyvbe foglalassal es a hatarozatoknak az Egyesiilet honlapjan
torteno kozzetetelevel tekinthetoek kihirdetettnek, nyilvanossagra hozottnak illetve az erintettekkel
kozoltnek. Amennyiben a kozgyules tiles tartasa nelkiil hoz hatarozatot, a szavazas eredmenye
jegyzokonyvben keriil rogzitesre es annak a nyilvanos kozzetetelet az Egyesiilet a hirdetotablajan
torteno kifiiggesztesevel biztositja.

9.2. A beszamolok nyilvantartasa

Az Elnoksegi es a Feliigyelo Bizottsagi beszamolok nyilvantartasa (E illetve F/sorszam/ev, ho, nap)

9.3. Tagsagi nyilvantartas

Kiilon keriil vezetesre a rendes tagsagi, valamint a partolo tagsagi nyilvantartas.
A nyilvantartas tartalmazza a tag nevet, sziiletesi adatait, lakcimet, szemelyi igazolvany szamat,
telefonszamat es egyeb elerhetosegeit, a tagsagi viszony keletkezesenek es megsziinesenek datumat.
Jogi szemely, illetve jogi szemelyiseggel nem rendelkezo gazdasagi tarsasag eseten annak szekhelyet,
adoszamat es kepviselqjenek nevet.

9.4. Tagdijfizetes nyilvantartasa

Az Egyesiilet a Kozgyules altal hatarozatban megallapitott mertekii tagdij fizetesere vonatkozoan
kulon nyilvantartast vezet.

9.5. Az egyesiilet alapcelcel szerinti (ezen beliil kozhaszmi) tevekenysegebol, illetve gazdalkodasi-
vallalkozasi tevekenysegebol szarmazo beveteleit es koltsegeit, raforditasait (kiadasait) elkulonftetten
kell nyilvantartani.

10. A Kozgyules iilesei nyilvanosak, amely nyilvanossag jogszabalyban meghatarozott esetekben
korlatozhato.

11. A Kozgyules dontesei, az Elnokseg es a Feliigyelo Bizottsag beszamoloi barki szamara
megismerhetoek:



- az Egyesulet mukodesevel kapcsolatos iratokba az Elnokkel torteno egyeztetest kovetoen
barki betekinthet;
- az Egyesiilet tagjai irasban megkapjak a Kozgyuies osszehivasarol szolo ertesitot, a
donteseket pedig a jegyzokonyv tartalmazza, melyek kifiiggesztesre kerulnek a titkarsagi iroda
faliujsagjara, ahol munkaidoben megtekinthetok;
- szobeli tajekoztatas kerheto az Elnokseg tagjaitol;
- az Egyesiilet honlapjan olvashatoak.

Az iratbetekintesre es iratmasolasra vonatkozo igenyeket irasban, az egyesulet eln5ksegehez cimzetten
kell eloterjeszteni. Az elnokseg az iratbetekintest es az iratmasolat kiadasat az egyesulet szekhelyen,
az igeny bejelentesetol szamitott 8 napon beliil koteles biztositani a kerelmezo szamara. Az Egyesulet
miikodesenek, szolgaltatasa igenybevetele modjanak a nyilvanossaga az Egyesulet honlapjan es a
hirdetobalajara kifuggesztett iratokon keresztiil, a beszamoloi kozlesenek nyilvanossaga a civil
szervezetek miikodeserol es tamogatasarol szolo 2011. evi CLXXV. torveny alapjan - az Orszagos
Birosagi Hivatal litjan - biztositott.

12. Osszeferhetetlenseg

A Kozgyiiles hatarozathozatalaban nem vehet reszt az a szemely, aki, vagy akinek kozeli
hozzatartozqja [Ptk. 8:1.§ (1 bekezdes)], elettarsa (a tovabbiakban egyiitt: hozzatartozo) a hatarozat
alapjan

- kotelezettseg, vagy felelosseg alol mentesiil, vagy
- barmilyen mas elonyben reszesiil, illetve a megkotendo jogiigyletben egyebkent erdekelt.
Nem minosiil elonynek az egyesulet eel szerinti juttatasai kereteben a barki altal megkotes
nelkul igenybe veheto nem penzbeli szolgaltatas, illetve az egyesulet altal tagjanak, a tagsagi
jogviszony alapjan nyiijtott, letesito okiratnak megfelelo eel szerinti juttatas.

VII. Az Egyesulet vezeto tisztsegviseioi;

Az Egyesulet vezeto tisztsegviseloinek (Elnokseg, ezen beliil az Elnok es az Alelnok) mandatuma 5
evre szol.
A tisztsegviselok tevekenyseguket ellathatjak teritesi dij nelkul, megbizas alapjan terites elleneben. A
tisztsegviselok az Egyesulet erdekeben folytatott tevekenysegiik soran felmeriilt kiadasaikkal
osszefuggesben koltsegteritesben reszesiilhetnek.

