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Békés Város Képviselő-testülete 

2011. szeptember 29-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete tagja a Körösök Völgye 
Akciócsoport Nonprofit Kft.-nek. Az Akciócsoport megalakulása óta aktív szerepet játszik a 
térség felzárkóztatását és versenyképességét elősegíteni hivatott vidékfejlesztési források 
hatékony elosztásában és felhasználásában, a térség jelentős természeti értékeit, gazdag 
kulturális hagyományait megőrizni, s megóvni akaró programok megvalósításában, melynek a 
kereteit a LEADER Program biztosította.  

A Vidékfejlesztési Minisztérium (Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító 
Hatósága) a hazai LEADER mozgalom átalakítását tűzte ki célul a rendszer hatékonyabbá 
tétele érdekében, melynek köszönhetően az 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése 
alapján 2011. december 31-ét követően LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) címmel 
kizárólag egyesület rendelkezhet, illetve e címet csak egyesület nyerheti el. A gazdasági 
társaságokról szóló törvény rendelkezései szerint gazdasági társaság egyesületté alakulására, 
illetőleg egyesület jogutóddal történő megszűnésére nincs lehetőség, így kizárólag új 
egyesület megalapítása révén biztosítható a térség Helyi akciócsoporttal történő lefedése. 
Az eddig elvégzett munka folytatása, valamint a még rendelkezésre álló fejlesztési források 
helyi igények szerinti felhasználása, az új szabályokhoz való alkalmazkodás indokolja az 
egyesület megalapítását. A rendelkezésre álló támogatási források odaítéléséről csak a 
LEADER HACS címmel rendelkező helyi közösség jogosult dönteni, a döntéshozatali 
folyamatban részt venni.  

A hivatkozott miniszteri rendelet utal arra, hogy az új, egyesületi formában működő 
LEADER HACS a Stratégia, illetve a LEADER Program helyi szintű megvalósításával járó 
koordinációs, kommunikációs és adminisztrációs feladatait gesztor szervezettel történő 
együttműködés keretében is elláthatja.  

A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. megfelelő személyi állománnyal, 
kellő tapasztalattal és kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik a fentiekben leírtak ellátására. 
Mellékeljük az Egyesület alapszabályának tervezetét. 
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Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat: 

 
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

1. a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület alapításáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta, a határozat mellékletét képező Körösök Völgye Vidékfejlesztési 
Egyesület alapszabály-tervezetét megismerte, az abban foglaltakkal egyetért, 

 
2. úgy dönt, hogy alapító tagként részt vesz a Körösök Völgye Vidékfejlesztési 

Egyesület megalakításában. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
eljárásokban való részvételre, jogi nyilatkozatok megtételére és okiratok 
aláírására. 

 
 

Határid ő: Intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2011. szeptember 19. 

 
         Izsó Gábor 
        polgármester 
 
.....................................  

Jogi ellenjegyző 
 
 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyző 
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Melléklet 
 

A KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 
 
 
 
I. 
 

Az Egyesület neve, székhelye, célja 
 

1. § 
 

(1) Az Egyesület neve: Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (a 
továbbiakban: Egyesület) 

(2) Az Egyesület székhelye: 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/10. 

(3) Az Egyesület rövidített neve: Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület. 

(4) Az Egyesület célja: 

- a terület- és vidékfejlesztés elősegítése; 

- kulturális örökség megóvása; 

- természetvédelem, állatvédelem; 

- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; 

- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése –
ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások; 

- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal 
kapcsolatos tevékenység.  

 
(5) Az Egyesület közhasznú tevékenysége: 
 
- kulturális tevékenység; 

- természetvédelem, állatvédelem; 

- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. 
 
(6) Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból való részesülés lehetőségének nem feltétele a 
tagsági jogviszony. 
 
