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Galga-mente és Térsége Leader Egyesület 
Alapszabálya 

a Közgyűlés 2016. június 09. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben  
 

1. § 
Általános rendelkezések 

  
A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. 
évi CLXXV. tv. és a LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről szóló 54/2011. VM rendelet 
szabályait figyelembe véve egyesületet hoznak létre, a jelen alapszabályban meghatározott célra. 
 
1.1.  Az Egyesület neve: Galga-mente és Térsége Leader Egyesület (a továbbiakban: „Egyesület”) 
 
1.2.  Az Egyesület önkéntesen létrehozott; önkormányzattal rendelkező jogi személy, saját nevében 
jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. Az Egyesület politikai tevékenységet nem végez, 
választásokon jelöltet nem állít, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 
1.3.  Az Egyesület székhelye: 2193 Galgahévíz, Fő út 106.  
 
1.4. Az Egyesület működése kiterjed Pest megye alábbi településeinek közigazgatási területére: 
 
Acsa, Aszód, Bag, Csővár, Dány, Domony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, 
Kartal, Kisnémedi, Kosd, Penc, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Tura, Vácduka, Vácegres, 
Váchartyán, Váckisújfalu, Vácszentlászló, Valkó, Verseg, Zsámbok 
1.5. Egyesület határozatlan időre alakul.  
 
1.6.  Az Egyesület tevékenysége során 
   - nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen szolgáltatásaiból 
   - nonprofit jelleggel működik, gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak az Alapszabályban 
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez, 
  - gazdálkodása során eredményét nem osztja fel, azt a létesítő az Alapszabályban meghatározott 
tevékenységére fordítja. 
 
1.7. Az Egyesület tevékenysége során együttműködik a vidékfejlesztésért felelős minisztérium Irányító 
Hatóságával, annak illetékes szerveivel, valamint az MVH illetékes szerveivel.  
 

2. Az Egyesület céljai 
 
2.1.  Az Egyesület céljai: 

 
o Településfejlesztési tevékenység. 

o Sport és rekreációs tevékenységek. 
o A vidék területen történő vállalkozások támogatása, foglalkoztatás elősegítése, az 

alapszolgáltatások javítása, a vidéki területek vonzóbbá tevő beruházások végrehatása 
révén a gazdasági és társadalmi visszaesés és a vidék elnéptelenedése felé mutató 
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tendenciák visszafordítása érdekében.  

o A vidéki gazdaságra vonatkozó egyéb helyi kezdeményezésen alapuló intézkedések 
bevezetése. 

o A szélesebb értelembe vett vidéki gazdaságra és lakosságra irányuló intézkedések közötti 
területi koherencia és szinergia megerősítése a helyi stratégiákon keresztül. 

o A helyi közösség önigazgatás szabadság-és felelősség igényének támogatása. Egyeztető 
fórumok megalakulásának ösztönzése, a rendszeres információ áramlás biztosítása. A 
civil, önkormányzati, vállalkozói programok figyelemmel kisérése, ezzel összefüggésben 
véleményező, javaslattevő, koordinációs és képviseleti feladatok ellátása. Az életminőség 
javítása érdekében olyan általános információs tevékenység folytatása, amely növeli a 
térségben élők életesélyeit.  

 
o A fenntartható fejlődés irányába mutató környezet-, terület-, vidéki-, gazdasági és 

közösségfejlesztési kezdeményezések támogatása. Közérdekű regionális és 
interregionális együttműködések erősítése. Aktív részvétel az Európai Unió és 
Magyarország fejlesztési támogatási programjaiban. Az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv, és Új Magyarország Vidékfejlesztési Program ismertetésének növelése. A helyi 
gazdaság hatékonyságának versenyképességének megalapozása, struktúrájának 
megtisztítása, és eredményességének növelése a helyi specifikációkra alapítva, kiemelten 
helyi termékek előállítására, és a termelést segítő infrastruktúra fejlesztésére. Kiemelt cél 
elérni a jövedelemszerzés lehetőségeinek kibővítését, a foglalkoztatás javítását.  

o  Környezetvédelem és ezen belül az ökológiai egyensúly fenntartása érdekében az ember 
és a természet kapcsolatának javítása. A környezet és a természet állapotára hatást 
gyakorló tényezők nyomon követése, a természettel való hosszú távú együttélés 
lehetőségeinek keresése. A környezet védelmi infrastruktúra fejlesztése. A társadalom 
környezeti szemlélet erősítése és az egészséges életmód ösztönzése. A figyelem 
ráirányítása az emberi értékek védelmére.  

o Kiemelt cél a működési terület népességmegtartó erejének megőrzése, az életszínvonal 
emelése alapjainak megteremtése, munkahely teremtés és esélyegyenlőség biztosítása. Az 
Egyesület közreműködik a térség és a településfejlesztési tervek összehangolását, 
megvalósítását, előkészítő és eldöntő tevékenységekben. Cél továbbá a térség társadalmi, 
környezeti, gazdasági problémáit és helyzetelemzés alapján javaslatokat kidolgozni a 
gazdasági környezeti problémák kezelésére, a térség ipari és mezőgazdasági termelő 
infrastruktúrájának fejlesztésére, az infrastruktúrák fejlesztése, a humán erőforrások 
idegenforgalom oktatás fejlesztésére.  

o Az Egyesület saját információs bázist alakít ki, és erre alapítva vidékfejlesztési, szakmai 
tanácsadást biztosít. Létrehozza a lehető leghatékonyabb munkaszervezetet, amely képes 
a rendelkezésére álló források átlátható, hatékony elosztására, a komplex pályázati 
rendszer működtetésére. Kidolgozza a teljes nyilvánosságot biztosító, a közösség tagjai 
által folyamatosan átláthatóan ellenőrizhető pályázati rendszert, amely a biztosított 
pályázati források elosztását előkészíti, azt elbírálja és elosztja.  
 