Amennyiben a K6zgyiiles altal megvalasztott Elnoksegi tag, illetve Feliigyelo Bizottsagi tag egyben
Egyesiileti tag, vagy annak torvenyes kepviselqje, es amennyiben a tagi, a tagi kepviseloi, illetve
szferabeli tagi jogviszonya, kepviseloi joga barmilyen oknal fogva megsziinik, minden valasztott
egyesiileti tagsagi jogviszonya is megsziinik

1. Elnokseg

1.1. Az Elnokseg az Egyesulet dontes-elokeszito, donteshozo es dontes-vegrehajto szerve, amely 11
tagbol all: Elnok, Alelnok es 9 tovabbi elnoksegi tag.

1.1.1. Elnoksegi tag az Egyesulet rendes tagja, vagy - amennyiben a tag nem termeszetes szemely - a
rendes tag torvenyes, vagy meghatalmazott kepviselqje lehet, illetve, az Elnokseg legfeljebb
egyharmada valaszthato az egyesulet tagjain kiviili szemelyekbol.

1.1.2. Vezeto tisztsegviselo lehet az a nagykoni szemely, akinek cselekvokepesseget a tevekenysege
ellatasahoz sziikseges korben nem korlatoztak.

1.1.3. Ha a vezeto tisztsegviselo jogi szemely, a jogi szemely koteles kijelolni azt a termeszetes
szemelyt, aki a vezeto tisztsegviseioi feladatokat neveben ellatja. A vezeto tisztsegviselokre
vonatkozo szabalyokat a kijelolt szemelyre is alkalmazni kell.

1.1.4. A vezeto tisztsegviselo iigyvezetesi feladatait szemelyesen koteles ellatni.



A 11 fos Elnokseg tagjait titkos szavazassal a Kozgyiiles valasztja az alabbiak szerint:
- A sajat szferajukat kepviselo elnoksegi tagok szemelyere a szfera munkacsoportok tesznek

javaslatot;
- Elnokot es alelnokot a megvalasztott elnoksegi tagok sajat maguk kozul valasztjak.
- Az elnokseg osszetetelenek kialakitasakor figyelemmel kell lenni a LEADER cfmbirtokos

szervezetek mukodesere iranyado jogszabalyokra, igy egyik szfera delegaltjai sem
birtokolhatjak az elnoksegen beliil a szavazati jog 49%-at, vagy axt meghalado aranyt.

Elnoksegi tagnak, azt a tagot kell megvalasztottnak tekinteni, aki az adott poziciora a szavazatok
egyszeru tobbseget megkapta. Amennyiben ilyen szemely nines, a szavazast meg kell ismetelni.
Amennyiben a megismetelt szavazas is eredmenytelen, azaz az adott tisztsegre jelolt szemelyek koziil
senki nem szerezte meg a szavazatok egyszeru tobbseget, akkor harmadik fordulot kell tartani. A
harmadik forduloban tobb jelolt eseten az, aki a harmadik szavazas soran a legtobb szavazatot
megkapta, az adott tisztsegre megvalasztottnak kell tekinteni.

Az Elnokseg tagjai a feladataikat megbizasos jogviszonyban latjak el.

Az Elnoksegi tagok mandatuma megsziinik:
a hatarozott ido lejartaval
visszahivassal
lemondassal
az ugyvezeto halalaval
a vezeto tisztsegviselo cselekvokepessegenek a tevekenysege ellatasahoz sziikseges korben
torteno korlatozasaval
a vezeto tisztsegviselovel szembeni kizaro, vagy osszeferhetetlensegi ok bekovetkeztevel.

Az Elnoksegi tagok barmikor, Kozgyiilesi iilesen, vagy Elnoksegi iilesen bejelentett es irasban is
megerositett, vagy barmelyik Elnoksegi tag reszere megkiildott irasbeli nyilatkozattal lemondhatnak a
mandatumarol, kotelesek azonban a feladataikat ellatni, amennyiben a Kozgyiiles a lemondas
bejelentesenek napjan nem valaszt uj Elnoksegi tagot es az Egyesulet miikodokepessege ezt
megkivanja, legkesobb azonban a lemondas bejelenteset koveto 60 napig. A lemondas az uj Elnoksegi
tag megvalasztasaval, legkesobb azonban a bejelentest koveto 60. napon valik hatalyossa.

A Kozgyiiles egyszeru szotobbseggel hozott hatarozataval barmikor, indokolas nelkiil az Elnoksegi
tagot a tisztsegebol visszahivhatja.

1.2. Az Elnokseg sajat iigyrendje szerint miikodik.

Az Elnokseg sziikseg szerint, de legalabb evente 1 alkalommal Ulesezik. Az Elnokseg iilesei
nyilvanosak, azokat az Elnok, akadalyoztatasa eseten az Alelnok, irasban hivja ossze az iilest
megelozo legalabb 5 (6t) nappal, a napirend Elnoksegi tagok reszere elektronikus uton torteno
kozlesevel. Az Elnokseg iileset minden Kozgyiiles elott kotelezo osszehivni. Az Elnokseg uleseire a
feliigyelo bizottsag tagjait tanacskozasi joggal meg kell hfvni. Az Elnokseg uleseinek nyilvanossaga
jogszabalyban meghatarozott esetekben korlatozhato.