(7) Az Egyesület jelen alapszabályban rögzítettek szerint, kizárólag a közhasznú céljának 
megvalósításával kapcsolatos, alábbi vállalkozási tevékenységet végzi: 
  

74.90. M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

85.59. M.n.s. egyéb oktatás  

70.21. PR, kommunikáció 

93.29. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

96.09. M.n.s egyéb személyi szolgáltatás 
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55.20. Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás  

55.30. Kempingszolgáltatás 

55.90. Egyéb szálláshely szolgáltatás 

68.20.  Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

73.11. Reklámügynöki tevékenység 

82.99. M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

 

(8) Egyéb vállalkozási tevékenységet az Egyesület nem végez. 
 
(9) A vállalkozási tevékenységből származó nyereséget az Egyesület tagjai között nem osztja 
fel, azt kizárólag létesítő okiratában meghatározott céljának elérésére fordítja.  
 
(10) Az Egyesület egyéb tevékenységei: 
 
Az 1698/2005/EK rendelet által szabályozott III. és IV. tengelyben foglalt intézkedések 
végrehajtása során 

- a szabályozott területre vonatkozó tanulmányok készítése; 
- az érdekeltek tájékoztatása a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia és a vonatkozó 

intézkedések tárgyában; 
- A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia előkészítésében és végrehajtásában közreműködők 

képzése; 
- A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtásával kapcsolatban, a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatallal kötött Delegálási Szerződésben foglaltak teljesítése; 
- a működési területére vonatkozó Helyi Vidékfejlesztési Stratégia kidolgozása és 

végrehajtása; 
- a gazdaság helyi szereplői közötti partneri kapcsolatok támogatása; 
- a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatala; 
- az Egyesület működésével kapcsolatos adminisztratív és pénzügyi tevékenységek 

elvégzése; 
- a mindenkor hatályos jogszabályok által ráruházott egyéb feladatok ellátása. 

  
(11) Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól anyagi támogatást nem is kap. 
 
(12) Az Egyesület nyilvánosan működik; működéséről, szolgáltatásai igénybevételének 
lehetőségéről bármely személynek székhelyén tájékoztatást nyújt. Éves beszámolóját, Szervezeti 
és Működési Szabályzatát és egyéb közérdekű adatokat tartalmazó dokumentumait a 
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett az egyesület székhelyén kifüggeszti, 
illetve a helyi sajtóban és honlapján közzéteszi. 
 
 
II. 
 

Az Egyesület jogállása, működésének anyagi feltételei és gazdálkodása 
 

2. § 
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(1) Az Egyesület jogi személy, önálló ügyintéző és képviseleti szerve van, működéséhez 
szükséges vagyonnal és önálló költségvetéssel rendelkezik. 
 
(2) Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik működési területén az 
állami, társadalmi és szövetkezeti szervekkel. 
(3) Az Egyesület jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet 
folytathat. 
 

3. § 
 

(1) Működéséhez szükséges anyagi eszközei az alábbi bevételi forrásokból tevődnek össze: 
a) A jogszabályokban meghatározott források (a vonatkozó FVM, VM rendeletek, az 

MVH közleményei, valamint egyéb jogszabályok alapján nyújtott működési 
támogatás) 

b) a tagok által befizetett tagdíjak 

c) jogi- és magánszemélyek hozzájárulása, felajánlásai 

d) az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységének bevétele 

e) egyéb bevételek. 

(2) Az Egyesület éves költségvetésére vonatkozó javaslatot a Munkaszervezet állítja össze, és 
terjeszti az Elnökség elé. A költségvetést legkésőbb a tárgyév január 15. napjáig el kell 
fogadni. 

 
(3) Az Egyesület gazdálkodásával kapcsolatos részletes eljárás a hatályos jogszabályok 
alapján történik. 
 
(4) Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, az Egyesület tagjai a tartozásokért az 
esetlegesen fennálló tagdíjhátralékon felül saját vagyonukkal nem felelnek. 
 
 
III. 
 