2.2  A célok megvalósítása érdekében az Egyesület fontosabb tevékenységei: 

• Érintet területre vonatkozó tanulmányok készítése 
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• A területre és a Helyi Fejlesztési Stratégiára (továbbiakban: HFS) vonatkozó tájékoztatásra 
irányuló intézkedések 

• A HFS előkészítésében és végrehajtásában közreműködő személyek képzése, 
• HFS-re vonatkozó információ szolgáltatás  
• A HFS megvalósításának pénzügyi igazgatása 
• Promóciós rendezvények 
• a HFS megvalósítását célzó projektek vonatkozásában, a több szektorra kiterjedő 

együttműködések ösztönzése és támogatása 
• a HFS megvalósításában résztvevő partnerek képzése 
• az Egyesület tagjainak képzése a HFS megvalósítása érdekében  
• HFS megvalósítására vonatkozó döntéshozatal 
• HFS végrehajtása 
• Helyi-, köz és magánszféra közötti partnerség kialakítása 
• Az Egyesület működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok és tevékenységek 
• Részvétel belföldi és Európai hálózatok találkozóin 
• Emberi erőforrások fejlesztése a helyi együttműködési és partnerség elősegítése érdekében, 

konfliktus kezelés 
• az Egyesület tevékenységének népszerűsítése 
• az Egyesület képviselete különböző tanácskozásokon és eseményeken 
• sport és egészséges életmód népszerűsítése az ezzel kapcsolatos fejlesztések elősegítése 

 
Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik a Vidékfejlesztési Minisztérium 
(továbbiakban: VM) Irányító Hatóságával (továbbiakban: IH) és illetékes szervezetei egységeivel, 
valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) illetékes szervezeti 
egységeivel.  
 

2.3 Tevékenységével kapcsolatban tagjai érdekében érdekképviseletet lát el.  
 
2.4. Az Egyesület működése, az Egyesület szerveinek döntéshozatala, valamint döntései nyilvánosak. 

Az Egyesület működésének szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát az Egyesület a 
honlapján történő közzététel útján biztosítja.  

 
3. Az Egyesület tagjai 

 
3.1.  Az Egyesület tagja és pártoló tagja lehet bármely: 

- természetes személy, vállalkozói engedéllyel rendelkező egyéni vállalkozó 
- jogi személy, (gazdálkodó szervezet, alapítvány, közalapítvány, egyesület, egyházi jogi 

személy, helyi és nemzetiségi önkormányzat, gazdálkodó szervezet) 
- jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amennyiben az Egyesület céljaival és működési 

elveivel egyetért és elfogadja az Alapszabályt. Jelen Alapszabályban, a továbbiakban mindazon 
rendelkezéseknél, ahol a "tag" kifejezés szerepel, ezalatt az Egyesület rendes tagjait kell érteni, a pártoló 
tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések mindig tartalmazzák a „pártoló tag” kifejezést. 
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Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki a szakmai munkájával segíti az 
Egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni. A pártoló tag csak vagyoni hozzájárulással 
vesz részt az Egyesület tevékenységében, tagdíjfizetésre és egyéb tevékenység végzésére nem 
kötelezhető, vezető tisztségviselővé nem választható. 
A tagok jogai és kötelezettségei függetlenül az általuk képviselt szervezettől egyenlőek, minden tag egy 
szavazattal rendelkezik. 
 
3.2.  A felvételi eljárás a tagjelölt 2 tag ajánlásával ellátott írásbeli belépési nyilatkozatának az 
Elnökséghez történő eljuttatásával kezdődik, amelyhez csatolni szükséges az Egyesület tagjai közül 2 
(kettő) tagjának írásos ajánlását. A tag felvételéről és nyilvántartásba-vételéről az Elnökség egyszerű 
szótöbbséggel dönt. Az Elnökség tagfelvételt elutasító döntése ellen a tagfelvételét kérő fellebbezéssel a 
Közgyűléshez fordulhat, amely következő ülésén köteles erről döntést hozni. 
A természetes személy képviseletét más természetes személy nem láthatja el. A belépni kívánó jogi 
személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében a szervezet alapító 
okirata szerinti személy jogosult a szervezet képviseletét ellátni. 
 
3.3. Az Egyesület rendes tagjai tagsági díjat fizetnek, amely összeg az Alapszabály módosításának 

évében: 

• Önkormányzatok, vállalkozók esetében: 120.000 Ft/év összegű, 
• Non-profit szervezetek esetében 60.000 Ft/év összegű  

a tagdíjat tárgyév január 31. napjáig kell megfizetni az Egyesület részére. A tagsági díj mértékéről 
a Közgyűlés dönt.  
 

3.4. A tag jogai:  
a) részt vehet a társadalmi szervezet tevékenységében és rendezvényein; 
b) választhat és választható a társadalmi szervezet szerveibe; 
c) köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek. 
d) a tag indítványozhatja, hogy valamely kérdést Felügyelő Bizottság vizsgáljon meg  
 
A tag kötelezettségei: 
a.) Az Egyesület céljainak megvalósításában való aktív közreműködés. 
b.) Az Egyesület alapszabálya rendelkezéseinek betartása. 
c.) A tagdíj rendszeres befizetése. 
d.) A tag nem veszélyeztetheti a az Egyesület céljainak megvalósítását és az Egyesület tevékenységét 
 
3.5. A pártoló tag jogai: 
a.) Tanácskozási joggal való részvétel az Egyesület közgyűlésein és rendezvényein. 
b.) Az Egyesület szolgáltatásainak igénybevétele. 
 
3.6. A pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. A pártoló tagok 

az egyesület szerveibe nem választhatnak és az egyesületi szervek döntéshozatalában csak 
tanácskozási joggal vehetnek részt.   

3.7.  Az Egyesületi rendes és pártoló tagság megszűnik: 

• Ha a tag bejelenti kilépési szándékát, a bejelentés napjával 
• A tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával, 
• Kizárással, 
• A tag halálával, 
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• A tag jogutód nélküli megszűnésével. 
3.8. A tag tagsági jogviszonyát az Egyesület elnökéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, 
indoklás nélkül megszüntetheti. 
 
