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Zselici Lampasok Videkfejlesztesi Egyesiilet 
modositasokkal egyseges szerkezetbe foglalt 

ALAPSZABAL YA, 

melyben a Kaposvari Torvenyszek Pk.60.024/2008/1811. szamii vegzeseben foglalt felhi
vasok miatt megvaltoztatott bekezdeseket baloldali szegely es dolt betiis szoveg jelzi: 

Preambulum 

A jelen alapszabalyt, mely egyseges szerkezetbe foglaltan tartalmazza a 2011 :CLXXV. tv. 
(Ectv.) rendelkezeseinek torten6 megfeleles erdekeben elfogadott m6dositasokat is, a Zselici 
Lampasok Videkfejlesztesi Egyestilet (tovabbiakban: Egyestilet) kozgy(ilese a 2014. majus 
23. es junius 26. napjan megtartott tilesen fogadta el, mint az Egyestilet celjat, miikodesi kere
teit meghataroz6 letesit6 okiratot, az alabbiak szerint: 

I.fejezet 

Altalanos rendelkezesek 

1.§. 

(1 )Az Egyestilet neve: Zselici Lampasok Videkfejlesztesi Egyestilet (tovabbiakban: Egyesti
let). 

(2) Az Egyestilet szekhelye: 7475 B6szenfa F6 utca 3. 
levelezesi cime: 7400 Kaposvar Ftiredi u. 1. 

(3) Az Egyestilet belyegz6jenek lenyomata: a!!lic; Lamp~sok Vid kfe;lesl'esl EgyeeO:aa 
Sztkhely: 7475 Ecszenfa, Fo u. 3. 

Lev.cim: 7400 Kaposvar. Fllredi u. I. 
Ad6szam: 18785070-1-14 

Szlsz.: 67100133-10006928 

(4) Az Egyesiilet miikodese kiterjed az orszag egesz tertiletere. 

(5) Jellege: az Egyestilet onkormanyzati elven miik6d6, nyilvantartott tagsaggal rendelkez6, 
tagjaib61 onkent alakult szervezet, 6nall6 jogi szemely, kozhasznu szervezet. 

(6) Az Egyestilet kepvisel6je: az Egyestilet elnoke. 

Az Egyesiilet celja, tevekenysegei 

2. §. 
(1) Az Egyestilet celja: 
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a. Az Egyestilet celja Kistersegi Innovativ egytittmi.ikodesi forma es m6dszer kifejleszte
se, gyakorlati alkalmazasa, megval6sitasa a LEADER Program ertekrendszere szerint. 

b. Integralt, a helyi adottsagokra eptilo ujszeru megoldasokat magukba foglal6 strategiak 
I akci6 tervek kidolgozasa es megval6sitasuk koordinalasa, amelyek biztositjak a ter

seg fenntarthat6 fejlodeset. 

c. Az egyeni es kozossegi munkapiaci-, tarsadalmi-, nemzetkozi (re)integraci6, az erdek
ervenyesites, a tarsadalmi es tertileti hatranyok enyhitesenek elosegitese ktilonosen az 
alabbi tertileteken: 

kulturalis tevekenyseg, 
szabadidos- es hobbi tevekenyseg, 
oktatasi tevekenyseg, 
szocialis tevekenyseg, 
kornyezetvedelmi tevekenyseg, 
teleptilesfej lesztesi tevekenyseg, 

jogvedo tevekenyseg, 
nemzetkozi tevekenyseg, 
szakmai-, gazdasagi erdekkepviseleti tevekenyseg, 
egyeb tevekenyseg. 

d. A 11/2012. (II. 29.) KIM. sz. rendelet 40. sz. melleklete alapjan, az Egyestilet celja 
szerinti besorolasa es a besorolas k6dja: 
2.1. kulturalis tevekenyseg (pl. muveszeti tevekenyseg, kulturalis orokseg megorzese, 
nepmuveszet, hagyomanyorzes, kisebbsegi, nemzetisegi kultfua apolasa), 
2.4. oktatasi tevekenyseg (pl. ismeretterjesztes, tamogatas), 
2.1 0. teleptilesfejlesztesi tevekenyseg 
2.12. nemzetkozi tevekenyseg (pl. nemzetkozi kulturalis, barati es cserekapcsolatok) 
2.13. szakmai, gazdasagi erdek-kepviseleti tevekenyseg (pl. munkavallal6i erdekkep
viselet, szakmai erdekkepviselet) 
2.15. pontja szerinti egyeb tevekenyseg: 

A videki tertileteken tOrteno valtozasok tamogatasa a gazdalkodasi tevekeny
segek nem mezogazdasagi tevekenysegek fele tOrteno diverzifikalasa es a nem 
mezogazdasagi agazatok fejlesztese, a foglalkoztatas elosegitese, az alapszol
galtatasok javitasa, beleertve az informaci6s es kommunikaci6s technol6giak
hoz val6 helyi hozzaferest, es a videki tertileteket vonz6bba tevo beruhazasok 
vegrehajtasa reven a gazdasagi es tarsadalmi visszaeses es a videk elneptelene
dese fele mutat6 tendenciak visszaforditasa erdekeben. 
Videki gazdasagra vonatkoz6 egyeb, helyi kezdemenyezesen alapul6 intezke
desek bevezetese. 

A szelesebb ertelemben vett videki gazdasagra es lakossagra iranyul6 intezke

desek kozotti tertileti koherenciat es szinergiat megerositeni a helyi strategia
kon kereszttil. 
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(2) A celok megval6sitasa erdekeben az Egyesulet fontosabb tevekenysegei: 
Az 1698 I 2005 I EK rendelet altai atfogott III. tengely tekinteteben: 

az erintett tertiletre vonatkoz6 tanulmanyok keszitese, 
a tertiletre es a helyi fejlesztesi terv vonatkoz6 tajekoztatasra iranyul6 intezke
desek, 
a helyi fejlesztesi terv el6kesziteseben es vegrehajtasaban kozremiikod6 sze
melyzet kepzese, 
prom6ci6s rendezvenyek es vezet6kepzes, 
helyi fejlesztesi terv vegrehajtasa. 

Az 1698 I 2005 I EK rendelet altal atfogott IV. tengely tekinteteben: 
j61 azonositott, szubregionalis videki tertiletekre iranyul6 tertiletalapu helyi fej
lesztesi strategiak kidolgozasa, multiszektoralis tervezese es vegrehajtasa a he
lyi gazdasag ktil0nboz6 agazatainak szerepl6i es projektjei kozotti kolcsonha
tason alapulva, 
helyi koz- es maganszferabeli partnerseg kialakitasa, 
a helyi fejlesztesi strategiak megval6sitasara vonatkoz6 donteshozatal. 

Az 1698 I 2005 I EK rendelet altai atfogott III. es IV. tengely tekinteteben: 
az Egyestilet miikodesevel kapcsolatos adminisztrativ feladatok es tevekenyse
gek, 
a helyi fejlesztesi terv I strategia megval6sitasanak penzugyi igazgatasa, 
reszvetel a belfoldi - es eur6pai hal6zatok talalkoz6in, 
a Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatban meghatarozott animaci6s es ha16zat
epitesi (networking) feladatok teljesitese, 
Helyi Videkfejlesztesi Tervre I Strategiara vonatkoz6 informaci6szolgaltatas, 
az emberi er6forrasok fejlesztese a helyi egytittmiikodes es partnerseg el6segi
tese erdekeben, konfliktuskezeles, 
a Helyi Videkfejlesztesi Terv I Strategia megval6sitasat celz6 projektek vonat
kozasaban a tObb szektorra kiterjed6 egytittmiikodesek osztOnzese es tamoga
tasa, 
az Egyestilet tevekenysegenek nepszeriisitese, 
a Helyi Videkfejlesztesi Terv I Strategia megval6sitasaban reszt vev6 partne
rek kepzese, 
az Egyestilet tagjainak kepzese a Helyi Videkfejlesztesi Terv I Strategia vegre
hajtasa erdekeben, 
az erintett tertiletekre vonatkoz6 tanulmanyok keszitese, 
az Egyestilet kepviselete ktilonboz6 tanacskozasokon es esemenyeken. 

(3) Az Egyestilet celjainak megva16sitasa erdekeben egyuttmiikodik a Foldmiivelesi es Videk
fejlesztesi Miniszterium (Videkfejlesztesi Miniszterium) Iranyit6 Hat6sagaval es illetekes 
szervezeti egysegeivel, valamint a Mez6gazdasagi es Videkfejlesztesi Hivatal illetekes szer
vezeti egysegeivel. 
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(4) Tevekenysegevel kapcsolatban, tagjai erdekeben erdekkepviseletet lat el. 

(5) Az Egyestilet celjanak, tevekenysegenek megval6sitasat szolgal6 eszkozok: 

Az Egyestilet celjat, tevekenyseget klilonosen a kovetkez6 eszkozokkel val6sitja meg: 

tanacsadas nylijtasa es kozvetitese, 
szakmai kozremukodes biztositasa mukodesi es fejlesztesi projektekben es fo
lyamatokban, 
szerepvallalas az innovativ szakmai eloirasok fejleszteseben es nepszerusitese
ben, 
kozossegi tudatformalas erositese, szakmai egytittmukodesekben val6 reszve
tel, ezek kezdemenyezese, megval6sitasa, 
kozossegi es egyeni erdekervenyesites ellatasa. 

A celok megval6sitasahoz szakmai feladatokat es a celszerinti foglalkoztatas korebe 

tartoz6 erdekervenyesitest vegez. 

Tevekenysege soran palyazatokat, dijakat hirdethet meg, palyazatokon vehet reszt, 
egytittmukodhet olyan hazai- es nemzetkozi kezdemenyezesekkel, kozossegekkel, 
amelyek tevekenysege az Egyestilet alapszabalyaval 6sszeegyeztethet6 [Ectv. 37.§ (3) 
bek. d) pont masodik fordulat] . 

(6) Az Egyestilet altai vegzett tevekenyseg a Magyarorszag helyi 6nkormanyzatair61 sz616 

2011 :CLXXXIX. tv. (Motv.) 13.§ (1) bek. 
•!• 1. pontja (teleptilesfejlesztes, teleptilesrendezes); 
•!• 11. pontja (helyi komyezet- es termeszetvedelem, vizgazdalkodas, vizkarelharitas); es 
•!• 13 . pontja (helyi ad6val, gazdasagszervezessel es a turizmussal kapcsolatos feladatok) 

szerint ellatand6 helyi onkormanyzati feladat; ezen kivtil a nemzeti vagyonr61 sz616 
2011 :CXCVI. tv. (Nvtv.) 3.§ (1) bek. 7. pontja szerinti kozfeladat is [Ectv. 34.§ (1) bek. a)] . 

(7) Kifejezetten rogzitik a tagok, hogy az Egyestilet szolgaltatasai a tagjain, munkavallal6in, 
onkentesein kivtil mas szemelyek szamara is hozzaferhetoek [Ectv. 32.§ (3) bek., 34.§ (1) 

bek. a)]. 