Az Elnokseg iileseirol ,,emlekezteto" keriil felvetelre, melyet az Elnok, akadalyoztatasa eseten az
Alelnok keszit es barmelyik, az iilesen reszt vevo Elnoksegi tag hitelesft. Az emlekezteto tartalmazza
az Elnoksegi tiles idejet, helyet, jelenlevok nevet, az elhangzottak erdemi/lenyeges reszet es az
Elnoksegi hatarozatok tartalmat es - esetlegesen - hatalyat, illetve a dontest tamogatok es ellenzok
szamaranyat, szemelyet.

1.3. Az Elnokseg feladatai es jogkorei:

Az Elnokseg hataskorebe tartozik a Kozgyiiles altal hataskorebe utalt feladatok ellatasa, valamint a
Kozgyiiles osszehivasat nem igenylo egyeb dontesi jogkorok:



- az elnokseg tagjai kotelesek a kozgyulesen reszt venni, a kozgyulesen az egyesiilettel kapcsolatos
kerdesekre valaszolni, az egyesiilet tevekenysegerol es gazdasagi helyzeterol beszamolni,
- kepviselot delegalhat egyeb szervezetekbe;
- kivalasztja a Munkaszervezet vezeteseert felelds Munkaszervezet vezetot;
- dont ket Kozgyules kozotti idoszak kozott az Egyesillet iigyeiben - kiveve azokat a targykoroket,
ameiyeket az alapszabaly, vagy jogszabaly a Kozgyules kizarolagos hataskorebe, vagy mas szemely,,
egyseg hataskorebe utal - kiilondsen:

- dont a rendes tag felvetelerol;
- elkesziti az eves beszamolot;
- ellatja a Helyi Biralo Bizottsag feladatait.
- allast foglal, velemenyez az Videkfejlesztesi Programmal kapcsolatos szakmai kerdesekben

Az elnokseg koteles a kozgyiilest osszehivni a sziikseges intezkedesek megtetele celjabol, ha
• az egyesiilet vagyona az esedekes tartozasokat nem fedezi;
• az egyesiilet elorelathatolag nem lesz kepes a tartozasokat esedekessegkor teljesiteni; vagy
• az egyesiilet celjainak elerese veszelybe keriil.

1.4. Hatarozatkepesseg:

Az Elnokseg hatarozatkepes, ha a szabalyszerii ertesites utan az Elnoksegi tagok legalabb 50%-a es
meg 1 Elnoksegi tag jelen van. Minden Elnoksegi tagot egy szavazat illet meg.

Az Elnokseg iileseire tanacskozasi joggal meg kell hivni a Felugyelo Bizottsag tagjait.

1.5. A szavazas tipusa:

Az Elnokseg a hatarozatait a jelenlevok egyszerii tobbsegevel hozza. Szavazategyenloseg eseten a
javaslatot el nem fogadottnak kell tekinteni.

1.6. A szavazas modja:
A szavazas modja minden esetben nyilt, kiveve a szemelyeket erinto kerdesekben.
1.7. Az Elnokseg iilesei nyilvanosak, amely nyilvanossag jogszabalyban meghatarozott esetekben
korlatozhato.

1.8. Az Elnokseg tagjai nem lehetnek egymasnak a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdeseben meghatarozott kozeli
hozzatartozoi.

A Ptk 8:1.§ (1) bekezdes 1. pontja szerint kozeli hozzatartozo: a hazastars, az egyenesagbeli rokon, az
orokbefogadott, a mostoha- es a nevelt gyermek, az orokbefogado-, a mostoha- es a nevelosziilo es a
testver.

1.9. Az Elnokseg tagjaira vonatkozo osszeferhetetlensegi eloirasokat az alapszabaly az alabbiak
szerint s/abalyozza:

1.9.1. Nem lehet vezeto tisztsegviselo az, akit biincselekmeny elkovetese miatt jogerosen
szabadsagvesztes buntetesre iteltek, amig a biintetett eloelethez fiizodo hatranyos kovetkezmenyek
alol nem mentesiilt.

1.9.2. Nem lehet vezeto tisztsegviselo az, akit e foglalkozastol jogerosen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozastol jogeros biroi itelettel eltiltottak, az eltiltas hatalya alatt az iteletben megjelolt
tevekenyseget folytato jogi szemely vezeto tisztsegviselqje nem lehet.

1.9.3. Az eltiltast kimondo hatarozatban megszabott idotartamig nem lehet vezeto tisztsegviselo az,
akit eltiltottak a vezeto tisztsegviseloi tevekenysegtol.
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1.9.4. Az Elnokseg hatarozathozatalaban nem vehet reszt az a szemely, aki, vagy akinek kozeli
hozzatartozoja a hatarozat alapjan
a) koteiezettseg vagy felelosseg alol mentesiiJ, vagy
b) barmilyen mas elonyben reszesiil, illetve a megkotendo jogiigyletben egyebkent erdekelt.
Nem minostil elonynek a kozhasznu szervezet eel szerinti juttatasai kereteben a barki altal megkotes
nelkul igenybe veheto nem penzbeli szolgaltatas, illetve az egyesulet altal tagjanak, a tagsagi
jogviszony alapjan nyujtott, letesito okiratnak megfelelfi eel szerinti juttatas.