Az Egyesület szervezete 
 

Az Egyesület szervei: 

 
- Közgyűlés 
- Elnökség 
- Felügyelő Bizottság 
- Munkaszervezet 

 

4. § 

 

A Közgyűlés 
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(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, mely a tagok összességéből áll. A Közgyűlés 
ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet, azzal, hogy tanácskozási és szavazati joggal 
kizárólag az Egyesület tagjai (a továbbiakban együtt: tagok) – ideértve az általuk 
meghatalmazott személyeket – rendelkeznek. A Közgyűlés eljárásában minden tag egy 
szavazattal rendelkezik. 
 
(2) A Közgyűlésben az 54/2011. (VI.10.) számú VM rendelet 1. § 1. és 16. pontja szerinti 
üzleti és a civil szférához tartozó tagok együttes aránya nem csökkenhet az összes tag 60%-
ának megfelelő mérték alá. 
 
(3) A Közgyűlést az Elnökség évente egy alkalommal, legkésőbb a tárgyévet követő év május 
31. napjáig köteles összehívni. A Közgyűlést soron kívül is össze kell hívni, ha azt a 
Felügyelő Bizottság, illetőleg a tagok egynegyede írásban kezdeményezi az elnöknél. 
 
(4) Az Elnökség minden tagnak írásbeli meghívót köteles küldeni, a Közgyűlés napját 
megelőző 15 nappal korábban, melyben a napirendi pontokat is fel kell tüntetni. Az Elnökség 
a nyilvánosság biztosítása érdekében székhelyén gondoskodik a Meghívó kifüggesztéséről. 
 
(5) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van, határozatait 
nyílt szavazással, a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza meg. A napirendben 
szereplő kérdéseket a vitát követően a Közgyűlés elnöke bocsátja szavazásra. A határozatot 
az elnök kihirdeti.  
 
(6) Indokolt esetben a Közgyűlés ülésén a jelen lévő tagok egynegyedének javaslatára a 
napirendben nem szereplő kérdések is vitára, illetve szavazásra bocsáthatók.  
 
(7) A Közgyűlés jogosult dönteni minden olyan ügyben, amelyekben a döntést az Elnökség a 
Közgyűlés hatáskörébe utalta, valamint azokban az ügyekben, amelyekben a Felügyelő 
Bizottság a Közgyűlés összehívását kezdeményezte. 
 
(8) A határozatképtelenség miatt ugyanazon napon megismételt Közgyűlés a jelenlévő tagok 
számától függetlenül határozatképes, amennyiben ezt az eredeti meghívóban a tagokkal 
közölték. Amennyiben a megismételt Közgyűlést az Elnökség nem ugyanazon napra hívja 
össze, minden tagnak új meghívót kell küldeni. 
 
(9) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, és az Egyesület összes tagja 
kétharmadának szavazata szükséges a következő kérdésekben való döntéshez: 
 

1. az Alapszabály és annak módosítása, elfogadása, 

2. az Egyesület Elnökségének, Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztása, 

visszahívása, 

3. az Egyesület és az Elnökség éves beszámolójának elfogadása, 

4. a közhasznúsági jelentés elfogadása, 

5. az Egyesület megszűnése és a vagyon megszűnéskori felhasználása kérdésben való 
döntés, 

6. az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, 

   7.    tag kizárása tekintetében való döntés. 
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(10) A Közgyűlés által hozott határozatokról az elnök nyilvántartást vezet, melyből a 
Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők 
személye megállapítható. A határozatokat számozással kell ellátni, amely minden évben 1-
től kezdődően folyamatos. 
 
(11) A Közgyűlésekről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, 
a levezető Elnök és a Közgyűlés által felhatalmazott egy jelen levő, hitelesítő tag írja alá. 
 
(12) Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba az Elnökkel történt egyeztetést 
követően bárki betekinthet. 
 
(13) A Közgyűlés határozatait az érintettekkel írásban, tértivevénnyel ellátott postai 
küldemény útján értesíti, a küldemény feladásáról az elnök gondoskodik. A jelen lévő 
érintetteket szóban is lehet értesíteni, ám kérésére a határozatot postai úton is meg kell 
küldeni. 
 