(8) Gazdasagi-vallalkozasi tevekenyseget az Egyestilet csak kozhasznu, es a 2.§ (1) bekezdes
ben meghatarozott alapcelok szerinti tevekenyseg megval6sitasat nem veszelyeztetve vegez
het [Ectv. 34.§ (1) bek. b)]. 

Az Egyestilet a gazdalkodasab61 szarmaz6 nyereseget (eredmenyet) a tagok kozott nem oszt
hatja fel , hanem az kizar6lag kozhasznu tevekenysegere forditand6, es az az Egyestilet va
gyonat gyarapitja. Ennel fogva osztalek, osztalek-eloleg, vagy barmi mas, hasonl6 celu, jelle
gu nyereseg-reszesedes fizetesere az Egyestilet vagyonanak terhere egyaltalan nines lehetoseg 
[Ectv. 34.§ (1) bek. c)]. 
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(9) Az Egyeslilet befektetesi tevekenyseget vegezhet, ez esetben a Kozgyiiles koteles befekte

tesi szabalyzatot kesziteni es elfogadni. 

(1 0) Az Egyeslilet barmely eel szerinti juttatasat palyazathoz kotheti. A palyazat nem tartal

mazhat olyan felteteleket, melyekb61- az eset osszes korlilmenyeinek merlegelesevel- meg

allapithat6, hogy a palyazatnak el6re meghatarozott nyertese van. 

(11) Az Egyeslilet kozvetlen politikai tevekenyseget nem folytat, szervezete partokt61 fligget
len, azoknak anyagi tamogatast nem nyujt, orszaggyiilesi es helyi onkormanyzati kepvisel6-
jel6ltet nem allit, es nem tamogat [Ectv. 34.§ (1) bek. d)]. 

(12) Az Egyeslilet a kozhasznu tevekenyseget az alabbi kozfeladatokhoz kapcsol6dva vegzi, 

es ezek teljesiteset az alabbi jogszabalyhelyek irjak el6: 

b. kulturalis tevekenyseg, 

[1991. evi XX. tv. a helyi onkormanyzatok es szerveik, a koztarsasagi megbizottak, valamint 

egyes centralis alarendeltsegu szervek feladat- es hataskoreir61 121. § a)-b] es [2011. evi 

CLXXXIX. tv. Magyarorszag helyi onkormanyzatair61 13. § (1) 7.] 

c. kulturalis orokseg meg6vasa, muemlekvedelem, 

[2011. evi CLXXXIX. tv. Magyarorszag helyi onkormanyzatair6123. § (5) 17.] es 

[2011. evi CLXXXIX. tv. Magyarorszag helyi onkormanyzatair6123. § (4) 13.] es 
[2001. evi LXIV. tv. a kulturalis orokseg vedelmer61 5 § (1)] es 
[2001. evi LXIV. tv. a kulturalis orokseg vedelmer6161 /B § (3)] es 

[1997. evi LXXVIII. tv. az epitett komyezet alakitasar61 es vedelmer6157/A § (2)]. 

d. termeszetvedelem, allatvedelem, komyezetvedelem, 

[1996. evi LIII. tv. a termeszet vedelmer6164. § (1)] es 

es 
[2011. evi CLXXXIX. tv. Magyarorszag helyi onkormanyzatair6123. § (4) 3. 11. 12.] 

[ 1991. evi XX. tv. a helyi onkormanyzatok es szerveik, a koztarsasagi megbizottak, 
valamint egyes centralis alarendeltsegu szervek feladat- es hataskoreir61 21. §] 

[20 11. evi CLXXXIX. tv. Magyarorszag helyi onkormanyzatair61 13. § (1) 11 . 19.]. 

e. gyermek- es ifjusagvedelem, gyermek- es ifjusagi erdekkepviselet, 
[2011. evi CLXXXIX. tv. Magyarorszag helyi onkormanyzatair61 13. § (1) 8.] 

f. hatranyos helyzetu csoportok tarsadalmi eselyegyenl6segenek el6segitese, 

[2011. evi CLXXXIX. tv. Magyarorszag helyi onkormanyzatair6113 . § (1) 10.] 

[2011. evi CLXXXIX. tv. Magyarorszag helyi onkormanyzatair6123. § (4) 12.] 

g. a magyarorszagi nemzeti- es etnikai kisebbsegekkel, valamint a hataron mli magyarsag

gal kapcsolatos tevekenyseg, 

[2011. evi CLXXIX. tv. a nemzetisegekjogair61 115. § a)-i)] 

5 



h. a munkaeropiacon a hatninyos helyzetu retegek kepzesenek, foglalkoztatasanak elosegi
tese, ide ertve a munkaero kolcsonzest is, 

[2001. evi cr. tv. a felnottkepzesrol 3. § (2) a) b)] 

1. sport, 
[2011. evi CLXXXIX. tv. Magyarorszag helyi onkormanyzatair6123. § (5) 17.] 

J. kozrend es kozlekedesbiztonsag vedelme, onkentes ruzoltas, mentes, katasztr6fa-
elharitas, ar-es belvizvedelem ellatasahoz kapcsol6d6 tevekenyseg, 
[2011. evi CLXXXIX. tv. Magyarorszag helyi onkormanyzatair6113. § (1) 2., 12., 18.] 

[2011. evi CLXXXIX. tv. Magyarorszag helyi onkormanyzatair61 17. § (1)] 

k. blinmegelozes es aldozatvedelem, 
[1994. evi XXXIV. tv. a Rendorsegr612. § (2) c)] 

l. kozhasznu szervezetek szamara biztositott - csak kozhasznu szervezetek altai igenybe 

veheto - szolgaltatasok. 
[2011. evi CLXXXIX. tv. Magyarorszag helyi onkormanyzatair61 6. §a)-b)]. 
[Ectv. 34.§ (1) bek. a)]. 

II. fejezet 

A tagsagi jogviszony keletkezese, a tagok jogai es kotelezettsegei, valamint a tagsagi jog
viszony megsziinese 

Az Egyesiilet tagjai 

3. §. 

Az Egyestilet tagja lehet minden olyan termeszetes szemely, jogi szemely, jogi szemelyiseg
gel nem rendelkezo gazdasagi tarsasag, onkormanyzat, es civil szervezet, aki az Egyestilet 
Alapszabalyat magara nezve kotelezonek ismeri el, es kotelezettseget vallal az Egyestilet cel
jainak megval6sitasa erdekeben torteno kozremukodesre es a tagdij megfizetesere. Az Egye
stiletbe val6 belepes es kilepes onkentes. 

3/A.§ 

Az egyesulet tagja koteles az alapszabalyban meghatarozott tagi kotelezettsegek teljesitesere. 

Az egyesulet tagja nem veszelyeztetheti az egyesulet celjanak megval6sitasat es az egyesiilet 
tevekenyseget. 

4. §. 

Az Egyestilet tagjait - a tagsagi jogviszonyb61 eredo- a jogszabalyban, es az Alapszabalyban 
megallapitott j ogok illetik, es kotelezettsegek terhelik. 
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5.§. 

(1) Az Egyestiletbe tagkent az vehet6 fel , aki kerelmeben kifejezesre juttatja, hogy az Egyesli
let Alapszabalyat magara nezve kotelez6nek ismeri el, kotelezettseget vallal az Egyestilet cel
jainak megval6sitasa erdekeben t6rten6 kozremiikodesre es a tagdij megfizetesere. Az Uzleti 
szferahoz tartoz6 jelentkez6 eseteben nyilatkozni kell arr61, hogy nem all cs6d-, felszamolasi
vagy vegelszamolas alatt es nines 90 napon tul lejart esedekes koztartozasa. 
A tagfelveteli kerelemhez csatolni kell az alairt belepesi nyilatkozatat, es ket egyestileti tag 
irasos ajanlasat. 

(2)Az Egyestiletbe tagkent jelentkez6 kerelmet az Egyestilet Elnokenek nyujtja be. Felvetele
r61 az Elnok el6terjesztese alapjan a Kozgyiiles dont a kerelem benyujtasat kovet6en a soron 
kovetkez6 kozgyiilesen. 

(3) A Kozgyiiles a tagfelvetel targyaban hozott hatarozatat ajanlott tertivevenyes levellel, 
vagy irasban az atvetelt igazolhat6 m6don a donteshozatalt61 szamitott 8 napon bellil kozli az 
erintettel. 

( 4) Amennyiben a Kozgyiiles a jelentkez6t elutasitja, a Kozgyiiles hatarozataval szemben, 
annak kezhezvetelet61 szamitott 30 napon beltil az illetekes t6rvenyszekhez lehet fellebbezes
sel elni . 

(5) A tagsagi viszony a Kozgyiiles hatarozathozatalanak napjaval kezd6dik, illetve bir6sagi 
jogorvoslat benytijtasa eseten, ha a Bir6sag a Kozgyiiles altali elutasit6 hatarozatot nem hagy
ja helyben a bir6sagi donteshozatal napjan. 

Az Egyesiilet tagletszamanak megallapitasa 

6.§. 

Az Egyestilet tagletszamat a jelentkez6k es a lehet6segek osszhangjat megteremtve a Kozgyii
les allapitja meg, azzal, hogy az a t6rvenyi el6irasoknak megfelel6en legalabb 10 f6. 

A tagok jogai 

7.§. 

(1) Az Egyeslilet tagja 

a. jogosult mukodesi tertileten a jogszabalyok, az Alapszabaly, a Kozgyiiles hatarozatainak 
megtartasaval az Egyeslilet tevekenysegeben kozremukodni, 

b. a Kozgyiilesen tanacskozasi, javaslatteteli, inditvanyozasi es szavazati joggal reszt venni, 
c. minden tag azonos szavazati joggal rendelkezik, szavazati jogat szemelyesen vagy megha

talmazottja utjan gyakorolhatja, 
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d. az Egyestilet tisztsegviseloinek valasztasan minden tag valaszt6 es valaszthat6, ha megfelel 
a Ptk. , az Ectv. vagy mas jogszabaly altai meghatarozott kriteriumoknak, 

e. jogosult reszt venni az Egyesiilet rendezvenyein, 
f. az Egyesulet irataiba betekinthet, azokr61 a szemelyisegi jogok es gazdasagi erdekek figye-

lembevetele mellett masolatot keszithet, 
g. a testiileti szervek vezetoitol, tisztsegviseloktol tajekoztatast kerhet, 
h. igenybe veheti az Egyestilet altai nyujtott szolgaltatasokat es kedvezmenyeket, 

1. az Egyestilet tagjai korebol indok megjelOlese nelktil kilephet. 

A tagok kotelezettsegei 

8.§. 

(1) Az Egyestilet tagjanak a kotelessege az egyestiletekre vonatkoz6 jogszabalyokat, az 
alapszabalyt, a kozgyiilesi hatarozatokat megismerni, megtartani. 