1.9.5. Az Egyesulet megszuneset koveto harom evig nem lehet mas kozhasznu szervezet vezeto
tisztsegviseloje az a szemely, aki korabban olyan kozhasznu szervezet vezeto tisztsegviseloje volt —
annak megszuneset megelozo ket evben legalabb egy evig —,
a) amely jogutod nelkul sziint meg ugy, hogy az allami ado- es vamhatosagnal nyilvantartott ado- es
vamtartozasat nem egyenlitette ki,
b) amellyel szemben az allami ado- es vamhatosag jelentos osszegii adohianyt tart fel,
c) amellyel szemben az allami ado- es vamhatosag iizletlezaras intezkedest alkalmazott, vagy
iizletlezarast helyettesito birsagot szabott ki,
d) amelynek adoszamat az allami ado- es vamhatosag az adozas rendjerol szolo torveny szerint
felfUggesztette, illetoleg torolte.
A vezeto tisztsegviselo, illetve az ennek jelolt szemely koteles valamennyi erintett kozhasznu
szervezetet elozetesen tajekoztatni arrol, hogy ilyen tisztseget egyidejuleg mas kozhasznu szervezetnel
is betolt.

Jelen pont alkalmazasaban eel szerinti juttatas az Egyesulet altal eel szerinti tevekenysege kereteben
nyujtott penzbeli vagy nem penzbeli szolgaltatas.

2. Elnok

2.1. Az Elnok az Elnokseg tagja, az Elnokot az Elnokseg sajat tagjai koziil valasztja. Az Elnok a
kepviseleti jogat onalloan es altalanos jelleggel gyakorolja, azonban irasbeli meghatalmazast adhat az
egyesulet barmely tagjanak, illetve, a Munkaszervezet vezetqjenek, hogy helyette az egyesulet
kepviseleteben eljarjon.

Az Egyesulet neveben alairasra az Elnok jogosult. Ha nem 6 az alairo, de jogszabaly a nyilatkozat
ervenyessegehez irasbeli alakot kivan, a Ptk. 3:30 § rendelkezeseit kell alkalmazni

2.2. Az Elnok jogai es kotelessegei:
- szervezi az Elnokseg es a Kozgyiiles munkajat;
- osszehivja es vezeti az Elnokseg iileseit, valamint a Kozgyiilest;
- intezkedik es dont a Kozgyiiles, az Elnokseg altal hataskorebe utalt iigyekben;
- gyakorolja az Egyesulet munkavallaloi felett a munkaltatoi jogokat.
- feliigyeli az Egyesulet gazdasagi iigyeinek alakulasat,
- tevekenysegerol beszamol az Elnokseg soron kovetkezo iilesen;
- az Egyesulet bankszamlaja felett onalloan rendelkezik,
- felvilagositast, tajekoztatast ad az Egyesulet tevekenysegerol,
- gondoskodik a Kozgyiiles es Elnokseg hatarozatainak vegrehajtasarol
- gondoskodik a LEADER program vegrehajtasa erdekeben, a feladatok ellatasahoz sziikseges
tamogatasi es kifizetesi kerelmek benyujtasarol

2.3. Az Elnok akadalyoztatasa eseten teljes hataskorben az Alelnok latja el az elnok feladatait.

2.4. Az Elnok megallapodast kot az Egyesulet altal nyujtott szolgaltatasok igenybe vetelenek
felteteleirol, harmadik szemelyekkel szerzodest kot.

3. Alelnok

3.1. Az Alelnok az Elnokseg tagja. Az Elnokseg sajat tagjai koziil 1 fo Alelnokot valaszt.
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3.2. Az Alelnok jogai es kotelessegei:
- az Emok akadalyoztatasa eseten teljes hataskorben helyettesitneti az ElnOkot, 3 honapot meghalado

akadalyoztatasa eseteo a helyettesiteshez a Kozgyiiles hozzajarulasa sziikseges.
- intezkedik es dont a Kozgyules az EInokseg altal hataskorebe utalt ugyekben;

4. Feliigyeio Bizottsag

4.1. A Kozgyules az Egyesulet mukOdesenek es gazdalkodasanak ellenorzese celjabol Felugyelo
Bizottsagot hoz letre.

4.2. A felugyelobizottsag tagjai a felugyelobizottsag munkajaban szemelyesen kotelesek reszt venni. A
felugyelobizottsag tagjai a jogi szemely iigyvezetesetol fuggetlenek, tevekenysegiik soran nem
utasfthatoak.
A feliigyelobizottsagi tagok az ellenorzesi kotelezettseguk elmulasztasaval vagy nem megfelelo
teljesitesevel a jogi szemelynek okozott karokert a szerzodesszegessel okozott karert valo felelosseg
szabalyai szerint felelnek az Egyesiilettel szemben.