(14) A Közgyűlési határozatokat az Egyesület székhelyén ki kell függeszteni, indokolt 
esetben – illetve, ha jogszabály előírja - a helyi sajtóban, illetve az Egyesület honlapján közzé 
kell tenni. 
 

5. § 
 

Az Elnökség 
 
(1) Az Egyesület Elnöksége az Egyesület képviselő és vezető szerve.  
 
(2) Az Elnökség negyedévente egy alkalommal ülésezik, szükség szerint azonban az 
Elnökség ülése bármikor összehívható. Az Elnökség ülései nyilvánosak. 
 
(3) Az Elnökség üléseit az Egyesület elnöke hívja össze, legalább az ülés időpontját megelőző 
nyolc munkanapon belül. 
 
(4) Az Elnökség üléseire, tanácskozási joggal a munkaszervezet vezetőjét (akadályoztatása 

esetén helyettesét) meg kell hívni. Amennyiben a napirendi kérdés indokolja, a Felügyelő 
Bizottság elnökét meg kell, más esetben meg lehet  az elnökségi ülésre hívni.  

 

(5) Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a 
jegyzőkönyvvezető, a levezető Elnök és az Elnökség által felhatalmazott egy jelen levő, 

hitelesítő tag írja alá. 

 
(6) Az ülésen a jegyzőkönyvvezető lehet a munkaszervezet tagja is. 

 
(7) Jelen Alapszabályban a tagok úgy rögzítik, hogy bármely – írásbeli vagy elektronikus 
formában összehívható az Elnökség ülése, ám a napirendi pontokat minden esetben közölni 
kell. 
 
(8) Az Elnökség határozatait egyhangúan, nyílt szavazással hozza meg. Az Elnökség ülése 
akkor határozatképes, ha azon tagok 50%-a és még 1 elnökségi tag jelen van. 
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(9) Az Egyesület elnöksége kilenc tagból áll, az Elnökség tagjait a Közgyűlés ötévi 
időtartamra választja meg, azzal, hogy a közgyűlési tagok legalább felének javaslatára, a 
Felügyelő Bizottság véleményének beszerzését követően a közgyűlési tagok kétharmadának 
egyetértő szavazatával visszahívhatók. 
 
(10) Az Elnökségben az 54/2011. (VI.10.) számú VM rendelet 1. § 1. és 16. pontja szerinti 
üzleti és a civil szférához tartozó tagok együttes aránya nem csökkenhet az összes tag 60%-
ának megfelelő mérték alá. 
 
(11) Az Egyesület …………………… napján megválasztott Elnökségének tagjai: 
 
…………………. (anyja neve: …………….) Lakcím: ………………………... 
…………………. (anyja neve: …………….) Lakcím: ………………………… 
…………………. (anyja neve: …………….) Lakcím: ………………………… 
…………………. (anyja neve: …………….) Lakcím: ………………………... 
…………………. (anyja neve: …………….) Lakcím: ………………………… 
…………………. (anyja neve: …………….) Lakcím: ………………………… 
…………………. (anyja neve: …………….) Lakcím: ………………………... 
…………………. (anyja neve: …………….) Lakcím: ………………………… 
…………………. (anyja neve: …………….) Lakcím: ………………………… 
 
 
(12) Az Egyesület pénzforgalmi bankszámláját a ……………………………………vezeti. A 
bankszámla száma: …………………………...  
 
(13) Az Elnökség hatáskörébe tartozik: 
 

1. az Egyesület éves költségvetésének elhatározása, 

2. az Egyesület működése során felhalmozott vagyon kezelése, 

3. . Munkaszervezet vezetéséért felelős Munkaszervezet vezető kiválasztása valamint a 
munkáltatói jogok gyakorlása a Munkaszervezet vezetője felett, 

4. az Egyesület Közgyűlése által elfogadott éves beszámoló közzététele, 

5. nyilvántartások vezetése, 

6. tagfelvétel kérdésében való döntés, 

7. mindazok az ügyek, amelyek az Egyesület Közgyűlése az Elnökség hatáskörébe utal. 