(2) Az Egyestilet tagja az (1) bekezdesben foglaltakon rulmenoen koteles: 
a. az Egyesiilet szervezeti eleteben, a vagyonanak a vedelmeben es gyarapitasaban 

reszt venni, 
b. az Alapszabalyban eloirt, a Kozgyiiles altai meghatarozott egyestileti celok es 

feladatok megval6sitasaban reszt venni, 
c. a Kozgyiiles altai megallapitott tagdijat targyev majus 30. napjaig befizetni, 

d. az alapitast kovetoenjelentkezo uj tag a felvetelet koveto 15 . banki napon beliil 
koteles az Egyestilet penztaraba befizetni, vagy bankszamlajara atutalni a 
felvetelekor a Kozgyiiles altai meghatarozott tagdijat, a vagyoni hozzajarulast, 

e. az Egyesiilet erkolcsi tamogatasa, a kivulall6 targyilagos tajekoztatasa annak jelle
gerol es feladatar61. 

A tagsagi jogviszony megsziinese 

9. §. 

( 1) A tagsagi viszony megsziinik: 
a) a termeszetes szemely tag halalaval, 
b) jogi szemely tag megsziinesevel, 
c) a tag kilepesevel, 
d) a tag Wrlesevel, 
e) a tag kizarasaval, 
f) az Egyesiilet feloszlasaval , illetoleg megsziinesevel. 

10. §. 

A tag az Egyesuletbol barmikor kilephet. A tagnak a kilepesi szandekat az Egyestilet Elnoke
hez irasban kell bejelenteni, es az irasbeli bejelentes napjan sziinik meg a kilepo tag tagsagi 
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viszonya. A kilep6nek a penzligyi kotelezettsegeivel a hatamapra el kell szamolnia. Tudoma
sul veszi, hogy befizeteseit nem kovetelheti vissza. 

11. §. 

(1) Az Elnokseg t6rli a nyilvantartasb61 azt a tagot: 
a) aki meghalt; a tagsagi viszonya a halal napjan sziinik meg, 
b) amely megsziint, a tagsagi viszonya a megsziinesenek napjan sziinik meg, 
c) aki kilepett; a tagsagi viszony a kilepes napjan sziinik meg. 

(2) A t6rles targyaban hozott elnoksegi dontes deklarativ aktus. 

12. §. 

(l)Az Elnokseg kizarja az Egyesliletb6l azt a tagot, aki 
a) megserti az Egyeslilet alapszabalyat, illetve akinek tevekenysege serti es/vagy 

gatolja az Egyeslilet celjanak megval6sulasat, 
b) aki az el6irt tagdijfizetesi kotelezettsegenek nem tesz eleget, 
c) aki szemelyesen, vagy meghatalmazottja utjan 3 egymast kovet6 kozgyiilesen 

nem vesz reszt. 

(2) Az Egyeslilet Elnoksege kizarja a tagot, ha az az (1) bekezdesben foglaltak szerinti 
magatartast tanusit, es ezzel az elnok tertivevenyes klildemenyben vagy irasban az at
vetelt igazolhat6 m6don kozolt felsz6litasa ellenere nem hagy fel. 

(3) Az Egyeslilet Elnoksege az Elnok kezdemenyezesere kizarja a tagot, ha tagdijfizetesi 
kotelezettsegenek az elnok tertivevenyes klildemenyben vagy irasban az atvetelt iga
zolhat6 m6don kozolt felsz6litasa ellenere 15 napos p6thatarid6ben nem tesz eleget. 

( 4) Az Egyeslilet Kozgyiilese az Elnok kezdemenyezesere kizarj a a tagot, ha a tag szeme
lyesen vagy meghatalmazottja utjan 2 egymast kovet6 kozgyiilesen nem vesz reszt, az 
Elnok kotelezettsege elmulasztasara es annak kovetkezmenyeire val6 figyelem felhi
vassal tertivevenyes ktildemenyben vagy irasban az atvetelt igazolhat6 m6don kozolt 
felsz6litasa ellenere a sorban a harmadik kozgyiilesen sem jelenik meg. 

(5) A kizaras targyaban tartott kozgyiilesr61 az erintettet tertivevenyes levelben vagy iras
ban az atvetelt igazolhat6 m6don kell ertesiteni, ugy, hogy az erintett az ertesitest leg
alabb az lilest megel6z6 8 nappal korabban kezhez vegye. 

(6) A kizaras targyaban tartott kozgyiiles az erintett tavolleteben megtarthat6, ha az erin
tett ertesitese szabalyszerii volt, es az erintett el6zetesen, irasban, alapos okkal tavol
maradasat nem mentette ki , vagy irasban kerte az tiles tavolleteben val6 megtartasat. 

(7) Az erintett a kizarassal kapcsolatos vedekezeset a kizaras targyaban tartott kozgyiile
sen sz6ban, vagy legkes6bb az tiles id6pontjaig irasban terjesztheti el6. 

(8) A kizaras targyaban hozott valamennyi hatarozatot az erintettel tertivevenyes klilde
menyben, vagy irasban az atvetelt igazolhat6 m6don kell kozolni . 
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(9) A Kozgyiiles altal hozott kizar6 hatarozattal szemben az erintett a Kozgyulest kovet6 
30 napon beltil az illetekes megyei bir6saghoz fordulhatjogorvoslatert. 

(10) A kizart tag tagsagi viszonya a Kozgyiiles altali kizar6 hatarozat jogerore 
emelkedesenek napjan, illetve bir6sagi jogorvoslat benylijtasa eseten, ha a Bir6sag a 
Kozgyiiles altali kizar6 hatarozatot helybenhagyja- a Kozgyiiles altali kizar6 hataro
zat jogerore emelkedesenek napjan szunik meg. 

III. fejezet 

Az Egyesiilet szervei 

13. §. 

(1) Az Egyesiilet szervei: 
a. Kozgyiiles 
b. Elnokseg 
c. Elnok 
d. Alelnok 
e. Feltigyel6 Bizottsag 
f. Munkaszervezet 
g. Munkaszervezet vezet6 

(2) Az Egyesiilet barmely szervenek hatarozathozatalaban nem vehet reszt az a szemely, aki 
vagy akinek kozeli hozzatartoz6ja a hatarozat alapjan 

a) kotelezettseg vagy felelosseg al61 mentesiil, vagy 

b) barmilyen mas elonyben reszesiil, illetve a megkotend6 jogtigyletben egyebkent erde-
kelt. 

Nem minosiil elonynek a kozhasznu szervezet eel szerinti juttatasai kereteben a barki altai 
megkotes nelkiil igenybe vehet6 nem penzbeli szolgaltatas, illetve az egyesiilet altai tagja
nak, a tagsagi jogviszony alapjan nylijtott, letesit6 okiratnak megfelel6 eel szerinti juttat<'ts. 
[Ectv. 37.§ (2) bek. b), 38.§ (1)-(2)] . 

Kozgyiiles 

14. §. 

(1) Az Egyesiilet legfobb szerve a tagok osszessegebol al16 Kozgyules, amely koz-, tizleti-, es 
civil szferat kepvisel6 tagokb61 all. 

(2) Az Egyesiilet sztikseg szerint, de evente legalabb egy alkalommal kozgyiilest tart [Ectv. 
37.§ (2) bek. a) pont els6 fordulat] . Ezen kivtil ossze kell hivni a kozgyiilest a tagsag egyhar
madanak keresere az ok es eel megjelolesevel, valamint, ha a tisztsegviselok barmelyike 
sztiksegesnek tartja, tovabba ha Bir6sag elrendeli. A rendkivtili kozgy(ilest 30 napon beliil 

kell osszehivni, osszehivasara a rendes kozgyulesre vonatkoz6 szabalyokat kell alkalmazni . 
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(3) A kozgyuh~st az EgyesiHet Elnoke inisbeli meghiv6val, a hely es idopont feltfultetesevel, 
valamint a napirend (a kozgyulesen megvitatand6 es eldontendo targysorozat) megjelOlesevel 
akkent hivja ossze, hogy a meghiv6k elktildese (postai uton es elektronikus uton) es a kozgyi.i
les idopontja kozott legalabb 8 nappal idokoz elteljen [Ectv. 37.§ (2) bek. a) pont masodik es 
harmadik fordulat]. 

I 14/A .§ 

(I) A kozgyiiles osszehiwisanak szabalyai: 

•!• A kozgyiilest az Egyesiilet Elnoke irasbeli meghiv6val hivja ossze. 

•!• A meghiv6kat postai tlton, es egyidejiileg villanylevelben (elektronikus level, e-mail) is 
megkilldi az Elnok a tagoknak. A meghiv6k postara adasa, es a kozgyiiles kitiizott ido
pontja kozott legalabb 8 nappal idokoz el kell hogy teljen [Ectv. 37.§ (2) bek. a) pont 
masodik es harmadik fordulat}. 

I (2) A kOzgyiites /ebonyo/itciscinak szabci/yai. 

•!• A kozgyiilest az Egyesiilet fennallasa 6ta kialakult gyakorlatot fenntartva kell lebonyo
litani. 

•!• Ennek Ienyege az, hogy az Elnok a kozgyiilest megnyitja, koszonti a jelenlevoket, majd 
a jelenleti iv alapjan megallapitja, hogy hatarozatkepes-e a kozgyiiles. Mivel a koz
gyiilest az Elnok vezeti le, amennyiben 5 jelen van, kiilon levezeto elnokot valasztani 
nem kell, mert az Elnok minosiil egyben levezetoelnoknek is. 

•!• Ha viszont az Elnok barmi okb6l nines jelen, ugy levezeto elnokot kell valasztani. 
Szemelyere az Alelnok, illetve ha 5 is akadalyoztatva van, akkor a Feliigyelo Bizottsag 
Elnoke tesz a kozgyiiles megnyitasat kovetoen nyombanjavaslatot. 

•!• A hatarozatkepesseg megallapitasat kovetoen a levezeto elnok javaslata alapjan jegy
zokonyv-vezetot, valamint a jelenlevo tagok kozill kit jegyzokonyv-hitelesitOt kel va
lasztani. 

•!• Ezt kovetoen a napirendi pontokat kepezo iigyeket sorrendben meg kell targyalni, es 
azokat hatarozathozatallalle kell zarni. 

•!• A jelenlevoknek a levezeto elnok ad sz6t, es alta!aban gondoskodik a kozgyt'iles rend
jinek a fenntartasar6l. 

I (3) A kOzgyiites helye meghattirozlislinak szabcilya. 

•!• A kozgyiiles helyet az Elnok hatarozza meg. A kozgyiilest vagy az Egyesillet szekhelye
re, vagy mas olyan helyre kell osszehivni, amelynek megkozelitese a tagok szamara 
nem okoz nehezseget. 

I (4) A k6zgyii/fisi meghiv6 tarta/mtinak szabti/ya: 

•!• A meghiv6ban az Elnok a kozgyt'iles helyet es idopontjat egyertelmt'ien megjeloli. 

•!• Ezen kivu! megjeloli a meghiv6ban a napirendet is (ld. alabb). 