4.3. A Felugyelo Bizottsag harom tagu, az Elnokot es kiilon a ket tagot a Kozgyules valasztja,
egyszerii tobbseggel, nyilt szavazassal, kozvetlen valasztassal, hatarozott idore, 3 evre. Felugyelo
Bizottsagi tagsagot kiilso szemely is betolthet. A felugyelobizottsag tagja az a nagykorii szemely lehet,
akinek cselekvokepesseget a tevekenysege ellatasahoz sziikseges korben nem korlatoztak. Nem lehet a
felugyelobizottsag tagja, akivel szemben a vezeto tisztsegviselokre vonatkozo kizaro ok all fenn,
tovabba aki vagy akinek a hozzatartozqja a jogi szemely vezeto tisztsegviselqje.

4.4. A Felugyelo Bizottsag a Kozgyiilesen evente beszamol tevekenysegerol.

4.5. A Felugyelo Bizottsag a mukodeset a Kozgyules altal elfogadott Mlikodesi Szabalyzat, alapjan
vegzi az alabbiak szerint:

- A Felugyelo Bizottsag uleseit sziikseg szerint, de legalabb evente ketszer tartja.
- A Felugyelo Bizottsag uleseit a Bizottsag Elnoke hivja ossze, a Kozgyules osszehivasara vonatkozo

eljaras szerint.
- Az iiles hatarozatkepes, ha azon a Bizottsagi tagok 2/3-a, ket fo jelen van.
- A Felugyelo Bizottsag donteseit, hatarozatait nyilt szavazassal, egyszerii szotobbseggel hozza.

Szavazategyenloseg eseten a kerdest lijra kell targyalni.
- A Felugyelo Bizottsag (ileseirol jegyzokonyv kesziil. A jegyzokonyvet a jegyzokonyvvezeto, a

Felugyelo Bizottsag Elnoke es egy, jegyzokonyv hitelesitesre felkert jelen levo Bizottsagi tag irja
ala. A jegyzokonyv egy peldanyat minden Bizottsagi tag es Elnoksegi tag 8 munkanapon beliil
megkapja.

- A Felugyelo Bizottsag tagjai az EInokseg tagjaitol jelentest, az egyesiilet munkavallaloitol pedig
tajekoztatast vagy felvilagositast kerhet, tovabba az egyesiilet konyveibe es irataiba betekinthet,
azokat megvizsgalhatja.

4.6. A Felugyelo Bizottsag feladatai:

az Egyesulet penz- es vagyonkezelesenek vizsgalata;
a tarsadalmi szervezetek gazdalkodasara vonatkozo jogszabalyok es egyeb kotelezo eloirasok
betartasanak ellenorzese;
tagdijak befizetesenek ellenorzese;
az eves merleg feliilvizsgalata;
a gazdalkodas celszeriisegenek, szabalyszeriisegenek, az eloiranyzott bevetelek es kiadasok
teljesitesenek evenkenti vizsgalata;
a bizonylati fegyelem betartasanak ellenorzese;
az Egyestileti vagyon megovasa erdekeben sziikseges intezkedesek megtetelenek ellenorzese.
a mukodesevel kapcsolatos reszletes szabalyokat a sajat maga altal elfogadott Mlikodesi
Szabalyzat es iigyrend



A feliigyelobizottsag koteles az intezkedesre valo jogosultsaganak megfeleloen a Kozgyiilest vagy az
EInokseget tajekoztatni es annak osszehivasat kezdemenyezni, ha arrol szerez tudomast, hogy
- az egyesulet miikodese soran olyan jogszabaiysertes vagy az egyesulet erdekeit egyebkent sulyosan

serto esemeny (mulasztas) tortent, amelynek megsziintetese vagy kovetkezmenyeinek elharitasa,
illetve enyhftese az intezkedesre jogosult vezeto szerv donteset teszi szuksegesse;

- a vezeto tisztsegviselok felelosseget tnegalapozo teny merillt fel.

A kozgyulest vagy az elnokseget a felugyelo szerv indftvanyara - annak megteteletol szamitott
harminc napon beliil - intezkedes celjabol ossze kell hivni. E hatarido eredmenytelen eltelte eseten a
kozgyiiles es az elnokseg osszehfvasara a feliigyelobizottsag is jogosult.

Ha az arra jogosult szerv a torvenyes mukodes helyreallitasa erdekeben sziikseges intezkedeseket nem
teszi meg, a feliigyelobizottsag koteles haladektalanul ertesiteni a torvenyessegi ellenorzest ellato
szervet. Ha az egyesulet miikodese felett az tigyeszseg vagy mas szerv torvenyessegi ellenorzest nem
gyakorol, a feliigyelobizottsag a szervezetet nyilvantarto birosag elott torvenyessegi feliigyeleti
eljarast kezdemenyez.