3.9. Az Elnökség a tagsági jogviszony felmondással történő megszüntetését kezdeményezheti a 
Közgyűlés előtt, ha a tag a tagsági díjjal írásbeli felszólítás ellenére, három hónapnál tovább hátralékban 
van. A tagdíjra történő fizetési felszólításban rögzíteni kell, hogy a tagdíjfizetést elmulasztó tag pontosan 
mekkora összeggel tartozik az egyesületnek, illetve rögzíteni kell, hogy 30 napon belül fizetheti meg a 
tagdíjat. A felszólításban azt is rögzíteni kell, hogy amennyiben a mulasztó tag az egyesületi tagdíjat a 
kézhezvételtől számított 30 napon belül nem fizeti meg, úgy az Egyesület felmondással megszünteti 
tagságát. A felszólítást ajánlott tértivevényes postai küldeményként kell postázni. A felmondásról a 
Közgyűlés soron következő ülésén egyszerű szótöbbséggel, harminc napos felmondási határidővel dönt, 
melyről a tagot írásban kell értesíteni.  
 
 3.10. A Közgyűlés határozattal kizárhatja azt a tagot, aki jogszabályt, az Egyesület Alapszabályát vagy 
a Közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít. A kizárást bármely tag vagy 
az Egyesület bármely szerve kezdeményezheti az Elnökségnél. A taggal szembeni kizárási eljárást az 
Elnökség folytatja le, melynek során a tagot meg kell hallgatni, lehetőséget kell biztosítani számára a 
védekezésre és ezt követően dönt az elnökség arról, hogy a kizárási javaslatot a soron következő 
Közgyűlés elé terjeszti. A Közgyűlés 2/3-os többséggel dönt a kizárásról. A Közgyűlés kizáró határozatát 
a kizárás alapjául szolgáló tényeket, és bizonyítékokat valamint a jogorvoslati lehetőséget tartalmazó 
indoklással együtt írásban kell közölni a kizárt taggal.  
A kizárt tag jogorvoslattal az Egyesület székhelye szerint illetékes Budapest Környéki Törvényszékhez 
fordulhat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben – a tag 
vagy pártoló tag kérelmére – a határozat végrehajtását felfüggesztheti.  
 

4. Az Egyesület szervezete 
 
Egyesület szervei: 

• Közgyűlés 

• Elnökség 

• Felügyelő Bizottság 

• Munkaszervezet 

• Tagozatok 
5. A Közgyűlés 

 
5.1.  Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely az 

Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A Közgyűlés ülése nyilvános. 
 
5.2.  A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
 
a.) az Alapszabály megállapítása és módosítása; 
b.) az Egyesület megszűnésének, vagy más egyesülettel való egyesülésének és szétválásának kimondása; 
c.) a tagdíj mértékének és befizetési határidejének megállapítása; 
d.) az éves költségvetés meghatározása és elfogadása; 
e.) az Elnökség éves beszámolójának elfogadása; valamint a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása; 
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f.) a tagsági jogviszony felmondásában és a kizárás kérdésében való döntés  
g.) döntés minden olyan ügyben, amit a jogszabály, az alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal, vagy 
amelyet – a jogszabály által delegált feladat ellátásához kapcsolódó ügyeket kivéve – az Elnökség a 
Közgyűlés elé terjeszt; 
h.) az Elnök, az Alelnökök, az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjainak és tisztségviselőinek 
megválasztása, visszahívása, és díjazásának megállapítása 
i.) az Egyesület által kidolgozott közép- és hosszútávú fejlesztési program módosításainak elfogadása. 
j.) nemzetközi szervezetbe való belépés illetve kilépés elhatározása; 
k.) az Egyesület jogi személyiségű szervezeti egységeinek létrehozása; 
l.) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető 
tisztségviselőjével, a Felügyelő Bizottság tagjával vagy azok hozzátartozóival köt; 
m.) a jelenlegi és korábbi az l.) pontban felsoroltak elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés 
 n.) a végelszámoló kijelölése 
o.) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása  
 
5.3. A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább három alkalommal az Elnökség hívja össze az 
Egyesület székhelyére, vagy a meghívóban szereplő helyre. A Közgyűlést össze kell hívni, ha azt a 
bíróság elrendeli, illetőleg, ha legalább a tagok 10 %-a - az ok és a cél megjelölésével - kívánja. A tagok 
a közgyűlés időpontjáról és helyéről, valamint az Elnökség által megállapított napirendről postai levél és 
elektronikus levél útján kapnak értesítést, legkésőbb a közgyűlés napját megelőzően 8 (nyolc) nappal. A 
meghívónak tartalmazni kell: 
- az Egyesület nevét és székhelyét 
- a Közgyűlés idejének és helyszínének megjelölését 
- a Közgyűlés napirendjét 
 
5.4) A Közgyűlés határozatképessége 
a.) A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint a fele jelen van. A 
határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag valamely ügyben nem 
szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során, figyelmen kívül 
kell hagyni. 
b.) Ha a Közgyűlés a fenti feltételek hiánya miatt nem volt határozatképes, 30 napon belül bármikori 
időpontra, azonos napirenddel újabb közgyűlést kell összehívni – az összehívás módja külön meghívó 
alapján történik. 
Ez az újabb közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a szavazatok számától függetlenül 
határozatképes lesz, amennyiben a tagok figyelmét a meghívóban erre kifejezetten felhívták 
c.) A Közgyűlésen minden tag egy szavazattal rendelkezik. A Közgyűlésen egy jogi személy 
meghatalmazottjaként csak egy meghatalmazó tag érdekben és képviseletében járhat el. 
 