•!• A megismetelt kozgyiilest az eredeti - hatarozatkeptelenseg miatt elmaradt - kozgyiiles 
idopontjat koveto legfeljebb 30 napon beliili idopontra kell osszehivni, amely idopont 
az eredeti kozgyt'iles meghiv6jaban is megjelolheto. Az eredeti kozgyiilesre sz6l6 meg
hiv6ban a tagokat tajekoztatni kell tavolmaradasuk kovetkezmenyeirol, arr6l, hogy a 
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megismetelt kozgyiiles a megjelentek szamara tekintet nelkiil hatarozatkepes lesz az 
eredeti napirenden szerepla kerdesekkel. 

(5) A napirendnek a szabalya: 

I•!• a napirend azoknak az iigyeknek, targykoroknek az osszessege, amiket a kozgyiilesen 
az azt osszehiv6 elnok meg akar targyaltatni, es amelyekben a kozgyiilesnek, azok 
megvitatasa utan erdemben hatarozatot kell hoznia. 

(6) A kozgyiiles tisztsegviselai, a levezeta elnok, a szavazatszamlal6k, a Jegyzakonyv vezetaJe 
es hitelesitai megvalasztasanak szabalyai: 

•!• A kozgyiiles titkos szavazassal dont a tisztsegviselak megvalasztasa saran, illetve bar
mi mas iigyben, ha barmely tag erre vonatkoz6 inditvanyara a Kozgyii!es nyilt szava
zassal, egyszerii sz6t0bbseggel igy rendelkezik. A titkos szavazas lebonyolitasara 3 ta
gu Szavazatszamla/6 Bizottsagot kell valasztani [Ectv. 37.§ (2) bek. a) pont hatodik 
fordulat]. 

•!• A szavazatszamlal6kat nyilt szavazassal, egyszerii sz6t0bbseggel kell megvalasztani a 
Jelen!eva tagok koziil. 

•!• A kozgyii!est az Elnok vezeti le. Ha nem az Elnok vezeti a kozgyiilest, ugy nyilt szava
zassal, egyszerii sz6tobbseggel kell megvalasztani a Jelenlevo tagok koziil a kozgyiiles 
levezeta elnoket. 

•!• A Jegyzakonyv vezetaJet, valamint az irasba foglalt Jegyzakonyvet hitelesita kit tagot 
nyilt szavazassal, egyszerii sz6t0bbseggel kell megvalasztani a Jelen!evak koziil. 

•!• Az egyesiilet alapszabalyanak m6dositasahoz a Jelen leva tagok haromnegyedes sz6-
tobbseggel hozott hatarozata sziikseges. 

•!• Az egyesiilet celjanak m6dositasahoz es az egyesiilet megsziineseral sz6l6 kozgyiilesi 
donteshez a szavazati Joggal rendelkeza tagok haromnegyedes sz6tobbseggel hozott 
hatarozata sziikseges. 

(7) A hatarozatkepesseg szabalya: 

•!• A kozgyiiles akkor hatarozatkepes, ha azon a tagok tobb mint fele, tehat 50% + 1 fa 
szemelyesen vagy meghatalmazott utjan Jelen van [Ectv. 37.§ (2) bek. a) pont otodik 
fordulat]. 

•!• Ha a kozgyiiles nem volt hatarozatkepes, az emiatt megismetelt kozgyiiles az eredeti 
napirenden szerepla iigyekben a Jelenlevak szamat6l fiiggetleniil hatarozatkepes. 

•!• A megismetelt kozgyiiles a minasitett tobbseghez kotott kerdesben nem donthet, ha fa
szabaly szerint nem lenne hatarozatkepes. 

(8) AJegyzakonyv-vezetes szabalyai: 

•!• A Jegyzakonyv vezetajenek megvalasztott szemely a kozgyiilesral annak folyamata 
alatt hangrogzita eszkozzel hangfelvetelt, valamint kezirasos Jegyzetet keszit, maJd an
nak alapJan kesziti el - 30 napon beliil - az irasba foglalt Jegyzakonyvet. 

I (9) A szavaztis szabtilyai: 

•!• A kozgyiilesen minden tagnak egy szavazata van. Szavazni szemelyesen vagy teljes bi
zonyit6 ereJii maganokiratban meghatalmazott szemely utjan lehet; a Jogi szemely ta-
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gokat tdrvenyes kepviseloik, illetve az altaluk teljes bizonyit6 erejii maganokiratban 
meghatalmazott szemelyek kepviselhetik. 

•!• A hatarozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

•!• akit a hatarozat kdtelezettseg vagy felelosseg al6l mentesit vagy a jogi szemely 
terhere masfajta elonyben reszesit; 

•!• akivel a hatarozat szerint szerzodest kell kdtni; 

•!• aki ellen a hatarozat alapjan pert kell inditani; 

•!• akinek olyan hozzatartoz6ja erdekelt a ddntesben, aki a jogi szemelynek nem tagja 
vagy alapit6ja; 

•!• aki a ddntesben erdekelt mas szervezettel tdbbsegi befolyason alapu/6 kapcsolat
ban all; vagy 

•!• aki egyebkent szemelyesen erdekelt a ddntesben. 

I•!• Ha egy tag vagy alapit6 valamely iigyben nem szavazhat, at az adott hatarozat megho
zatalanal a hatarozatkepesseg megallapitasa saran jigyelmen kivu! kell hagyni. 

I (9) A hatdrozatok kihirdetisinek szabtilyai: 

I
•!• A kdzgyiilesen nyilt szavazassal meghozott hatarozatokat a levezeto elndk nyomban 

kihirdeti sz6ban. 

•!• A kozgyiilesen titkos szavazassal meghozott hatarozatokat a szavazatszamlal6 bizott
sag alta! erre kijeldlt bizottsagi tag hirdeti ki. 

(I 0) A jegyzokdnyv tartalmi elemei: 

I•!• Ajegyzokdnyv tartalmazza 

•!• a kdzgyiiles helyet es idejet, 

•!• a jelenlevok szemelyet es az altaluk kepviselt szavazati jog merteket (kiildn jelenleti 
ivben is feltiintetheto), 

•!• a kozgyiilesen lezajlott fontosabb esemenyeket, nyilatkozatokat es a hatarozatokat az 
azokra leadott szavazatok es ellenszavazatok szamat, illetve a szavazast6l tart6zko
d6kat vagy az abban reszt nem vevoket. 

•!• Ajegyzokdnyvet ajegyzokonyv-vezeto, a levezeto elnok, es a kozgyiilesen hitelesitonek 
megvalasztott kit tag irja ala. 

15. §. 

(1) A kozgy(iles akkor hatarozatkepes, ha azon a tagok t6bb mint fele, tehat 50%+ 1 fa sze
melyesen vagy meghatalmazott utjanjelen van [Ectv. 37.§ (2) bek. a) pont ot6dik fordulat] . 

(2) Ha a kozgy(iles nem volt hatarozatkepes, az emiatt megismetelt kozgy(iles az eredeti napi
renden szereplo ligyekben a jelenlevok szamat61 fiiggetlenlil hatarozatkepes. A megismetelt 
kozgy(ilest az eredeti - hatarozatkeptelenseg miatt elmaradt - kozgy(iles idopontjat koveto 
legfeljebb 30 napon bellili idopontra kell osszehivni, amely idopont az eredeti kozgy(iles 
meghiv6jaban is megjel6lhet6. Az eredeti kozgyiilesre sz616 meghiv6ban a tagokat tajekoz
tatni kell tavolmaradasuk kovetkezmenyeirol, arr61, hogy a megismetelt kozgy(iles a megje
lentek szamara tekintet nelklil hatarozatkepes lesz az eredeti napirenden szereplo kerdesekkel. 
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A megismetelt kozgyiiles a minositett tObbseghez kotOtt kerdesben nem donthet, ha foszabal y 
szerint nem lenne hatarozatkepes. 

(3) A kozgyules - eltero rendelkezes hianyaban - hatarozatait egyszeru sz6t0bbseggel, nyilt 
szavazassal hozza, szavazategyenloseg eseten donteshozatal nines [Ectv. 37.§ (2) bek. a) pont 

hatodik fordulat]. 

(4) A kozgyules titkos szavazassal dont a tisztsegviselok megvalasztasa soran, illetve abban 

az esetben, ha a Kozgyiiles egyszeru sz6t0bbseggel igy rendelkezik. A titkos szavazas lebo
nyolitasara 3 tagu Szavazatszamlal6 Bizottsagot kell valasztani [Ectv. 37.§ (2) bek. a) pont 

hatodik fordulat]. 

(5) A kozgyiilesen minden tagnak egy szavazata van. Szavazni szemelyesen vagy meghatal
mazott utjan lehet. 

A kozgyiiles hataskore 

16. §. 

( 1) A Kozgyiiles az Egyestiletet erinto minden kerdesben donthet. 

(2) A Kozgyiiles kizar6lagos hataskorebe tartozik: 

I a. az Alapszabaly elfogadasa, illetaleg m6dositasa ajelen leva tagok tobb mint 3/4-enek 
szavazataval, 

b. a Szervezeti es Mukodesi szabalyzat elfogadasa, illetoleg m6dositasa, 

c. az Elnoksegnek (az elnok, 4 fO elnoksegi tag) - fOszabaly szerint titkos szavazassal -
ot evre tOrteno megvalasztasa, valamint az idokozben meguresedett elnoksegi tagsagi 
tisztseg valamelyikenek betOltese, a valasztasi idoszak (5 ev) vegeig, 

d. a Feltigyelo Bizottsag (az elnok, 2 fO FEB tag) - fOszabaly szerint titkos szavazassal -
ot evre torteno megvalasztasa, valamint az idokozben meguresedett felugyelo bizott
sagi tagsagi tisztseg valamelyikenek betOltese, a valasztasi idoszak (5 ev) vegeig, 

e. az Elnokseg (elnok, 4 fO elnoksegi tag) illetve a Felligyelo Bizottsag tagjanak es/vagy 
tagjainak visszahivasa nyilt szavazassal jelen levo tagok tObb mint 2/3-adanak szava
zataval, 

f. az Egyestilet eves koltsegvetesenek elfogadasar61 sz616 dontes, 
g. az Egyestilet eves koltsegvetesenek elfogadasar61 sz616 dontes, 
h. az Egyestilet eves penzugyi- es szakmai beszamol6janak, valamint kozhasznusagi je-

lentesenek elfogadasa [Ectv. 37.§ (2) bek. d) pont] , 
1. az Elnokseg eves beszamol6janak elfogadasa, 
J. a Feltigyelo Bizottsag eves beszamol6janak elfogadasa, 
k. az Egyestilet nevenek megvaltoztatasa, 

l l. az Egyesiilet mas egyesiilettel val6 egyesiilesenek, valamint f eloszlatasanak es ketteva
lasanak kimondasa ajelen leva tagok tobb mint 3/4-enek szavazataval, 

m. a tagfelvetel es a tagsagi viszony megsziintetese, kiveve az Elnokseg tOrlesi jogkoret, 
n. a tagdij mertekenek megallapitasa, 
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o. az Egyestilet tisztsegvisel6i (Elnok, Alelnok, elnoksegi tagok, Feli.igyel6 Bizottsag 
tagjai) tiszteletdijanak es koltsegteritesenek megallapitasa, 

p. az egyestileti tagok munkajanakjutalmazasa, tisztsegvisel6kjutalmazasa, 
q. dontes mindazokban az i.igyekben, amelyeket a jogszabaly vagy az Alapszabaly a 

Kozgyiiles hataskorebe utal. 