4.8. Nem lehet a Felugyelo Bizottsag elnoke vagy tagja az a szemely, aki

a Kozgyules, illetve az Elnok, illetve az Elnokseg barmely tagja (ide nem ertve az egyesulet
donteshozo szervenek azon tagjait, akik tisztseget nem toltenek be),

- az egyesiilettel e megbizatasan kiviili mas tevekenyseg kifejtesere iranyulo munkaviszonyban
vagy munkavegzesre iranyulo egyeb jogviszonyban all, ha jogszabaly maskepp nem
rendelkezik,
az egyesulet eel szerinti juttatasabol reszesul - kiveve a barki altal megkotes nelkiil igenybe
veheto nem penzbeli szolgaltatasokat, es az egyesulet altal tagjanak a tagsagi jogviszony alapjan
a letesito okiratban foglaltaknak megfeleloen nyiijtott eel szerinti juttatast -, illetve
a fent meghatarozott pontokban meghatarozott szemelyek kozeli hozzatartozqja.

VIII. Az Egyesiileti bizottsagok

1. A Kozgyules allando, vagy eseti bizottsagokat hozhat letre, meghatarozott feladatok ellatasara,
segitesere. A bizottsagok a Kozgyules iranyitasa szerint vegzik munkajukat, a Kozgyiilesnek
beszamolni tartoznak. Mlikodesi- es Ugyrendjuket, valamint tisztsegviseloiket a bizottsagok maguk
hatarozzak, illetve valasztjak meg.

2. Minden bizottsag kepviseltetheti magat az Egyesiilet minden foruman vezetqje litjan.

3. A bizottsag tisztsegviselqje tanacskozasi joggal reszt vesz a Kozgyules, valamint az Elnokseg
iilesen es jogosult betekinteni az Egyesulet irataiba.

4. Az egyesulet 3 allando munkacsoportot miikodtet:
civil szfera tagjai: az egyesulet tagsagabol a maganszemelyek es a tarsadalmi szervezetek,

kiveve a politikai partokat, valamint azokat a tarsadalmi szervezeteket, amelyekben az allam valamely
szervezete, vagy onkormanyzat a Polgari Torvenykonyvrol szolo 2013. evi V. torveny (a
tovabbiakban: Ptk.) 8:2. § szerinti tobbsegi vagy meghatarozo befolyassal rendelkezik;

kozszfera tagjai: az egyesulet tagsagabol az Snkormanyzatok, a telepiilesreszi
onkormanyzatok (a tovabbiakban: onkormanyzat), az onkormanyzat tulajdonaban allo gazdasagi
tarsasagok, valamint azon tarsadalmi szervezetek, amelyekben az onkormanyzat kozvetve vagy
kozvetleniil a Ptk. 8:2. §-a szerinti tobbsegi vagy meghatarozo befolyassal rendelkezik;

iizleti szfera tagjai: az egyesulet tagsagabol a gazdalkodo szervezetek - az allami vagy
onkormanyzati vallalatok es azon gazdalkodo szervezetek kivetelevel, melyekben az allam vagy az
onkormanyzat Ptk. 8:2 §-aban meghatarozott tobbsegi vagy meghatarozo befolyassal rendelkezik.

5. A munkacsoportoky velemenyt alkotnak a kovetkezo szakmai kerdesekben:



- Videkfejlesztesi programmal kapcsolatos szakmai kerdesek
- szakmai programok tervezese, megvalosulasa

6, A szfera munkaesoportok javaslatot tesznek a sajat szferajukat kepviselo Elnoksegi tagok
szemelyere.

IX. ,,Ertek es Minoseg" kozossegi marketing program szakmai szekcio
1. Az egyesiilet kiemelt kozosseg- es halozatepfto szakmai programja, melybe a tagok

jelentkezes es minositesi eljarast kovetoen nyernek felvetelt.
2. A szakmai program bemutatasat az egyesiilet a www.ertekcsminoseg.hu oldalon mutatja be es

kommunikalja.
3. A szekcio tevekenysegeben valo reszvetel szekcio tagdijfizeteshez kotott, melyet hatarozatban

a Kozgyiiles allapit meg.
4. A szekcioban elvegzett szakmai munkarol a munkaszervezet minden evben a beszamoloval

egy idoben ad tajekoztatast a Kozgyiiles reszere.

X. Munkaszervezet, Munkaszervezet vezeto

1. A Munkaszervezet az Egyesulet iigyviteli, adminisztrativ szervezete, az Egyesulet tevekenyseget
segito iroda. Szervezeti felepftese, feladatai, letszama az Egyesulet tevekenysegeihez igazodoan
valtozhat, amely a Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatban keriil meghatarozasra.

2. A Munkaszervezet munkajat a hivatal vezetqjekent a Munkaszervezet vezeto iranyitja. A
Munkaszervezet vezeto kivalasztasarol az Elnokseg gondoskodik. A Munkaszervezet vezetoi
tisztseget az Egyesulet termeszetes szemely tagja, nem termeszetes szemely tag torvenyes kepviselqje,
illetve kiilso szemely is ellathat.