 
(14) Az Elnökség által hozott határozatokról az elnök nyilvántartást vezet, a határozatok 
könyvét, melyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, a döntést 
támogatók és ellenzők személye megállapítható. 
 
(15) Az Elnökség döntéseit az érintettekkel írásban, tértivevénnyel ellátott postai 
küldeményben, amennyiben pedig az érintett jelen van, szóban közli. A döntést és az érintett 
által tett kijelentéseket jegyzőkönyvbe kell venni, és ennek egy másolati példányát az érintett 
kérelmére neki át kell adni. 
 
(16) Az Elnökség döntéseiről és ezek indokairól a Közgyűlést annak soron következő ülésén 
tájékoztatja, a döntésről készült kivonatot pedig az Egyesület székhelyén kifüggeszti. 
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(17) Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintést az erre 
irányuló kérelem közlésétől számított három napon belül az Elnökség köteles biztosítani. 
Indokolt esetben az elnökség írásbeli kérelem benyújtását kérheti, melyben a betekintés okát 
is meg kell jelölni. 
 
(18) A hatályos jogszabályok rendelkezései értelmében nyilvánosságra hozandó iratokba 
való betekintést nem lehet kérelemhez kötni. 
 

6. § 
 

Az Elnök 
 

(1) Az Elnök az Egyesületet önállóan képviseli. 
 

(2) Az Elnök jogai és kötelességei: 

a) szervezi az Elnökség és a Közgyűlés munkáját; 
b) összehívja és vezeti az Elnökség üléseit, vezeti a Közgyűlést; 

c) intézkedik és dönt az alapszabály, a Közgyűlés, az Elnökség által hatáskörébe utalt 

ügyekben; 
d) felügyeli az Egyesület gazdasági ügyeinek alakulását, 

e) tevékenységéről beszámol az Elnökség soron következő ülésén; 

f) az Egyesület bankszámlája felett a Ptk. 29. § (3) bekezdése alapján az elnök 

valamelyik Alelnökkel, vagy a Munkaszervezet elsőszámú vezetőjével együttesen 
rendelkeznek, az alapszabály rendelkezései szerint; 

g) felvilágosítást, tájékoztatást ad az Egyesület tevékenységéről, 

h) gondoskodik a közgyűlés és elnökség határozatainak végrehajtásáról 
i) gondoskodik a 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. és/vagy IV. tengelyes 

intézkedések végrehajtása érdekében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

által szabályozott delegált feladatok ellátásáról, mely hatáskört az Elnökség és 
Közgyűlés nem vonhat el. 

j) gondoskodik a 1698/2005EK rendelet III. és/vagy IV. tengelyes végrehajtása 

érdekében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által szabályozott delegált 
feladatok ellátásához szükséges támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásáról 

      k) az Elnök megállapodást köt az Egyesület által nyújtott szolgáltatások igénybe   

vételének feltételeiről, harmadik személyekkel szerződést köt. 

 
(3) Az Elnök akadályoztatása esetén feladatait teljes hatáskörben az I. alelnök látja el.  

(4) Mindkettőjük akadályoztatása esetén az Elnök feladatait a II. alelnök látja el teljes 

hatáskörben. 
(5) Az elnök hat hónapnál hosszabb akadályoztatása esetén új elnököt kell választani. 

 

(6) Az Egyesület alakuló ülésén megválasztott Elnök: 
Neve:                                              

Születési hely és idő:                      
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Anyja neve:                                    

Lakcím:                                           

Levelezési cím:                               

Személyi igazolvány száma:           
 

7. § 

 
Az Alelnökök 

 

(1) Az I. Alelnök jogai és kötelességei: 

� az Elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesíti az Elnököt, 3 hónapot 

meghaladó akadályoztatás esetén a helyettesítéshez a közgyűlés hozzájárulása 

szükséges. 
� intézkedik és dönt az alapszabály, a közgyűlés és az Elnökség által hatáskörébe utalt 

ügyekben; 

� az Egyesület bankszámlája felett a Ptk. 29. §. (3) bekezdése alapján az Egyesület 
Elnökkel együttesen, második aláíróként rendelkezhet. 