I A kozgyiiles hataskorebe tartozik 
a) az alapszabaly m6dositasa; 
b) az egyesiilet megsziinesenek, egyesiiJesenek es szetvalasanak elhatarozasa; 
c) a vezet6 tisztsegvisel6 megvalasztasa, visszahivasa es dijazasanak megallapitasa; 
d) az eves koltsegvetes elfogadasa; 
e) az eves beszamo/6 - ezen belUl az iigyvezet6 szervnek az egyesiilet vagyoni helyzete

r6l sz6!6 jelentesenek-elfogadasa; 
f) a vezet6 tisztsegvise/6 feletti munkdltat6i jogok gyakorlasa, ha a vezet6 tisztsegvise-

16 az egyesiilettel munkaviszonyban all; 
g) az olyan szerz6des megk6tesenekj6vahagyasa, amelyet az egyesiilet sajat tagjaval, 

vezet6 tisztsegvisel6jivel, a feliigyel6bizottsag tagjaval vagy ezek hozzatartoz6javal 
kat; 

h) a jelenlegi es korabbi egyesiileti tagok, a vezet6 tisztsegvisel6k es a feliigyel6bizott
sagi tagok vagy mas egyesiileti szervek tagjai elleni kdrteritesi igenyek ervenyesite
ser6l val6 dontes; 

i) a f eliigyel6bizottsag tagjainak megvalasztasa, visszahivasuk es dijazasuk megallapi
tasa; 

j) a valasztott k6nyvvizsgal6 megvalasztasa, visszahivasa es dijazasanak megallapita
sa; es 

k) a vegelszamol6 kijeldlise. 

17. §. 

(1) A kozgyiiles i.ileseir61 jegyz6konyvet kell kesziteni. A jegyz6konyvnek tartalmaznia kell 
1. az tiles pontos helyet, idejet, a megjelent tagok nevet Uelenleti iv formajaban), 
2. az tiles napirendjet, 
3. az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban elhangzott hozzasz6lasok lenyeget, 
4. a szavazas nyilt, vagy titkos jelleget, eredmenyet a szavazati aranyok megjelolesevel, 
5. datum, minden oldalan alairas Uegyz6konyvvezet6, levezet6 elnok, a jegyz6konyvet 
hitelesit6 2 f6 kozgyules altai valasztott tag) [Ectv. 37.§ (3) bek. a) pont]. 

(2) A jegyz6konyvet oly m6don kell elkesziteni, hogy annak alairasa utan az eredeti peldanyt 
ut6bb ne lehessen roncsolas mentesen reprodukalni . 

18. §. 

A Kozgyiiles i.ilesei nyilvanosak. A Kozgyiilesre sz616 meghiv6t es a donteseket tartalmaz6 
jegyz6konyvet ki kell fi.iggeszteni az Egyestilet irodajanak faliujsagara, illetve elerhet6ve kell 

tenni az Egyesi.ilet honlapjan. A tagoknak ezen feli.il betekintesi joguk van [Ectv. 37.§ (2) bek. 
a) pont negyedik fordulat]. 

15 



Elnokseg 

19. §. 

(1) Az Elnokseg az Egyestilet ket kozgyi.ilese kozotti id6szak altahinos hataskori.i vegrehajt6, 
ligyintez6 szerve. 
Az Elnokseg ket kozgyi.i.les kozti id6szakban dont minden olyan kerdesben, amely nem tarto
zik a kozgyi.iles kizar6lagos hataskorebe. 
Donteseir61, intezkedeseir61 a kovetkez6 kozgyi.ilesen az Elnok koteles beszamolni. 
Az Elnokseg a kozgyi.ilesnek tartozik felel6sseggel. 
(2) Az Elnokseg a kozgyi.iles altal valasztott 5 f6b61 all: az elnokb61, 4 f6 elnoksegi tagb61, 
azon feltetel teljestilese mellett, hogy a kozszfera illetve az tizleti - civil szfera kozott a ma
ximum 40% - minimum 60 % aranynak fenn kell allnia. 
Megbizatasuk 5 evre sz61. Az Elnokseg tagjai tisztsegvisel6k. 
(3) Az Elnokseg tagjait a kozgyi.iles visszahivhatja, ha munkajukat nem latjak el megfelel6en. 
(4) A tagsagi viszony megszi.inese eseteben a megbizatas visszahivas nelktil is megszi.inik. 
(5) Az Elnokseg tagjai a hataskortikbe tartoz6 ugyekben utasitasokat adhatnak. 
(6) Az Elnokseg tileseit sztikseg szerint, de legalabb evente 4 alkalommal ossze kell hivni 
[Ectv. 37.§ (2) bek. a) pont els6 fordulat]. 
(7) Az Elnokseg tagjait az Elnokseg tileseire ugy kell meghivni, hogy a meghiv6k elktildese 
(postai uton es elektronikus uton) es az tiles napja kozott legalabb 8 nap id6koz elteljen. 
Rendkivtili elnoksegi tiles telefonon vagy elektronikus uton is osszehivhat6 barmely id6pont
ban. A meghiv6ban a megtargyaland6 napirendet is szerepeltetni kell [Ectv. 37.§ (2) bek. a) 
pont masodik es harmadik fordulat]. 
(8) Barmely az Elnokseg donteseben erdekelt egyeb szemelyt, szervet az tilesre lehet6seg sze
rint ktilon is meg kell hivni. 
A Feltigyel6 Bizottsag elnoket tanacskozasi joggal az Elnokseg tilesere minden esetben meg 
kell hivni. 
(9) Az Elnokseg tilese akkor hatarozatkepes, ha azon az Elnokseg legalabb harom tagja jelen 
van [Ectv. 37.§ (2) bek. a) pont otodik fordulat] . 
(1 0) Az Elnokseg hatarozatait egyszeri.i sz6t6bbseggel, nyilt szavazassal hozza [Ectv. 37.§ (2) 
bek. a) pont hatodik fordulat]. 
(11) Minden elnoksegi tagnak egy szavazata van, szavazategyenl6seg eseten az Elnok szava
zata dont [Ectv. 37.§ (2) bek. a) pont hatodik fordulat] . 
(12) Az Elnokseg ligyrendjet maga hatarozza meg. 
(13) Az Elnokseg tilesei nyilvanosak kiveve, ha jogszabaly maskent rendelkezik [Ectv. 37.§ 
(2) bek. a) pont negyedik fordulat] . 
(14) Az Elnokseg tileseinek dokumentalasara a Kozgyi.ilesre vonatkoz6 rendelkezesek irany
ad6k [Ectv. 37.§ (3) bek. a) pont]. 

20. §. 

(1)Az Elnokseg feladat- es hataskore: 
a. dont minden olyan kerdesben, amely nem tartozik a Kozgyi.iles kizar6lagos hataskore

be, 
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b. dont minden kerdesben, amit a Kozgyules hataskorebe dele gal, 

c. az Egyestiletet erinto barmely tigyben eloterjesztessel el a Kozgyi.iles fele hatarozatho

zatal celjab61, 
d. ket kozgy(iles kozotti idoszakban ellatja az Egyestilet operativ vezetesevel kapcsolatos 

feladatokat, es altalanos vegrehajt6 szervkent mukodik, amelyrol a soron kovetkezo 
Kozgy(ilesen koteles beszamolni, 

e. az Egyestilet mlikodesevel kapcsolatos rendkivtili helyzetben jogosult a koltsegvetes 

m6dositasara a kozgy(iles ut6lagos j6vahagyasaval, 
f. dont a tag torlese kerdeseben ha a tag meghalt I megszi.int vagy kilepett, 

g. javaslatot tehet tag szemelyere, 

h. gondoskodik a Helyi Akci6csoport altallefedett tertilet fc>ldrajzi folytonossaganak biz

tositasar61 az 5412011 . VM rendelet szerint, 

1. az Elnokjavaslata alapjan nyilt szavazassal, egyszeru sz6t6bbseggel tagjai sorab61 Al

elnokot valaszt, 
J. az Elnokjavaslata alapjan nyilt szavazassal, egyszeru sz6tobbseggel Munkaszervezet 

vezetot valaszt, illetve visszahiv, 
k. elkesziti az eves beszamol6t, kozhasznusagi jelentest, 

1. dont a helyi videkfejlesztesi strategia I terv vegrehajtasa soran felmertilo delegalt fel
adat ellatasaval osszefiiggo, a Munkaszervezet vezeto altai osszeallitott kerelem elfo
gadasar61, esetleges visszautasitasar61, 

m. dont az Elnok altai felterjesztett tamogatasi rangsor(ok) alapjan a forras(ok) allokaci6-

jar61, 

n. utasitja az Elnokot a forrasallokaci6 soran feltart eljarasi hibakjavitasara, 

o. velemenyezi es j6vahagyasra a Kozgy(ilesnek felterjeszti az 1698 12005 /EWK rende

let altal atfogott III eslvagy IV. tengelyes intezkedesek vegrehajtasa erdekeben, a Me
zogazdasagi es Videkfejlesztesi Hivatal utmutatasaval osszhangban elkeszitett Szerve
zeti es Mlikodesi Szabalyzatot, es javaslatot tesz annak m6dositasara, 

p. kepviselot delegalhat egyeb szervezetekbe. 

Az Elnok 

21. §. 

(1)Az Elnok az Egyestilet vezetoje. 

(2) Az Elnok az Egyestiletet onall6an kepviseli. 