3. A Munkaszervezet dolgozoi tevekenysegiiket munkaviszony kereteben latjak el. A munkaltatoi
jogkort az Munkaszervezet vezeto gyakorolja.

4. A Munkaszervezet vezeto:

- gondoskodik a Munkaszervezet vezeteserol;
- eljar es dont a Kozgyiiles es az Elnokseg altal hataskorebe utalt iigyekben;
- gondoskodik az Egyesulet nyilvantartasainak vezeteserol;
- gondoskodik a LEADER program vegrehajtasa erdekeben a szakmai feladatok ellatasarol
- az elnokseggel egyetertesben gondoskodik az egyesiilet allaspontjanak kepviseleterol szakmai
kerdesekkel kapcsolatban

XI. Az Egyesulet gazdalkodasa

1. Az Egyesulet eves koltsegvetesi terv szerint gazdalkodik. Az Egyesulet jelen alapszabalyban
meghatarozott eel megvalositasa erdekeben vagyonaval onalloan, eves koltsegvetes alapjan
gazdalkodik. Az Egyesulet jelen alapszabalyban meghatarozott eel szerinti tevekenyseget (a
tovabbiakban: alapcel szerinti tevekenyseg) folytathat es - celja megvalositasa gazdasagi felteteleinek
biztositasa erdekeben gazdasagi-vallalkozasi tevekenyseget csak a kozhasznu vagy az alapszabalyban
meghatarozott alapcel szerinti tevekenyseg megvalositasat nem veszelyeztetve vegez.

2. Az Egyesulet indulaskori vagyona 1.088.000.- Ft, azaz egymillio-nyolcvannyolcezer forint, melyet
a tagok egyenlo aranyban az Egyesulet rendelkezesere bocsatottak.

3. Az Egyesulet bevetelei:

a) tagdij
b) gazdasagi-vallalkozasi tevekenysegbol (szolgaltatas nyiijtasabol) szarmazo bevetel;
c) a koltsegvetesi tamogatas:
ca) a palyazat utjan, valamint egyedi dontessel kapott koltsegvetesi tamogatas;
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cb) az Europai Unio strukturalis alapjaibol, illetve a Kohezios Alapbol szarmazo, a koltsegvetesbol
juttatott tamogatas;

cc) az Europai Unio koltsegvetesebol vagy mas aJlamtol, nemzelkozi szervezettol szarmazo
tamogatas;

cd) a szemelyi jovedelemado meghatarozott reszenek az adozo rendelkezese szerint kiutalt osszege;
d) az allamhaztartas alrendszereibol kozszolgaltatasi szerzodes ellene>tekekent szerzett bcvetel;
e) mas szervezettol, illetve maganszemelytol kapott adomany;
f) befektetesi tevelcenysegbol szarmazo bevetel;
g) szekcio tagdfj;
h) az a)-g) pontok ala nem tartozo egyeb bevetel.

4. Az Egyesiilet kiadasai:

a) alapcel szerinti tevekenyseghez kozvetleniil kapcsolodo koltsegek;
b) gazdasagi vallalkozasi tevekenyseghez (szolgaltatas nyiijtasahoz) kozvetlenul kapcsolodo

koltsegek;
c) az Egyesiilet szerveinek, szervezetenek miikodesi koltsegei (ideertve az adminisztracio

koltsegeit es az egyeb felmeriilt kozvetett koltsegeket), valamint a tobb tevekenyseghez hasznalt
immaterialis javak es targyi eszkozok ertekcsokkenesi leirasa;

d) az a)-c) pontok ala nem tartozo egyeb koltseg

5. Az Egyesiilet tartozasaiert sajat vagyonaval felel. A tagok a tagdij megfizetesen tiil az Egyesiilet
tartozasaiert sajat vagyonukkal nem felelnek.

6. A tagdij merteke belepeskor 17.000.- Ft. A tagdij evenkenti merteket 2009. evtol az Elnokseg
javaslatara a Kozgyules allapitja meg.

7. Az Egyesiilet vagyonaval torteno gazdalkodas, a vagyon felhasznalasarol valo dontes a Kozgyules
altal meghatarozott keretek kozott az Elnokseg hataskorebe tartozik.

8. Az. Egyesiilet vagyonat celjainak megfeleloen hasznalhatja, vagyonat nem oszthatja fel tagjai
kozott, es a tagok reszere nyereseget nem juttathat. Az Egyesiilet a vezeto tisztsegviselot, a tamogatot,
az onkentest, valamint e szemelyek kozeli hozzatartozqjat - a barki altal megkotes nelkiil igenybe
veheto szolgaltatasok, illetve az Egyesiilet altal tagjanak a tagsagi jogviszony alapjan nyujtott,
alapszabalyban megfelelo juttatasok kivetelevel - eel szerinti juttatasban nem reszesitheti.