 

Neve:                                              
Születési hely és idő:                      

Anyja neve:                                    

Lakcím:                                          
Levelezési cím:                              

Személyi igazolvány száma:         

 

(2) A II. Alelnök jogai és kötelességei: 
� az Elnök és a I. Alelnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesíti az 

Elnököt, mindkettőjük 3 hónapot meghaladó akadályoztatása esetén a 

helyettesítéshez a közgyűlés hozzájárulása szükséges. 
� intézkedik és dönt az alapszabály, a közgyűlés az Elnökség által hatáskörébe utalt 

ügyekben; 

� az Egyesület bankszámlája felett a Ptk. 29. §. (3) bekezdése alapján az Egyesületi 
Elnökkel együttesen, második aláíróként rendelkezhet. 

 

Neve:                                              
Születési hely és idő:                      

Anyja neve:                                     

Lakcím:                                           
Levelezési cím:                               

Személyi igazolvány száma:           

 
8. § 
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A Felügyelő Bizottság 

 
(1) Az Egyesület működését és gazdálkodását ellenőrző, a vezető szervtől elkülönült szerv a 
Felügyelő Bizottság. 

(2) A Felügyelő Bizottság tagjait nyílt szavazással, ötévi időtartamra a Közgyűlés választja 
meg. A Felügyelő Bizottság első ülésén tagjai közül elnököt választ. 

(3) A Felügyelő Bizottság három tagból áll, a Felügyelő Bizottság Közgyűlés által 
megválasztott tagjai ötévi időtartamra: 

 
(4) A Felügyelő Bizottság elnöke: 
 
…………………… (anyja neve: …………) ………………………….szám alatti lakos, 
 
(5) A Felügyelő Bizottság tagjai: 
 
…………………… (anyja neve: …………….) ……………………….. szám alatti lakos, 
…………………… (anyja neve: …………….) ………………………... szám alatti lakos 
 
(6) A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább negyedévente egy alkalommal ülést 
tart. Az ülést a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze. A Bizottság tagjai indokolt esetben 
írásban kezdeményezhetik az ülés összehívását. 
 
(7) A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha azon minden tag jelen van.  
 
(8) A Felügyelő Bizottság döntéseit nyílt, egyszerű többségi szavazással hozza, 
szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Felügyelő Bizottság első ülésén dönt 
az Ügyrendjéről. 
 
(9) A Felügyelő Bizottság hatásköre: 
 
1. az Egyesület gazdasági, pénzügyi működésének ellenőrzése, 

2. dönt ügyrendjéről, 

3. a Felügyelő Bizottság saját Ügyrendje szerint működik, tevékenységéért a Közgyűlésnek 
felelős, 

4. a Felügyelő Bizottság megvizsgálja az Egyesület éves beszámolóját, és írásbeli 
véleményével együtt terjeszti a Közgyűlés elé, 

5. minden olyan kérdésben határoz, amelyben az Elnökség, vagy a Közgyűlés a Felügyelő 
Bizottság döntését kéri 

6. véleményezi az Elnökség tagjainak visszahívását, új tagjainak megválasztását, 

7. soron kívül felhívhatja a vezető szervek figyelmét minden olyan kérdésre, amely 
véleménye szerint az Egyesület céljának megvalósítását, eredményes gazdálkodását 
veszélyezteti, 

8. indokolt esetben kezdeményezheti, jogszabályban előírt esetben pedig kezdeményezi a 
Közgyűlés összehívását. 
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(10) A Felügyelő Bizottság működése során a vezető szerv tagjaitól jelentést, tájékoztatást 
kérhet, az Egyesület könyveibe betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 
 
(11) A Felügyelő Bizottság tagjának megbízatása megszűnik: 
 
- elhalálozással, 

- lemondással, 

- visszahívással, 

- a megbízatás időtartamának leteltével. 