(3) Az Elnokjogai es kotelessegei: 
a. osszefogja az Egyestiletet, szervezi annak mukodeset, 
b. osszehivja a Kozgy(ilest (kotelezoen evente egy alkalommal, egyebkent sztikseg sze

rint), es levezeti azt, 
c. osszehivja az Elnokseg tileset kotelezoen evente 4 alkalommal, es levezeti azt, 
d. dont es intezkedik minden olyan tigyben, amelyet a jogszabaly, az Alapszabaly, vagy 

a Kozgy(iles nem utal mas szerv hataskorebe, 
e. gondoskodik a Kozgyules es Elnokseg hatarozatainak vegrehajtatasar61, 
f. eves programot es koltsegvetest keszittet, gondoskodik azok elfogadtatasar61, 
g. feltigyeli az Egyestilet gazdasagi tigyeinek alakulasat, 
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h. gondoskodik az Egyestilet beszamol6inak elkeszitteteser61, 
1. gondoskodik a 1698/ 2005 EK rendelet altai atfogott III. es vagy IV. tengelyes intez-

kedesek vegrehajtasa erdekeben a Mez6gazdasagi es Videkfejlesztesi Hivatal altai de
legalt feladatok ellatasar61, mely hataskort az Elnokseg es Kozgyliles nem vonhat el, 

J. gondoskodik a 1698/ 2005 EK rendelet III. es I vagy IV. tengelyes vegrehajtasa erde
keben, a Mez6gazdasagi es Videkfejlesztesi Hivatal altai delegalt feladatok ellatasa
hoz sztikseges tamogatasi es kifizetesi kerelmek benylijtasar61, 

k. onall6an alairasi joga van, 
1. az elnok a munkaszervezet vezet6vel, vagy az alelnokkel egytittesen jogosult utalva

nyozni, illetve rendelkezni az egyestilet bankszamlaja felett, 
m. jogosult harmadik szemelyekkel val6 szerz6deskotesre, valamint megallapodasok 

megkotesere, 
n. tevekenyseger61 beszamol az Elnoksegnek, illetve a Kozgyiilesnek, 
o. felvilagositast es tajekoztatast ad az Egyestilet tevekenyseger61, 
p. ellen6rzi az Egyestilet tevekenysege soran keletkezett dokumentaci6kat, a nyilvantar

tasok vezeteset, 
q. gyakorolja az egyeb munkaltat6i jogkort az Egyestilet munkaszervezet vezet6je felett. 

( 4 )Az Elnok hataskore es feladatai: 
a. biztositja a kozgyiiles es az Elnokseg tileseinek szaba.Iyszen'ilevezeteset, 
b. az Egyestilet tigyvitelenek vezetese, levelezes es adatszolgaltatas, 
c. felel6s az Egyestilet tOrvenyes es alapszabalyszen'i miikodeseert, 
d. koordinalja az Elnokseg munkajat es gondoskodik arr61, hogy intezkedeseik a kozgyiiles 

hatarozataival osszhangban legyenek, 
e. a kozgyiiles es a vezet6segi tilesek irasos anyagainak el6keszitese es a 

jegyz6konyveinek vezetese, 
f. tagfelveteli kerelmek nyilvantartasa, Kozgyiiles ele terjesztese. 

(5) Az Elnok koteles a vegzett munkajar61 evente a Kozgyiilesnek beszamolni. 

(6) Az Elnokot akadalyoztatasa eseten teljes jogkorrel az Alelnok helyettesiti. 

Az Alelnok 

22. §. 

(1)Az Elnok akadalyoztatasa eseten, teljes jogkorrel helyettesiti az Elnokot. Az Elnok 3 h6na
pon tuli akadalyoztatasa eseten az Elnokot a Kozgyiiles felhatalmazasaval helyettesiti . 

(2) Az Egyestilet bankszamlaja felett az Elnokkel egylittesen rendelkezik, illetve egytittesen 
gyakoroljak az utalvanyozasi jogot. Az Elnok akada.Iyoztatasa eseten a Munkaszervezet veze
t6vel egyiittesen rendelkeznek az Egyesiilet bankszamlaja felett, illetve gyakoroljak az utalva
nyozasi jogot. 

22/A. §. 
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(1) Az Egyestilet megszuneset koveto harom evig nem lehet mas kozhasznu szervezet vezeto 
tisztsegviseloje az Egyestilet barmely tisztsegviseloje, ha az Egyestilet megsziineset megelozo 
ket evben legalabb egy evig ezt a tisztseget betoltotte, es az Egyestilet 

a.) jogut6d nelktil sziint meg ugy, hogy az allami ad6- es vamhat6sagnal nyilvantartott ad6-
es vamtartozasat nem egyenlitette ki, 

b.) a tarsasaggal szemben az allami ad6- es vamhat6sagjelent6s osszegu ad6hianyt tart fel, 
c.) a tarsasaggal szemben az allami ad6- es vamhat6sag tizletlezaras intezkedest alkalma

zott, vagy tizletlezarast helyettesito birsagot szabott ki, 
d.) ad6szamat az allami ad6- es vamhat6sag az ad6zas rendjerol sz616 t5rveny szerint fel-

fiiggesztette vagy tOrolte [Ectv. 37.§ (2) bek. b)., 39.§ (1) bek.]. 
(2) A tisztsegviselo, illetve az ennek jelolt szemely koteles valamennyi erintett kozhasznu 
szervezetet elozetesen tajekoztatni arr61, hogy ilyen tisztseget egyidejuleg mas kozhasznu 
szervezetnel is bet5lt [Ectv. 37.§ (2) bek. b)., 39.§ (2) bek.]. 

22/B.§ 

(1) Vezet6 tisztsegvise/6 az a nagykoru szemely lehet, akinek cselekv6kepesseget a tevekeny
sege ellatasahoz sziikseges korben nem korlatoztak. 

(2) Ha a vezet6 tisztsegvise/6 jogi szemely, a jogi szemely koteles kije!Olni azt a termeszetes 

szemelyt, aki a vezet6 tisztsegvisel6i feladatokat neveben ellatja. A vezet6 tisztsegvisel6kre 

vonatkoz6 szabalyokat a kijelolt szemelyre is alkalmazni kell. 

(3) A vezet6 tisztsegvise/6 iigyvezetesifeladatait szemelyesen kateles ellatni. 

(4) Nem lehet vezet6 tisztsegvise/6 az, akit biincselekmeny elkovetese miatt joger6sen szabad

sagvesztes biintetesre iteltek, amig a biintetett el6elethez fiiz6d6 hatranyos kovetkezmenyek 
a/61 nem mentesiilt. 

(5) Nem lehet vezet6 tisztsegvise/6 az, a kit e foglalkozast6l joger6sen eltiltottak. A kit valamely 
foglalkozast6l joger6s bir6i itelettel eltiltottak, az eltiltas hatalya alatt az iteletben megjelolt 
tevekenyseget folytat6 jogi szemely vezet6 tisztsegvisel6je nem lehet. 
(6) Az eltiltast kimond6 hatarozatban megszabott id6tartamig nem lehet vezet6 tisztsegvise/6 
az, akit eltiltottak a vezet6 tisztsegvisel6i tevekenysegt6l. 

22/C.§ 

(1) A vezet6 tisztsegvise/6 a jogi szemely tagjai, tagsag nelkiili jogi szemely eseten a jogi sze

mely alapit6i reszere koteles a jogi szemelyre vonatkoz6an felvilagositast adni, es szamukra a 

jogi szemelyre vonatkoz6 iratokba es nyilvantartasokba betekintest biztositani. A felvilagosi
tast es az iratbetekintest a vezet6 tisztsegvise/6 a jogosult altai tett irasbeli titoktartasi nyilat
kozat tetelehez katheti. 

(2) A vezet6 tisztsegvise/6 megtagadhatja a felvilagositast es az iratokba va/6 betekintest, ha 
ez a jogi szemely iizleti tit kat sertene, ha a felvilagositast ker6 a jogat visszaelesszeriien gya

korolja, vagy felhivas ellenere nem tesz titoktartasi nyilatkozatot. Ha a felvilagositast ker6 a 

felvilagositas megtagadasat indokolatlannak tart} a, a nyilvantart6 bir6sagt6l kerheti a jogi 
szemely kotelezeset afelvilagositas megadasara. 
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22/D.§ 

A vezeto tisztsegviselo az ugyvezetesi tevekenysege sorcm a jogi szemelynek okozott karokert a 

szerzodesszegessel okozott karert val6 felelosseg szabalyai szerint felel a jogi szemellyel 

szemben. 

22/E.§ 

(I) Megsziinik a vezeto tisztsegviseloi megbizatas 

a) hatarozott idejii megbizatas eseten a megbizas idotartamanak lejartaval; 

b) megsziinteto feltetelhez kotott megbizatas eseten afeltetel bekovetkezesevel; 

c) visszahivassal; 

d) lemondassal; 

e) a vezeto tisztsegvise!O halalaval vagy jogut6d nelkuli megsziinesevel; 

f) a vezeto tisztsegviselo cselekvokepessegenek a tevekenysege ellatasahoz sziikseges 

korben tbrteno korlatozasaval; 

g) a vezeto tisztsegviselovel szembeni kizar6 vagy osszeferhetetlensegi ok bekovetkezte

vel. 

(2) A jogi szemely tagjai, tagsag nelkuli jogi szemely eseten a jogi szemely alapit6i a vezeto 

tisztsegviselot barmikor, indokolas nelkii.l visszahivhatjak. 

(3) A vezeto tisztsegviselo megbizatasar6l a jogi szemelyhez cimzett, a jogi szemely masik 

vezeto tisztsegviselfJjehez vagy donteshoz6 szervehez intezett nyilatkozattal barmikor lemond

hat. 

(4) Ha ajogi szemely miikodokepessege ezt megkivanja, a lemondas az Uj vezeto tisztsegviselo 

kijelolesevel vagy megvalasztasaval, ennek hianyaban legkesobb a bejelentestol szamitott 

hatvanadik napon valik hatalyossa. 

FeliigyelO Bizottsag 

23.§. 

(l)A Kozgyiiles az Egyestilet mukodesenek es gazdalkodasanak ellen6rzese celjab61 Feliigye-
16 Bizottsagot hoz letre. 
(2) A Feliigyel6 Bizottsag a kozgyliles altai valasztott 3 f6b61 all: az elnok, es 2 f6 feliigyel6 
bizottsagi tagb61. 
Megbizatasuk 5 evre sz61. Az Feliigyel6 Bizottsag tagjai tisztsegvisel6k. 
(3) A Feliigyel6 Bizottsag tagjait a kozgyliles visszahivhatja, ha munkajukat nem latjak el 
megfelel6en. 
( 4) A Feliigyel6 Bizottsag csak a Kozgyulesnek alarendelt. 
(5) A Felugyel6 Bizottsag legalabb evente egy alkalommal a Kozgylilesnek beszamol teve
kenyseger61. 
(6) A Feliigyel6 Bizottsag tagjai az Egyestilet vezeteseben (Elnokseg, Elnok, Alelnok) nem 
vehetnek reszt, nem lehetnek az Egyestilet munkavallal6i. 
(7) A Feliigyel6 Bizottsag tileseit sziikseg szerint, de legalabb evente ketszer tartja. 
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(8) A Felligyel6 Bizottsag tagjait a Felligyel6 Bizottsagi lilesre ugy kell meghivni, hogy a 

meghiv6k elklildese (postai uton es elektronikus uton) es az tiles napja kozott legalabb 8 nap 
id6koz elteljen. Rendkfviili felligyel6 bizottsagi tiles telefonon vagy elektronikus uton is osz
szehivhat6 barmely id6pontban. A Feliigyel6 Bizottsag iileseit a Bizottsag Elnoke hivja ossze, 
a Kozgyiiles osszehivasara vonatkoz6 eljaras szerint. 
(9) A Feliigyel6 Bizottsag iilese akkor hatarozatkepes, ha azon legalabb 2 f6 feltigyel6 bizott
sagi tag jelen van. 
(1 0) A Feliigyel6 Bizottsag tagjai tevekenysegiik ellatasa vegett az Egyesiilet konyveibe, ira
taiba barmikor korlatlanul betekinthetnek, ezekr61 masolatot keszithetnek, az Egyeslilet dol
goz6it61 felvilagositast kerhetnek. 
(11) A Felligyel6 Bizottsag hatarozatait egyszerii sz6tobbseggel, nyilt szavazassal hozza. 
(12) Minden feliigyel6 bizottsagi tagnak egy szavazata van, szavazategyenl6seg eseten az 

Elnok szavazata dont. 
(13) A Feliigyel6 Bizottsag MUkodesi Szabalyzatat es Ugyrendjet maga hatarozza meg. 
(14) A Felligyel6 Bizottsag lilesei nyilvanosak, rendkiviili esetben zart illest rendelhet el. 
(15) A Feliigyel6 Bizottsag iileseinek dokumentalasara a Kozgyiilesre vonatkoz6 rendelkeze

sek iranyad6k. 
24. §. 