XII. Beszamolasi szabalyok

1. Az Egyesiilet koteles az eves beszamolo jovahagyasaval egyidejiileg kozhasznusagi mellekletet
kesziteni.

2. A kozhasznusagi melleklet elfogadasa a Kozgyules kizarolagos hataskorebe tartozik.

3. A kozhasznusagi melleklet tartalmazza:
a) a szamviteli beszamolot;
b) a koltsegvetesi tamogatas felhasznalasat;
c) a vagyon felhasznalasaval kapcsolatos kimutatast;
d) a eel szerinti juttatasok kimutatasat;
e) a kozponti koltsegvetesi szervtol, az elkiilonitett allami penzalaptol, a helyi onkormanyzattol,
a telepiilesi onkormanyzatok tarsulasatol es mindezek szerveitol kapott tamogatas merteket;
f) a vezeto tisztsegviseloknek nyujtott juttatasok osszeget es a juttatasban reszesiilo vezeto
tisztsegek felsorolasat;
g) a kozhasznu tevekenysegrol szolo rovid tartalmi beszamolot.
h) szervezet altal vegzett kozhasznu tevekenysegeket, ezen tevekenysegek fo celcsoportjait es
eredmenyeit, valamint a kozhasznu jogallas megallapitasahoz sziikseges az egyesiilesi jogrol, a
kozhasznu jogallasrol, valamint a civil szervezetek miikodeserol es tamogatasarol 2011. evi
CLXXV. torveny 32. § szerinti adatokat, mutatokat,



i) a kozhasznu eel szerinti juttatasok kimutatasat.

4. Az Egyesuiet eves kozhasznusagi mellekletebe barki betekinthet, illetoleg abbol sajat koltsegere
masolatot keszithet.

5. Az Egyesulet koteles az egyesulesi jogrol., a kozhasznu jogallasrol, valamint a civil szervezetek
miikodeserol es tamogatasarol 2011. evi CLXXV. torveny 32. § szerinli adatokat, mutatokal, 30.§-a
szermt a kozgyiiles Altai elfogadott beszamolojat, valamint kozhasznusagi mellekletet, a
kSnyvvizsgaloi zaradekot vagy a zaradek megadasanak elutasitasat is tartalmazo ftiggetlen
kSnyvvizsgaloi jelentessel egyiitt - az adott iizleti ev merlegfordulo napjat koveto otodik honap utolso
napjaig letetbe helyezni es kozzetenni, ugyanolyan formaban es tartalommal, mint amelynek alapjan a
konyvvizsgalo a beszamolot felulvizsgalta.

Az egyesiilet kozzeteteli es letetbe helyezesi kotelezettsegenek a civil szervezetek birosagi
nyilvantartasarol es az ezzel osszefuggo eljarasi szabalyokrol szolo torvenyben meghatarozott modon
tesz eleget, tovabba honlapjan megjelenteti.

6. Az Egyesulet a kozhasznu jogallasanak megszlinesekor koteles esedekes koztartozasait rendezni,
illetoleg kozszolgaltatas ellatasara iranyulo szerzodesebol eredo kotelezettsegeit idoaranyosan
teljesiteni.

XIII. Egyeb rendelkczesek

1. Az Egyesulet kozvetlen politikai tevekenyseget nem folytat, szervezete partoktol fuggetlen,
azoknak anyagi tamogatast nem nyiijt.

2. Az Egyesulet a tevekenysegenek, gazdalkodasanak legfontosabb adatait a weblapja utjan hozza
nyilvanossagra.

3. Az Egyesiilet a Veszpremi Torvenyszek nyilvantartasba vetelevel jon letre.

XIV. Az Egyesulet kepviseletere jogosult

Elnok neve: Pergo Margit Cecilia
Sziiletesi hely es ido: Pusztaszabolcs, 1950.04.20.
Anyja neve: Ebli Margit
Lakcim: 8182 Berhida, Rezeda lit 10.

XV. Zaro rendelkezesek

1. A miikodes es gazdalkodas itt nem szabalyozott kerdeseit az Egyesiilet Szervezeti es Miikodesi
Szabalyzata tartalmazza, amely nem lehet ellentetes jogszaballyal es az Alapszaballyal.

2. Az Egyesulet megsziinese

2.1. Jogutodlassal torten6 megsziines:
A Ptk. 3:83.§-ban meghatarozottak szerint.

2.2. Jogutod nelkiili megsziines okai:
- a Ptk. 3:48.§, 3:84. §-ban szabalyozott feltetelek bekovetkeztekor: Ha

- a tagok vagy alapitok kimondjak megsziineset; vagy
- az arra jogosult szerv megsziinteti
- az egyesiilet megvalositotta celjat vagy az egyesiilet celjanak megvalositasa lehetetlenne

valt, es uj celt nem hataroztak meg; vagy
- az egyesiilet tagjainak szama hat honapon keresztiil nem eri el a tiz fot.

felteve mindegyik esetben, hogy a jogi szemely vagyoni viszonyainak lezarasara iranyulo megfelelo
eljaras lefolytatasat kovetoen a birosag a jogi szemelyt a nyilvantartasbol torli.