 
(12) A Felügyelő Bizottság tagjának lemondása, illetve elhalálozása esetén az Elnökség 
elnöke köteles a Közgyűlést soron kívül, a lehető legkorábbi időpontra összehívni, 
egyidejűleg új Felügyelő bizottsági tag jelölését és megválasztását kezdeményezni. 
 
(13) A Felügyelő Bizottság tagja megbízatásáról az Elnökség elnökéhez intézett írásbeli 
nyilatkozattal lemondhat. Lemondó nyilatkozatában javaslatot tehet a Felügyelő Bizottság új 
tagjának személyére. 
 
(14) A Felügyelő Bizottság tagja visszahívható a Közgyűlés tagjai legalább felének írásbeli 
javaslatára, amennyiben betegsége, vagy egyéb ok miatt feladatát nem tudja megfelelően 
ellátni. 

 
9. § 

 
Munkaszervezet 

 
(1) A Munkaszervezet elősegíti az Elnökség és a Közgyűlés munkáját, előkészíti a határozati 
javaslatokat, gondoskodik az éves költségvetési javaslat összeállításáról, informál a 
folyamatban lévő ügyekről, elkészíti az ülések jegyzőkönyvét és végrehajtja az egyéb 
adminisztratív feladatokat. 
 
(2) A Közgyűlés a teljes tagság 2/3-ának egyetértő szavazatával a Munkaszervezet 
feladatainak ellátásával gesztorszervezetet bíz meg. 
 
(3) Az alakuló Közgyűlés által megválasztott gesztorszervezet: 
 
Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. 
Székhely: 5600-Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. 
Adószám: 14377406-2-04 
Cégjegyzékszám: 04-09-008291 
Képviselő: Debreceni Lajos ügyvezető 
 
(4) A gesztorszervezettel a feladatellátásra irányuló szerződés megkötésére az Egyesület 
elnöke jogosult. 
 
 
IV. 
 

Összeférhetetlenségi szabályok 
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10. § 

 

(1) A Közgy űlés és az Elnökség határozathozatalában nem 
vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a 
továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alap ján  

 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 
érdekelt 

 

(2) Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a 
személy, aki 

 

a) az Elnökség elnöke vagy tagja, 

b) az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 

c) 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 hozzátartozója. 

 

(3) Nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú 
szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető 
tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette 
ki, 

a közhasznú szervezet megszűntét követő két évig.  

 

(4) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet 
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. 
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V. 
 

Az Egyesület tagjai és a tagok jogai, kötelezettségei 
 

11. § 
 

 
(1) Az Egyesület tagja lehet bármely jogi személy és bármely magyar állampolgár, továbbá 
Magyarországon letelepedett, tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, 
ha nem áll közügyektől eltiltást kimondó jogerős ítélet hatálya alatt, illetőleg a jogi 
személynek köztartozása nincs, és tevékenysége nem irányul az Egyesület működésével 
ellentétes célra.  

 
(2) Az Egyesületbe történő belépés írásbeli nyilatkozattal történik, amelyet az Elnökséghez 

kell benyújtani. A tagfelvételi eljárás az 54/2011. (VI.10.)VM rendelet, Értelmező 

rendelkezésének 1.§ (7) bek. által biztosított  korlátozásmentes tagfelvételként történik. A 

Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület illetékességi területéről az üzleti szféra, a civil 
szféra és a közszféra képviselői szabadon csatlakozhatnak, amennyiben a tagsági 

követelményeknek megfelelő természetes vagy jogi személyek, és rendelkeznek legalább két 

tag írásbeli ajánlásával. A tagok felvételéről átruházott hatáskörben az Elnökség határoz 
 
(3) A tagnak írásban kell nyilatkoznia arról, hogy az Egyesület Alapszabályát, Szervezeti és 
Működési Szabályzatát megismerte, és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek 
ismeri el. A tag felvételét az Elnökség egyszerű többséggel hozott határozatával hagyja jóvá. 
 