5.5. A Közgyűlés rendje 
a.) A Közgyűlés napirendjét az Elnökség állapítja meg és terjeszti a Közgyűlés elé oly módon, hogy a 
közgyűlésre szóló postai levélben és elektronikus levélként továbbított meghívó tartalmazza a 
megállapított napirendet. 
b.) A Rendes Közgyűlés napirendjének az alábbiakat kötelezően tartalmaznia kell: 
- az Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló; 
- - az Egyesület éves költségvetése és mérleg elfogadása; 
- az Felügyelő Bizottság beszámolója; 
- az Elnökség által beterjesztett egyéb javaslatok. 
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c.) A Közgyűlésen a  meghívóban szabályszerűen közölt, napirenden szereplő kérdésekben hozható 
határozat, kivéve, ha  valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés 
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.  
d.) A közgyűlési meghívó kézhezvételét követően a közgyűlt megelőző 5 napon belül a tagok és az 
Egyesület szervei az Elnökségtől indoklással ellátva kérhetik a napirend kiegészítését. Amennyiben az 
Elnökség a napirend kiegészítéséről nem dönt, vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról 
szóló határozat meghozatala előtt külön dönt a kiegészítés tárgyában. 
e.) Az elnökség tagjai kötelesek az Egyesület Közgyűlésén részt venni. 
 
5.6. A Közgyűlésen az Elnökség által felkért levezető elnök elnököl. A levezető elnök megállapítja a 
Közgyűlés határozatképességét, javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv hitelesítő 
személyére majd erről egyenként nyílt szavazást rendel el. Amennyiben a Közgyűlésen választásra is sor 
kerül, az Elnökség tesz javaslatot a szavazatszámláló bizottság elnökére és két tagjára. A levezető elnök 
a Közgyűléstől új személyekre is kérhet javaslatot. A szavazatszámláló bizottság elnökéről és tagjairól a 
Közgyűlés nyílt szavazással, szótöbbséggel határoz. 
 
5.7. A Közgyűlés határozathozatala 
a) A Közgyűlés a határozatait nyílt szavazással, a szavazásra jogosult jelenlevők több mint felének „igen” 
szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén az adott kérdés újra tárgyalandó, újra szavazásra 
bocsátandó. Amennyiben a megismételt szavazás esetén is szavazategyenlőség van. a javaslatot 
elvetettnek kell tekinteni. 
b) A jelenlévők tagok ¾-es szótöbbséggel hozott határozata szükséges az alábbi kérdésekben történő 
határozathozatalhoz: 
- az Alapszabály módosításához 
- valamely hatáskörnek a Közgyűlés hatáskörébe vonásához. 
c) A szavazati joggal rendelkező tagok ¾ -es szótöbbséggel hozott határozata szükséges 
-az Egyesület céljának módosításához  
- más egyesülettel való egyesülésének, az Egyesület szétválásának kimondásához; 
-az Egyesület megszűnésének kimondásához.  
d)  A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

da) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a vadásztársaság terhére 
másfajta előnyben részesít; 
db) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
dc) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
dd) akinek hozzátartozója érdekelt a döntésben; 

      de) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 
      df) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 
e) A szavazás eredményét a levezető elnök hirdeti ki és egyúttal felolvassa az elfogadott határozatot. 
f)  A beszámoló jóváhagyásának módja 
Az Elnökség éves beszámolójának és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóját a 
Közgyűlés nyílt szavazással, a szavazásra jogosult jelenlevők több mint felének „igen” szavazatával 
hagyja jóvá. Szavazategyenlőség esetén az adott kérdés újra tárgyalandó, újra szavazásra bocsátandó. 
 
57.) A határozatok, döntések nyilvánosságra hozatalának módja az egyesület honlapján, a 
www.gmetleader.hu weblapon történő közzététel. 
 
5.8. Az Egyesület rendkívüli Közgyűlése. 
a.) Az Elnökségnek rendkívüli Közgyűlést kell összehívni: 
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- az Egyesület Elnökségének határozata alapján; 
- ha azt a tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével kéri; 
- ha a bíróság azt elrendeli; 
- ha az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 
- ha az Egyesület előre láthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességükkor teljesíteni; 
- ha az Egyesület céljának elérése veszélybe kerül. 
b.) A rendkívüli Közgyűlést az erre vonatkozó kezdeményezés kézhez vételétől számított legkevesebb 
tizenöt, legfeljebb harminc napon belül kell összehívni. 
c.) A rendkívüli Közgyűlésre egyebekben az Egyesület rendes Közgyűlésére vonatkozó szabályai az 
irányadók azzal, hogy a Közgyűlés összehívására és előkészítésére vonatkozó szabályok közül a 
határidőket meghatározó előírások figyelmen kívül hagyhatók. 
 
5.9. Jegyzőkönyv. 
A Közgyűlésekről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet (annak minden oldalát) a 
jegyzőkönyvvezető, a levezető Elnök és a Közgyűlés által megválasztott két jegyzőkönyv hitelesítő tag 
írja alá. A jegyzőkönyvet oly módon kell elkészíteni, hogy annak aláírása után, az eredeti példányt utóbb 
ne lehessen sérülésmentesen reprodukálni és ismét összefűzni. A jegyzőkönyv egy példányát minden 
elnökségi tag 8 munkanapon belül megkapja. 
 
5.10. A tisztségviselők megválasztása. 
a.) A Közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők: 
- az Elnök 
- az Alelnökök 
- az Elnökség tagjai 
- a Felügyelő Bizottság elnöke 
- a Felügyelő Bizottság tagjai 
 