A FeliigyelO Bizottsag feladata 

(1) A Feliigyel6 Bizottsag feladata: 
a. az egyesiilet penz- es vagyonkezelesenek vizsgalata, 

b. a tarsadalmi szervezetek gazdalkodasara vonatkoz6 jogszabalyok es egyeb kotelez6 

el6irasok betartasanak ellen6rzese, 
c. a tagdijak befizetesenek ellen6rzese, 
d. az eves merleg feliilvizsgalata, 
e. a gazdalkodas celszeriisegenek, szabalyszeriisegenek, az el6iranyzott bevetelek es ki

adasok teljesitesenek evenkenti vizsgalata, 
f. a bizonylati fegyelem betartasanak ellen6rzese, 
g. az egyesiileti vagyon meg6vasa erdekeben sziikseges intezkedesek megtetelenek el

len6rzese, 

h. a miikodesevel kapcsolatos reszletes szabalyokat tartalmaz6, sajat maga altai elfoga
dott MUkodesi Szabalyzat es iigyrend megalkotasa. 

25. §. 

(1) Nem lehet a Feliigyel6 Bizottsag tagja es/vagy Elnoke az Egyestilet Elnoke, Alelnoke es 
elnoksegi tagja vagy azok kozeli hozzatartoz6ja [Ectv. 37.§ (2) bek. b) pont, 38.§ (3) bek.] . 

(2) Nem lehet az Egyesiilet Feliigyel6 Bizottsaga elnoke vagy tagja, illetve konyvvizsgal6ja, 
aki 
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a) az Egyestilettel bizottsagi tagi megbizatasan kivtili mas tevekenyseg kifejtesere ininyul6 
munkaviszonyban vagy munkavegzesre iranyul6 egyeb jogviszonyban all, hajogszabaly 

maskepp nem rendelkezik, 
b) az Egyestilet eel szerinti juttatasab61 reszesi.il - kiveve a barki altai megkotes nelkiil 

igenybe veheto nem penzbeli szolgaltatasokat, es az Egyesi.ilet altal tagjanak a tagsagi 
jogviszonya alapjan az alapszabalyban foglaltaknak megfeleloen nytijtott eel szerinti jut
tatast -, illetve 

c) az a)-b) pontban meghatarozott szemelyek kozeli hozzatartoz6ja [Ectv. 37.§ (2) bek. b) 

pont, 38.§ (3) bek.] . 

TisztsegviselOk megvalasztasa 

26. §. 

(l)Az Egyesi.ilet tisztsegviseloi az Elnokseg tagjai: Elnok, 4 fo elnoksegi tag (mely 4 fobol 1 
fo alelnok), valamint a Feli.igyelo Bizottsag tagjai: Elnok, 2 fo feli.igyelo bizottsagi tag. 
(2) Az Elnokseg a kozgyiiles altai valasztott 5 f6b6l all: az elnokbol, 4 fo elnoksegi tagb6l, 
azon feltetel teljesi.ilese mellett, hogy a kozszfera illetve az i.izleti - civil szfera kozott a ma
ximum 40% - minimum 60 % aranynak fenn kell allnia. 
(3) A Feliigyelo Bizottsag a kozgyiiles altai valasztott 3 fobol all: az elnok, es 2 fo feli.igyelo 

bizottsagi tagb61. 

27. §. 

(1) A tisztsegviselok megvalasztasat jelolesi eljaras elozi meg. Ennek lefolytatasara 3 tagu 
Jel616 Bizottsagot kell valasztani. A Jel616 Bizottsag tagjait a Kozgyiiles soraib61 nyilt szava
zassal, egyszeru sz6t6bbseggel valasztja oly m6don, hogy abban a koz-, a civil-, es az i.izleti 
szfera kepviseltetve legyen. A Jel616 Bizottsag soraib61 elnokot valaszt ajel6lesi eljaras koor
dinalasara. A Jelolo Bizottsag megvalasztasa a tisztsegviselok ervenyes es eredmenyes meg
valasztasaig tart. 
(2)A Jel616 Bizottsag munkajat a megvalasztasat61 szamitott 30 napon beli.il sajat maga altai 
kialakitott Ugyrend alapjan lefolytatja, es a megvalasztasukt61 szamitott legfeljebb 30. napra 
osszehivott Kozgyiiles ele terjeszti javaslatat az Elnok, a 4 fo elnoksegi tag (26. §. (2) bekez
desben foglaltak figyelembe vetele mellett), a FEB elnok, illetve a 2 fo FEB tag tekinteteben. 

(3) A Jel616 Bizottsag jel6ltjei a titkos valasztashoz alkalmazand6 szavaz6lapra Kozgyiiles 
altali j6vahagyassal keri.ilnek fel. 
( 4) A jelolesi eljarast6l a Kozgyiiles egyszeru sz6tobbseggel elterhet, ez esetben a jeloles a 
Kozgyiilesen t6rtenik. 
(5) A Jel616 Bizottsag elnoke vagy jelolesi eljaras nelki.ilozese eseten az Egyesi.ilet Elnoke a 
tisztsegviselo(k) valasztasa vegett osszehivott kozgyulesen jelen levo tagoknak biztositja a 
tovabbi jel6les, illetve jel6les lehetoseget. Ebben az esetben a szavaz6lapon tovabbi jel6lt, 
illetve jelolt az lesz, akit a Kozgyiiles egyszeru sz6tobbseggel jel61tkent elfogad. 

28.§. 
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(1) A tisztsegvisel6k valasztasa sorrendje: 

1. Elnok 
2. 4 f6 elnoksegi tag (26. §. (2) bekezdesben foglaltak figyelembe vetele mellett) 
3. FEB elnok 

4. 2 f6 FEB tag. 
(2) A tisztsegvisel6k valasztasa akkor ervenyes, ha a valasztason az Egyestilet teljes tagsaga

nak tobb mint a fele szemelyesen vagy meghatalmazott utjan jelen van. 
(3) A szavazas minden esetben titkos. Ett61 a Kozgy(iles egyszeru sz6Wbbseggel hozott don
tese alapjan eltemi csak abban az esetben lehet, ha adott tisztsegre, vagy kies6 tisztsegvisel6 

helyere valasztand6 uj tisztsegvisel6 szemelyere egy jelOlt van es az a nyilvanos szavazashoz 

hozzajarul. 
( 4) A tag a szavazas jogat szemelyesen vagy meghatalmazott utjan gyakorolhatja. 

(5) A titkos szavazas el6keszitese, lebonyolitasa, eredmenyenek megallapitasa a Szavazat

szamlal6 Bizottsag feladata. 

29.§. 

(1) Az ervenyes valasztason, a szavaz6lapon szerepel6 jelOltek koztil Elnok az lesz, aki a 
legtobb ervenyes szavazatot, de legalabb ajelen lev6 tagok 50% + 1 szavazatat megkapja. 

(2) Az ervenyes valasztason elnoksegi tagokat az Elnok koz- vagy tizleti-civil szfera-beli ho
vatartozasat61 fligg6en kell valasztani. Az adott szfera kepviseletere megvalaszthat6 elnoksegi 

tag-jeloltek koztil elnoksegi tagok azok a jelOltek lesznek, akik a koz- vagy tizleti-civil szfera 

kepviseletere megvalaszthat6 maximum elnoksegi tagletszam figyelembe vetelevel sorrend

ben a legtObb szavazatot kapjak. 

30.§. 

(1) Alelnokot az Elnokjavaslata alapjan nyilt szavazassal, egyszerii sz6Wbbseggel tagjai so
rab61 az Elnokseg valaszt. 

31.§. 

(1) Az ervenyes valasztason, a szavaz6lapon szerepel6 jeloltek koztil a Feltigyel6 Bizottsag 

Elnoke az lesz, aki a legtobb ervenyes szavazatot, de legalabb a jelen lev6 tagok 50 % + 1 
szavazatat megkapja. 

(2) Az ervenyes valasztason Feltigyel6 Bizottsagi tagok azok ajeloltek lesznek, akik a megva

laszthat6 2 f6 FEB tagletszam figyelembe vetelevel sorrendben a legtobb szavazatot kapjak. 

32. §. 

(1) A tisztsegvisel6k megbizatasa a megvalasztasuk napjat61 5 evre sz61. 
(2) Az Elnokseg (elnok, alelnok, 3 f6 elnoksegi tag) illetve a Feltigyel6 Bizottsag egy vagy 
Wbb tagja a nem megfelel6 munkavegzestik, vagy bizalomvesztes okan a Kozgy(iles altai 
visszahivhat6k. A Kozgyiilesnek vissza kell hivnia azt a tisztsegvisel6t, aki az Elnoksegi-, 
Feltigyel6 Bizottsagi tilesen 3 egymast kovet6 alkalommal nem jelenik meg. 
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(3) A visszahivas akkor ervenyes, es eredmenyes, ha a Kozgyulesen a teljes tagsag tObb mint 
a fele szemelyesen vagy meghatalmazott utjan jelen van, es a Kozgyiiles nyilt, szemelyesen 
vagy meghatalmazott utjan gyakorolt szavazassal a jelen leva tagok tObb, mint 2/3-anak sza
vazataval a visszahivast hatarozataval kimondja. 
(4) Visszahivas eseten a tisztsegviselo megbizatasa a visszavonas napjan sziinik meg. 
(5) A tisztsegviseloket szemelyenkent lehet visszahivni. 

(6) A tisztsegviselo halala, vagy lemondasa eseten az Elnok koteles a tisztlijitas vegett a Koz
gyiilest legkesobb 30 napon beliil osszehivni. 

Munkaszervezet, Munkaszervezet vezeto 

33. §. 

(1 )A Munkaszervezet az Egyestilet iigyviteli, adminisztrativ szervezete, az Egyesiilet teve

kenyseget segito iroda. 
(2) Szervezeti felepitese, feladatai , letszama az Egyestilet tevekenysegeihez igazod6an valtoz
hat, amely a Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatban keriil meghatarozasara. 
(3)A Munkaszervezet munkajat az iroda vezetojekent a Munkaszervezet vezeto iranyitja. 