(4) Az Egyesületbe való belépés önkéntes. 
 
(5) Az Egyesületből történő kilépés:  

- az Elnökséghez intézett írásbeli nyilatkozattal önkéntesen,  
- elhalálozás, illetőleg jogi személy tag megszűnése esetén a nyilvántartásból való 

törléssel, 
- kizárással történhet. 

 

(6) Amennyiben a tag elmulasztja a tagdíjfizetési kötelezettségét, úgy az Elnökség írásban, 

tértivevénnyel ellátott postai küldeményben köteles felszólítani fizetési kötelezettségének 

teljesítésére.  

Amennyiben a tag a felszólítás kézhezvételét követő 30 napon belül a hátralékos 
tagdíjtartozást nem rendezi, úgy az Elnökség köteles a Közgyűlést soron kívül összehívni, és 
javasolni a tag kizárását.  A kizárásról hozott döntést a kizárt taggal írásban, tértivevénnyel 
ellátott postai küldeményben közölni kell.  
A Közgyűlés döntése alapján kizárható továbbá a tag, ha tevékenységével veszélyezteti az 
Egyesület céljának elérését, továbbá, ha vele szemben az Egyesülethez csatlakozást kizáró ok 
áll fenn. 
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(7) Az Egyesület tagjairól az Egyesület Elnöksége naprakész nyilvántartást vezet. 
 
(8) A tagok jogai: 
- részt vehetnek az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, 

- választhatnak és választhatók az Egyesület szerveibe (az összeférhetetlenségi szabályokat 
figyelembe véve) 

- az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát a tudomásukra jutástól számított 
30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatják 

 
(9) A tagok kötelezettségei:  
 
- az Egyesület Alapszabályának, a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatának 
betartása,  

- az Egyesület vezető szervei határozatának betartása, 

- a tagdíj megfizetése és az egyesületi vagyon megóvása. 

 
(10) A tagdíj összegének meghatározása:  
 
Minden természetes és jogi személy tagdíj címén a tárgyévi költségvetésben meghatározott 
összeget köteles megfizetni.  
A tagdíjon felül bármely tag, illetve pártoló tag írásbeli nyilatkozattal önkéntes adományt 
juttathat az Egyesületnek.  Abban az esetben, ha az ugyanazon személy részéről juttatott 
adomány, vagy felajánlás összege a 500. 000.-Ft összeget meghaladja, az adományozás tényét 
közokiratba kell foglalni. A tagdíjakról és adományokról, illetve egyéb hozzájárulásokról 
nyilvántartást kell vezetni. 
 
 

VI. 
 

Az Egyesület felügyelete 
 

12. § 
 

(1) Az Egyesület működése felett a törvényességi felügyeletet az ügyészség gyakorolja.  

(2) Az Egyesületet a Békés Megyei Bíróság veszi nyilvántartásba.  

(3) Az Egyesület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározottak szerint történik.  

 
 
VII. 
 

Az Egyesület megszűnése 
 

13. § 
 

(1) Az Egyesület megszűnik:  
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- ha feloszlását a Közgyűlés kimondja, 

- ha a Közgyűlés más közhasznú szervezettel való egyesüléséről dönt. 

- ha az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv törvényességi felügyeleti 
jogkörében megszünteti, illetve megszűnését megállapítja. 

 
(2) Az Egyesület megszűnése esetén az Egyesület vagyonának a vonatkozó, mindenkor 
hatályos jogszabályokban előírt módon való felhasználásáról a Közgyűlés jogosult dönteni. 
Az Alapszabályt az Egyesület alakuló Közgyűlése ………………. napján fogadta el.  
 
 
Békéscsaba, 2011. ……………………. 
 
 
 
 

………………………….. 
elnök 

 
 
 
 

………………………… 
jegyzőkönyv vezető 

 
 

…………………………. 
jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 

………………………. 
jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 