b.) A Közgyűlés a tisztségviselőket öt éves időtartamra választja meg. A mandátum lejárta előtt 
bármilyen okból megüresedett tisztségre – a mandátumból még hátralevő időtartamra – a Közgyűlés új 
személyt választ. Ha az Elnökség, vagy az Felügyelő Bizottság elnöki tisztsége megüresedik, vagy a 
testületek létszáma a eredeti létszám több mint felére csökken, az Egyesület Elnöksége köteles rendkívüli 
Közgyűlést összehívni. A tisztségviselők újraválaszthatók. 
c.) A tisztségviselők megválasztására az Egyesület Elnöksége által – legalább egy hónappal a tervezett 
Közgyűlés előtt - megbízott jelölőbizottság tesz javaslatot. A megválasztásra javasolt jelöltek 
személyéről a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz. 
d.) A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Ha az adott tisztségre a választható 
létszámmal azonos jelölt van, a választás a Közgyűlés többségi határozata alapján, nyílt szavazással is 
történhet. 
e.) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a szavazásra jogosult jelenlevők több mint felének 
szavazatát megszerezte. Ha egy tisztségre több jelölt is megszerezte a megválasztáshoz szükséges számú 
szavazatot, közülük az tekinthető megválasztottnak, aki több szavazatot kapott. Ha egy tisztségre a több 
jelölt közül egyik sem kapta meg a megválasztáshoz szükséges számú szavazatot, újabb választási 
fordulót kell tartani, amelyben a legkevesebb szavazatot kapott jelölt már nem vesz részt. A választást 
mindaddig ismételni kell, amíg valamelyik jelölt a megválasztáshoz szükséges szavazatot meg nem 
szerezte. 
f.) A határozatok érintettekkel való közlésének igazolt módja a határozat ajánlott levél útján történő 
kézbesítése. 
 
5.11. Nyilvántartások vezetése.  
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a.) A Közgyűlés döntéseiről vezetendő nyilvántartás tartalmazza: 
- a döntés nyilvántartási számát (sorszám évente egytől kezdődően / év, hó, nap) 
- a döntés tartalmát 
- a döntés időpontját 
- a döntés hatályát (személyi, időbeli) 
- a döntést ellenzők és támogatók számát 
A jelen bekezdésben foglalt szabályokat az Egyesület valamennyi nyilvántartása vonatkozásában 
értelemszerűen alkalmazni kell. 
 
b.) A beszámoló nyilvántartása. 
- Az elnökségi és a felügyelő bizottsági beszámolók nyilvántartása (sorszám évente egytől kezdődően / 
év, hó, nap) 
 
c.) Tagsági nyilvántartás. 
- Külön kerül vezetésre a tagsági, a pártoló tagsági nyilvántartás. 
- A nyilvántartás tartalmazza a tag nevét, születési adatait, lakcímét, személyi igazolványszámát, 
telefonszámát és egyéb elérhetőségeit, a tagsági viszony keletkezésének és megszűnésének dátumát. Jogi 
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén annak székhelyét, 
adószámát és képviselőjének nevét. 
 
d.) Tagdíjfizetés nyilvántartása 
 

6. Az Elnökség 
 
6.l.  Az Egyesület Elnöksége 10 tagból áll. Az Elnökséget úgy kell megválasztani, hogy az elnökség 

tagságán belül a civil és üzleti szférát képviselő elnökségi tagok együttes aránya legalább a teljes 
tagság 60 %-a legyen.  

 
6.2. Az Elnökség tagjai: az Elnök és 3 Alelnök és 6 Elnökségi tag.  

 
6.3. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja, nyílt szavazással, öt (5) év időtartamra. 
 
6.4. A mandátum bármely okból történő megszűnésekor a Közgyűlés új tagot választ. 
 
6.5.  Az Elnökség az Egyesület ügyintéző szerve. Saját ügyrendje alapján tevékenykedik. Az Elnökség 

az Elnök irányításával gondoskodik az Alapszabály betartásáról, a Közgyűlés döntéseinek 
végrehajtásáról, koordinálja a tagok tevékenységét. 

 
6.6.  Az Egyesületet a bíróság, más hatóságok és hivatalos szervek előtt, valamint más szervezetekkel 

és harmadik személyekkel szemben az Elnök képviseli. Akadályoztatása esetén ezzel bármely 
Alelnököt meghatalmazhatja. 

 
6.7. Az Egyesület nevében a bankszámla felett önállóan aláírásra jogosult az Elnök és az Elnökön kívül 

a bankszámla felett együttes aláírási joggal bír bármely alelnök bármely másik alelnökkel. 
 
6.8.  Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. Az ülést a napirend közlésével 
az Elnök hívja össze, legalább nyolc (8) nappal megelőzően. Az Elnökség összehívását – a napirend 
megjelölésével – bármely Elnökségi tag kezdeményezheti. Amennyiben az Elnök nyolc (8) napon belül 
az összehívásról nem intézkedik, úgy a kezdeményező tag, vagy a tagok jogosultak az Elnökségi ülés 
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összehívására. Ha az ülés nem szabályszerűen lett összehívva, az Elnökség határozatot csak akkor 
hozhat, ha valamennyi tag jelen van és a határozathozatal ellen senki sem tiltakozik. Az Elnökség ülése 
nyilvános. Az Elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni az Felügyelő Bizottság elnökét. 
 
6.9.  Az Elnökség a határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. Az 

Elnökség az ügyrendjében meghatározott kérdésekben titkos szavazásról és minősített, 
kétharmados szótöbbséghez kötött határozathozatalról is rendelkezhet. Az Elnökség akkor 
határozatképes, ha legalább hat tagja jelen van. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek 
tekintendő. 

 
6.10. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 

hozzátartozója a határozat alapján: 
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a vadásztársaság terhére 

másfajta előnyben részesít; 
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek hozzátartozója érdekelt a döntésben; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 

vagy 
            f)aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület tagjainak a tagsági jogviszony 
alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 
6.11. Az Elnökség évente egyszer a rendes közgyűlésen beszámol a Közgyűlésnek, és elkészíti az 

Egyesület éves beszámolóját, valamint az Egyesület szervezeti és működési szabályzatát. 
 