(4) A Munkaszervezet vezeto megvalasztasar61, illetve visszahivasar61 az Elnok javaslata 
alapjan az Elnokseg dont. A Munkaszervezet vezeto felett az egyeb munkaltat6i jogokat az 

Elnok gyakorolja. 
(5)A Munkaszervezet sziikseges letszamban foglalkoztatott munkavallal6i tevekenysegiiket a 

Munka Torvenykonyve alapjan szabalyozott munkaviszony kereteben latjak el. A munkaval

lal6k munkaviszonyanak letesiteset es megsziinteteset a Munkaszervezet vezeto latja el az 

Elnok egyetertesevel. A munkaltat6i jogkort felettiik a Munkaszervezet vezeto gyakorolja. 

34. §. 

Munkaszervezet vezeto 

(1 )Munkaszervezet vezetoi tisztseget az Egyesiilet tagja illetve kiilso szemely is ellathat. 
(2) A Munkaszervezet vezeto feladatai : 

a. gondoskodik a Munkaszervezet iranyitasar61, es vezeteserol, 

b. gondoskodik arr61, hogy a Munkaszervezet ellassa az Egyesiilet miikodesehez kapcso-
16d6 barmely adminisztrativ feladatot, 

c. gyakorolja a munkaltat6i jogokat a Munkaszervezet dolgoz6i vonatkozasaban, 

d. eljar a Kozgyiiles es az Elnokseg altal hataskorebe utalt iigyekben, 

e. gondoskodik az Egyesiilet nyilvantartasainak (egyestileti tagokr61, tagdijbefizetesek

rol , kozgyiilesi-, elnoksegi-, es feliigyelo bizottsagi dontesekrol) vezeteserol, 
f. gondoskodik az 1698/2005/EK rendelet altai atfogott III. es I vagy IV. tengelyes in

tezkedesek vegrehajtasa erdekeben, a Mezogazdasagi es Videkfejlesztesi Hivatal ut

mutatasaval osszhangban az Egyesiilet Szervezeti es Miikodesi Szabalyzata I SZMSZ/ 
elkesziteserol, javaslatot tesz annak m6dositasara, 
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g. az Einok vagy az Aieinok akad<llyoztatasa eseten a nem akadaiyoztatott tisztsegvise
Iovei egyiittesen utaivanyozasi joga van, illetve az Egyeslilet bankszamiaja feiett 
egyiittesen rendelkezhet, 

h. az Egyeslilet szervei altal hozott hatarozatok egy kiadmanyat az erintett kiviilall6 sze
meiyek reszere irasban, ajanlott postai kiiidemenyben vagy az atvetel irasos igazolasa
vai kozvetien atadassai kezbesiti [Ectv. 37.§ (3) bek. b)] 

1. az Egyeslilet szerveinek Uleseir61 kesziilt jegyzokonyveknek, a beszamoi6nak, a koz
hasznusagi mellekietnek es az Egyeslilet egyeb nyiivanos iratainak Iegaiabb egy-egy 
peidanyat az Egyeslilet leveiezesi cimen levo irodajaban koteles tartani es Iehetove 
tenni, bogy azokba munkanapokon, 9.00-15.00 6ra kozotti idoszakban barki betekint
hessen, illet6Ieg azokb6I sajat koltsegen masoiatokat keszithessen [Ectv. 37.§ (3) bek. 
c)] , 

J. az Egyeslilet gazdalkodasanak Ienyeges adatait es a tevekenysegere vonatkoz6 Ienye
ges (kozgyUlesi, elnoksegi) donteseket hirdetmeny formajaban nyilvanossagra hozza. 
A hirdetmenyt az Egyeslilet sajat honlapjanjeienteti meg, az eves beszamoi6 es a koz
hasznusagi melleklet elfogadasat61, illetve az egyeb Ienyeges dontes meghozatalat61 
szamitott 30 napon beltil. Ez a nyiivanossagra hozatal nem erinti az egyeb jogszabaiy
ok altai eioirt kozzeteteli, letetbe helyezesi koteiezettsegek alkalmazand6sagat [Ectv. 
37.§ (3) bek. d)]. 

(3) Az Egyeslilet a kozponti rendeiet aiapjan benyujtott kereimek ertekeiesehez az ertekeies 
eiokeszitese erdekeben vegzendo feladatokat gesztor szervezet bevonasavai is ellathatja. Az 
Egyeslilet gazdasagi I pl.: konyveles, konyvvizsgalat I jogi tevekenysegehez az Egyeslilettel 
szerzodeses kapcsolatban Ievo klilso szervezeteket, szakertoket vehet igenybe. 

IV. fejezet 

Az Egyesiilet gazdalkodasa 

35. §. 

(l)Az Egyestilet eves koltsegvetesi terv aiapjan gazdalkodik, meiyet az Einok a targyevet 
megelozo ev december 15. napjaig koteles a Kozgyiiles e1e terjeszteni elfogadasra. 

(2) Az Egyeslilet vagyonat kepezi a tagok altai befizetett tagdijak, a beszerzett eszkozok, va
Iamint minden a kozos celt szoigal6 befizetes. Az Egyeslilet vagyona oszthatatlan. Az Egye
slilet vagyonavai onall6an gazdaikodik. Az egyeslileti tagsag barmiiyen m6don val6 megszii
nese eseten a tagokat az Egyestilet vagyonab61 semmifele terites nem illeti meg. 
(3) Az Egyeslilet beveteieit kepezik a tagdijak, a kozossegi-, nemzeti-, vagy onkormanyzati 
tamogatasok, az Egyestilet vallaikoz6i tevekenysegeboi szarmaz6 beveteiek, vaiamint egyeb 
forrasok (adomanyok, tamogat6k befizetesei, aiapitvanyi tamogatasok). 

(4) Az Egyestilet kiadasai jellemzoen: fenntartasi-, hivataii-adminisztraci6s-, miikodesi-, javi
tasi-karbantartasi-, feiujftasi- , beruhazasi kiadasok, eszkozbeszerzesre forditott kiadasok, ber-
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leti dij, tagdij, munkaber es jarulekok, megbizasi dijak, vallalkoz6i dijak, es kozterhek, vala
mint koltsegterites lehetnek. 

(5) Az Egyestilet tartozasaiert sajat vagyona erejeig felel, mig a tagok esedekes tagdijbefizete
siik erejeig. 

( 6) Az Egyestilet megsziinese eseten vagyonar61 az erre vonatkoz6 rendeletek rendelkeznek. 

(7) Az iizleti ev vegevel az Elnok az Egyesiilet gazdalkodasar61 a Kozgyiiles szamara penz
iigyi beszamol6t, illetve kozhasznusagi jelentest keszit. 

(8) Az Egyestilet celjanak megval6sitasa erdekeben tamogat6kat keres, az elfogadott tamoga
tast a lehet6 leghatekonyabban es legrovidebb id6n beltil az elerni kivant eel tamogatasara, 
elerhet6segere forditja, az esetleges maradvany osszeget hasonl6 celok tamogatasara forditja, 
rendezvenyeket tart, melyek beveteleit a rendezveny celjaban meghatarozott korben hasznalja. 

V. fejezet 

Az Egyesiilet megsziim!se 

36. §. 

(I) Jogut6d nelkiil megszunik az Egyesiilet, ha: 
a. a Kozgyules a Jelen leva tagok tobb mint 3/4-enek szavazataval kimondja megszuneset 

(feloszlasat), 
b. az arra jogosult szerv megsziinteti, 
c. megval6sitotta celjat vagy az Egyesiilet celjanak megval6sitasa lehetetlenne valt, es uj celt 

nem hataroztak meg, 
d. tagjainak szama hat h6napon keresztiil nem eri el a tiz fat. 

I 
(2) Az Egyesiilet a nyilvantartasb6l val6 torlesse! szunik meg. 
(3) Az Egyesiilet jogut6d nelkiili megsziinese eseten a hitelezak koveteleseinek kiegyenlitese 
utan fennmarad6 vagyont az alapszabalyban meghatarozott, az Egyesiilet celjaval megegyeza 
vagy hasonl6 eel megval6sitasara letrejott kozhasznu szervezetnek kell atadni. A nyilvantart6 
bir6sag jogszabalyban meghatarozott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabaly nem 
tartalmaz rendelkezest a megszuna Egyesiilet vagyonar6l, vagy ha az alapszabalyban megje
lolt kozhasznu szervezet a vagyont nemfogadja el vagy azt nem szerezheti meg. 
(4) A fennmarad6 vagyon sorsar6l a nyilvantart6 bir6sag a torlest kimond6 hatarozataban 
rendelkezik, a vagyonatruhazas teljesitesere sziikseg eseten iigygondnokot rendel ki. A vagyon 
feletti rendelkezesi jog az Egyesiilet torlesevel szall at az Uj jogosultra. 
(5) Az Egyesiilet jogut6d nelkiili megsziinese utan a vezeta tisztsegviselakkel szemben e mina

segiikben az Egyesiiletnek okozott karok miatti ktirteritesi igenyt - a jogeras bir6sagi torlestal 

szamitott egy even beliil - az Egyesiilet torlesenek idapontjaban tagsagi jogviszonyban all6 
tag vagy az ervenyesitheti, akinek a reszere a megszuneskor fennmarad6 egyesiileti vagyont at 
kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, at kellett volna adni. 
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(6) Ha az Egyesulet jogut6d nelkiil megsziinik, a hitelezok kielegitetlen kovetelesiik erejiig 
karteritesi igenyt ervenyesithetnek az Egyesiilet vezeto tisztsegviseloivel szemben a szerzode

sen kiviil okozott karokert va/6 felelosseg szabalyai szerint, ha a vezeto tisztsegviselo az egye

siilet fizeteskeptelensegevel fenyegeto helyzet beallta utan a hitelezoi erdekeket nem vette fi
gyelembe. Ez a rendelkezes vegelszamolassal torteno megsziines eseten nem alkalmazhat6. 
(7) Az Egyesiilet mas jogi szemellye nem alakulhat at, csak egyesiilettel egyesiilhet es csak 

egyesiiletekre valhat szet. 
VI. fejezet 

V egyes rendelkezesek 

38. §. 

A jelen okiratban nem szabalyozott kerdesekre egyreszt az egyesiiletekr61 sz616 2011. evi 
CLXXV. es a 2011. evi CLXXXI. torveny rendelkezesei, masreszt a kes6bb meghozand6 
kozgyiilesi hatarozatok iranyad6k. 

A fenti egyseges szerkezetu Alapszabalyt a Kozgyules 2014. Junius 26. napjan, a 2112014. 
(VI 26.) szamu hatarozataval elfogadta. 

Kelt Kaposvaron, 2014. Junius 26. napjan. 

Gyenes Edit 

Prepost Laszlo 
Jegyz6konyv-hitelesit6 

Ellenjegyzem, es igazolom, hogy az alapszabaly fenti egyseges szerkezetbe foglalt szovege 
megfelel az alapszabaly-m6dositasok alapjan hatalyos tartalmanak, 2014. junius 26. napjan: 
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