6.12. Az Egyesület tagja javaslattal, észrevétellel fordulhat az Elnökhöz, illetve az Elnökséghez. 
 
6.13. Az Elnökség feladatai és jogkörei: 

Az Elnökség hatáskörébe tartozik a Közgyűlés által hatáskörébe utalt feladatok ellátása, valamint 
a Közgyűlés összehívását nem igénylő egyéb döntési jogkörök: 

a.) az Egyesület napi ügyeinek vitele, az Elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a  döntések 
meghozatala, a közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése; 
b.) a munkaszervezet vezetéséért felelős munkaszervezet-vezető kiválasztása; 
c.) az éves költségvetés elkészítése és Közgyűlés elé terjesztése 
d.) dönt a tag felvételéről, előkészíti az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szerveinek 
megalakítását és a tisztségviselők megválasztását; 
e.) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó hatáskörébe 
tartozó kérdésekről való döntés és azok végrehajtása 
f.) javaslatot tesz a Közgyűlésnek a tag jogviszonyának felmondással, vagy kizárással való 
megszüntetése ügyében; 
g.) elkészíti és a közgyűlés elé terjeszti az éves beszámolót; 
h.) dönt a helyi vidékfejlesztési stratégia/terv végrehajtása során felmerülő delegált feladat ellátásával 
összefüggő, munkaszervezet-vezető által összeállított kérelem elfogadásáról, esetleges visszautalásáról; 
i.) dönt az Elnök által felterjesztett támogatási rangsor (ok) alapján a forrás (ok) allokációjáról; 
j.) utasítja az Elnököt a forrásallokáció során feltárt eljárási hibák javítására; 
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k.) jóváhagyja az 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. és IV. tengelyes intézkedések végrehajtása 
érdekében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal útmutatásával összhangban elkészített 
Szervezeti és Működési Szabályzatot (SZMSZ), javaslatot tesz annak módosítására. 
l.) képviselőt delegálhat egyéb szervezetekbe; 
m.) vezeti a tagnyilvántartást, az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak vezetése és egyéb 
könyveinek vezetése, a működéssel kapcsolatos iratok megőrzése; 
n.) az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte 
esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele; 
 
6.14. Az Alapszabály módosításakor az Egyesület 2014. február 19-én megtartott alakuló közgyűlésen 5 
évre megválasztott Elnökség tagjai: 

 
Név Tisztség Képviselt szerv Jellege Címe 

Edelman György Elnök Kisnémedi Község 
Önkormányzat Közszféra 2165 Kisnémedi,           

Ady E. utca. 6/B 

Vanó András Alelnök Galgahévíz Sport 
Klub Egyesület  Civil 2193 Galgahévíz, 

Szabadság utca 72. 

Bátyi József Alelnök Püspökhatvan Község 
Önkormányzat Közszféra 2682 Püspökhatvan, Dózsa 

Gy. utca 11/a 

Madarász István Alelnök Iklad Község 
Önkormányzat Közszféra 2181 Iklad, Iskola tér 15.  

Nemecz Pál Tag Nelka Kft.  Vállalkozó 2615 Csővár, Árpád u. 
31/A. 

Dian József Tag Csővár Sportegyesület Civil 2615 Csővár, Bem u. 3. 

Sőregi Zoltán Tag Sőregi Mester Kft.  Vállalkozó 2173 Kartal, Kodály Zoltán 
u. 29. 

Dr. Péter Mihály Tag Őstermelő Vállalkozó 2191 Bag, Szent Imre út 
110. 

Sziráki Szilárd Tag Őstermelő Vállalkozó 2114 Valkó, Kossuth L. u. 
5. 

Holló Ilona Tag Zsámbok Község 
Önkormányzat Közszféra 2116 Zsámbok, Rákóczi u. 

19. 
 
 

7. Az Elnök 
 

7.1. Az Elnök jogai és kötelezettségei: 
 

• a Közgyűlés, valamint az Elnökség üléseinek előkészítése és összehívása, 
• az Egyesület képviselete, az elnök képviseleti joga általásnos és önálló, 
• az Alapszabály, a Közgyűlés és Elnökség határozatai végrehajtásának felügyelete, 
• irányítja az Egyesület tevékenységét és gazdálkodását, 
• gondoskodik a jegyzőkönyvek vezetéséről, 
• felvilágosítást, tájékoztatást ad az Egyesület tevékenységéről, 
• gondoskodik a közgyűlés és elnökség határozatainak végrehajtásáról 
• mindazon feladatokat ellátja, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a Közgyűlés vagy 

az Elnök hatáskörébe utal 
• önálló aláírási joggal rendelkezik a bankszámla felett 
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7.2. Akadályoztatása esetén teljes hatáskörben az alelnök látja el feladatait. 
 
7.3. Az Elnök megállapodást köt az Egyesület által nyújtott szolgáltatások igénybe vételének feltételeiről, 
harmadik személyekkel szerződést köt. 
 
7.4.  Az Elnök az Egyesületben végzett munkája után semmilyen anyagi juttatásban nem részesül. 

 
8. Az Alelnökök 

 
8.1. Az Alelnökök feladatai és hatásköre: 

• az Egyesületnek 3 alelnöke van. 
• az Elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén az Elnök helyett, az Elnök feladatait láthatja el 

bármelyik alelölnök, amennyiben a távollét folyamatosan a 3 hónapot nem haladja meg, 
• az Elnök 3 hónapot meghaladó akadályoztatása esetén, helyettesítéséhez a Közgyűlés 

hozzájárulása szükséges, 
• intézkednek és döntenek a Közgyűlés vagy az Elnökség által hatáskörükbe utalt ügyekben. 
• bármely két alelnök együttesen jogosult rendelkezni a bankszámla felett 
 

8.2. Az Alelnökök az Egyesületben végzett munkája után semmilyen anyagi juttatásban nem 
részesülnek. 

 
9. A tagozatok 

 
9.1 Az Egyesület három tagozatot hoz létre: 
a.) Közszféra Tagozat 
b.) Civilszféra Tagozat 
c.) Üzleti Szféra Tagozat 
 
9.2. Az egyes tagozatok fogalmát az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó 
vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet III. és IV. tengelyének keretében 
megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007 
(VIII. 29.) FVM rendelet 2.§ a.) f.) valamint m.) pontja határozza meg. 
 
9.3. A tagozatok Egyesületen belüli megoszlása a következő: 
a.) a Közszféra maximum 40 %-ban 
b.) a Civil- és az Üzleti Szféra együttesen minimum 60%-ban képviselteti magát. 
 
9.4. Minden tagozat képviseltetheti magát az Egyesület minden fórumán, az alapszabályban lefektetett 
arányok mentén és képviselői útján. 
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10. Felügyelő Bizottság 
 
10.1 A Közgyűlés az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzése céljából Felügyelő 
Bizottság hoz létre. A Felügyelő Bizottság feladata, hogy az Elnökséget az Egyesület érdekeinek 
megóvása céljából ellenőrizze. 
 
10.2 Az Felügyelő Bizottság az Elnökségtől független, csak a Közgyűlésnek alárendelt testület, 
tevékenysége során tagjai nem utasíthatók. 
 
10.3 Az Felügyelő Bizottság öt (5) tagú, elnökét és négy tagját a Közgyűlés választja, minősített 
többséggel, nyílt szavazással, közvetlen választással, az Elnökség mandátumához igazodóan, öt évre.  A 
Felügyelő Bizottság tagsági jogviszony a tag elfogadó nyilatkozatával jön létre. A Felügyelő Bizottság 
tagjai személyesen kötelesek részt venni annak munkájában. A Felügyelő Bizottsági tagságot külső 
személy is betöltheti.  A Felügyelő Bizottság tagság megszűnésére a Ptk. vezető tisztségviselői megbízás 
megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A lemondó nyilatkozatot az Elnökhöz kell intézni. 
 
10.4  Az Felügyelő Bizottság a Közgyűlésen beszámol tevékenységéről. 
 
10.5 Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, az a személy, aki 
a) a vezető szerv (Elnökség) elnöke, alelnöke vagy tagja, vagy az Egyesület munkavállalója. 
b) aki az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban 
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 
c) aki az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony 
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
e) akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták; 
f) akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn; 
g.) aki, vagy akinek a hozzátartozója az Egyesület vezető tisztségviselője. 
 
10.6 A Felügyelő Bizottság a működését a saját maga által elfogadott Működési Szabályzat és ügyrend 
alapján végzi. 
 
a.) A Felügyelő Bizottság köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel 
kapcsolatos álláspontját a Közgyűlésen ismertetni. 
b.) A Felügyelő Bizottság az Egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, az 
Egyesület tisztségviselőitől és a Munkaszervezet tagjaitól felvilágosítást kérhet, az Egyesület fizetési 
számláját, pénztárát, értékpapír-és áruállományát, valamint szerződéseit maga vagy szakértő útján 
megvizsgálhatja. 
c.) A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer tartja. 
A Felügyelő Bizottság üléseit a bizottság elnöke hívja össze, a Közgyűlés összehívására vonatkozó 
eljárás szerint azzal az eltéréssel, hogy az ülésre szóló meghívót elegendő elektronikus levél útján közölni 
a bizottság tagjaival. 
Az ülés határozatképes, ha azon a bizottsági tagok 2/3-a, két fő jelen van. 
d.) A Felügyelő Bizottság döntéseit, határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.  
e.) A határozatok érintettekkel való közlésének igazolt módja a határozat ajánlott levél útján történő 
kézbesítése. 
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f.) A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, a 
Felügyelő Bizottság elnöke és egy felkért, jelenlévő bizottsági tag írja alá. A jegyzőkönyv egy példányát 
minden bizottsági tag és elnökségi tag 8 munkanapon belül megkapja.  
g.) A Felügyelő Bizottság tagjai az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával az Egyesületnek okozott 
károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek az Egyesülettel 
szemben. 
 
10.7. A Felügyelő Bizottság feladata továbbá: 
a.) az Egyesület pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata; 
b.) a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások 
betartásának ellenőrzése; 
c.) tagdíjak befizetésének ellenőrzése; 
d.) az éves mérleg felülvizsgálata; 
e.) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások 
teljesítésének évenkénti vizsgálata; 
f.) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése; 
g.) az egyesületi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése; 
h.) a működésével kapcsolatos részletes szabályokat tartalmazó, saját maga által elfogadott Működési 
Szabályzat és ügyrend megalkotása. 
 
10.8.  A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak. 
 
10.9. Az Alapszabály módosításakor az Egyesület 2014. február 19-én megtartott alakuló közgyűlésen 5 
évre megválasztott Felügyelő Bizottság tagjai: 

 
 

Név Tisztség Lakcím Anyja neve 
Gódor Lajosné Elnök 2118 Dány, Malom utca 11. Tóth Mária 
Lieszkovszki Gábor Tag 2613 Rád, Rákóczi út 1. Lengyel Margit 
Tantó Csaba Tag 2182 Domony, Fő út 132. Sándorlaki Borbála 

Balatoni Ottó Tag 2173 Kartal, Kodály Zoltán 
utca 36. Balatoni Mária 

Horváth László Tag 2115 Vácszentlászló, 
Zsámboki út 58. 

Varga Rozália 
Julianna  

 
 

11. A Munkaszervezet és a Munkaszervezet-vezető  
 

11.1. A Munkaszervezet az Egyesület ügyviteli, adminisztratív szervezete, az Egyesület tevékenységét, 
illetve a Vidékfejlesztési Minisztérium és az MVH által delegált feladatokat ellátó és segítő iroda. 
Szervezeti felépítése, feladatai, létszáma az Egyesület tevékenységeihez, a Minisztérium és az MVH által 
delegált feladatok szerint igazodóan változhat, amely a Szervezeti és Működési Szabályzatban és az éves 
költségvetésben kerül meghatározásra. 
 
11.2. A Munkaszervezet munkáját az iroda vezetőjeként a Munkaszervezet-vezető irányítja. A 
Munkaszervezet tisztségviselőinek kiválasztásáról az Elnökség gondoskodik. A Munkaszervezet-vezető 
tisztséget az Egyesület tagja, illetve külső személy is elláthatja. 
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11.3. A Munkaszervezet dolgozói tevékenységüket munkaviszony, vagy megbízási jogviszony keretében 
látják el. A munkaszervezet-vezető a munkaszervezet dolgozói felett gyakorolja a munkáltatói jogkört 
azzal, hogy a munkavállalók felvétele vonatkozásában az Elnöknek egyetértési joga van. 
 
11.4. A Munkaszervezet-vezető: 
a.) gondoskodik a Munkaszervezet vezetéséről 
b.) eljár a Közgyűlés és az Elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben; 
c.) gondoskodik az Egyesület nyilvántartásának vezetéséről; 
d.) gondoskodik az 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. és IV. tengelyes intézkedések végrehajtása 
érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal útmutatásával 
összhangban az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt munkaszervezeti feladatokról; 
e.) köteles a Munkaszervezet által kötelezően elkészítendő előterjesztéseket és jelentéseket megfelelő 
módon a célhatóságnak megküldeni. Jogosult a felterjesztéseket az Egyesület Munkaszervezete 
vezetőjeként aláírni. 
 
11.5. Felügyeleti hatóságnak, irányító hatóságnak készített szakmai beszámolókat, kötelezően előírt 
statisztikai és szakmai jelentéseket aláírhatja, és az felterjesztheti. A felterjesztett iratokért teljeskörű 
felelősséggel tartozik. 

 
12. Összeférhetetlenségi szabályok 

 
12.1.Vezető tisztségviselő az lehet, aki 

- Cselekvőképes magyar állampolgár cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett 
ügycsoportban nem korlátozta. /Ptk. 3:22. § (1)/ 
- Nem áll bűncselekmény elkövetése miatt jogerős szabadságvesztés büntetés ítélt és a közügyek 
gyakorlásától eltiltás hatálya alatt; /Ptk. 3.22.§ (4)/ 
- Nem áll foglalkozástól való eltiltás jogerős ítélet hatálya alatt, / Ptk. 3.22.§ (5)/ 

 
12.2. Az Egyesület Elnökségének, Felügyelő Bizottságának elnökei és tagjai, valamint az Egyesület 

alkalmazottai nem állhatnak egymással közeli hozzátartozói kapcsolatban. 
Közeli hozzátartozónak kell tekinteni: 

- a házastársat, 
- az egyenes ágbeli rokont, 
- az örökbefogadott, a mostoha és a nevelt gyereket, 
- az örökbefogadó, a mostoha és a nevelő szülőt, 
- a testvért, 
- az élettársat. 

12.3. Az Egyesület tagjai egyidejűleg csak egy tisztséget tölthetnek be. 
 

 
13. Az Egyesület gazdálkodása 

 
13.1.  Az Egyesület bevételei: 
 

• az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól az Egyesület céljára, vagy működési 
költségei fedezésére kapott támogatás, illetve juttatás,  

• az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,  
• a tagok által fizetett tagsági díjakból, és önkéntes hozzájárulásokból származó bevétel,  
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• jogi személyek, nem jogi személyiségű társaságok és magánszemélyek felajánlásaiból, 
kötelezettségvállalásaiból és céltámogatásaiból származó bevétel,  

• egyéb, jogszabályokban meghatározott bevétel,  
• a vállalkozási tevékenységből származó bevétel. 

 
13.2. Az Egyesület, vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, csak céljainak 

megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodás során elért eredmény 
a tagok között nem kerül felosztásra, azt az Egyesület kizárólag a céljai megvalósítására fordítja. 

 
13.3. A célszerinti tevékenységből, illetve a vállalkozási tevékenységből származó bevételeket és 

ráfordításokat az Egyesület elkülönítve tartja nyilván. 
 
13.4 Az Egyesület tartozásaiért csak saját vagyonával felel, a tagok saját vagyonukkal az Egyesület 

tartozásaiért nem felelnek. 
 

14. Tagdíj: 
 

A tagdíj mértékét a közgyűlés állapítja meg, legkésőbb a tárgyév december hónapjában a következő 
évre vonatkozóan. A tagdíjat minden év január 31. napjáig átutalással kell megfizetni az Egyesület 
bankszámlájára. 
 

 
15. Az Egyesület megszűnése 

 
15.1. Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését 

kimondja, vagy a bíróság feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja. 
 
15.2. Megszűnés esetén az Egyesület vagyonáról az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint 

a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerint kell rendelkezni és a vagyon 
felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni. 

 
15.3. Az Egyesület jogutódlás nélkül szűnik meg ha: 

a) a tagok kimondják megszűnését;   
b) az arra jogosult szerv megszünteti; 
c) az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új 

célt a közgyűlés nem határozott meg;  
d) az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.  

feltéve minden esetben, hogy az Egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás 
lefolytatását követően a bíróság az Egyesületet a nyilvántartásból törli.  
 
15.4. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után 
fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló 
cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni.  
 
15.5. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e 
minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági törléstől 
számított egy éven belül - az Egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az 
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érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha 
lett volna vagyon, át kellett volna adni.  
 
15.6. Ha az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési 
igényt érvényesíthetnek az Egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott 
károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével 
fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés 
végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.  
 
15.7. Az Egyesület működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi 
ellenőrzést gyakorol.  
 

16. Egyéb rendelkezések 
 
16.1. Az Egyesület a nyilvántartásba vétellel jön létre.  
 
16.2 Az Egyesület a tevékenységének, gazdálkodásának legfontosabb adatait a honlapján, a helyi sajtó, 

azaz az egyesület önkormányzati tagjai hivatalos lapjaiban hozza nyilvánosságra. 
 
16.3 Az Egyesület nyilvánosan, a jelen Alapszabályban meghatározottak szerint működik.  
 
16.4. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok az 
irányadóak. 
 
A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. 
évi CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdése szerint igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe 
foglalt szövege megfelel a 2016. február 24. napján kelt létesítőokirat-módosítás alapján hatályos 
tartalmának. Az alapszabály módosítással érintett szövege dőlt kivastagított betűvel van szedve. 
 
 
Kelt: Iklad, 2016. június 9. 
 
 
 
 
 


