EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

(módosított, egységes szerkezetű, hatályos: 2019.11.01. napjától1)
A 2007. május 17. napján megalakult, a 4.Pk.60103/2007/3. (2007. június 21.)
végzéssel a Veszprémi Törvényszéken 19-02-0002833 számon nyilvántartott SomlóMarcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közgyűlése úgy dönt, hogy az
Egyesület 2014. november 1. napjától a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény [továbbiakban: Ptk.] rendelkezéseivel összhangban működik tovább az
alábbi új Egyesületi Alapszabály szerint:

I.
1.

Általános rendelkezések

Az Egyesület neve: Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport
Az Egyesület nevének rövidítése: SMB LEADER Egyesület

2.

Az Egyesület székhelye: 8564 Ugod, Kossuth u. 16.2

3.

Az Egyesület ügyvezető szerve: az Elnökség. Tagjai, az Egyesület vezető
tisztségviselői:
- Szalczer György László elnök Pápateszér, Markovics J. u. 15/B.
- Burján Ernő alelnök Nagypirit, Ady tér 11. 3
- Csöngei Gábor alelnök Nagyalásony, Kossuth u. 102.
szám alatti lakosok.

4.

Az Egyesület jogállása: az Egyesület önálló jogi személyiségű civil szervezet

II.
5.

1

Az Egyesület célja

Az Egyesület célja:
Az Egyesület működési területének felzárkóztatása az Európai Unió által
támasztott követelményekhez, a brüsszeli kihívásoknak megfelelés. Az ehhez
kapcsolódó vidékfejlesztés, ezen belül a lehetőségek felkutatása és
legoptimálisabb kihasználása, Helyi Fejlesztési Stratégia kidolgozása és
végrehajtása az önkéntesség és partnerség elvei alapján. Az Egyesület kiemelt
céljának tekinti az EMVA, azon belül a LEADER programban való részvétel
feltételeinek megteremtését, a térség LEADER/CLLD alapelvek szerinti
fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátását az 1. melléklet szerinti fejlesztési
területen, továbbá az egyéb uniós programokban történő részvétel
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lehetőségeinek kiaknázását. Az Egyesület céljait más civil szervezetekkel
összefogva, az egyesületi tagok tevékenységének összehangolása és a térségi
közös érdekek érvényesítésére szolgáló mechanizmusok kialakítása és
működtetése útján valósítja meg.
Az Egyesület kiemelten törekszik a munkanélküliség csökkentésére, illetve a
meglévő munkahelyek megőrzésére; a környezetvédelmi követelményeknek
megfelelésre; az oktatás és sport fejlesztésére; a kulturális, természeti,
építészeti és emberi értékek megőrzésében való közreműködésre; a
mezőgazdasági, ipari és szolgáltató vállalkozók tevékenységének
támogatására; a falusi- és ökoturizmus kialakítására; a helyi kisebbségek
támogatására; az ifjúság segítésére; és a hátrányos helyzetben lévő szereplők
(szegénységben élők, fogyatékkal élők, nők, idősek, pályakezdők, stb.)
helyzetbe hozására, egyenlő esélyeik megteremésére.4
Az Egyesület különös gondot fordít tagjainak képzésére és önképzésére.
A fenti célok megvalósításához az Egyesület közösséget hoz létre és támogat.
Ilyen jellegű nemzetközi szervezetbe tagként beléphet, kiadványokat és egyéb
tájékoztató anyagokat készít és terjeszt, rendezvényeket szervez. A célok
érdekében uniós, állami és társadalmi szervekkel működik együtt.
6.

Az előzőekben felsorolt célok megvalósításához a tagság Egyesületet hoz létre.
Saját szervezetén belül biztosítja a közösségvezért helyi fejlesztések
előkészítését, pályáztatását, elbírálását, ilyen fejlesztések lebonyolítását,
térségi marketing tevékenység szervezését, ellátását5. Ilyen jellegű hazai és
nemzetközi szervezetbe tagként maga is beléphet. Kiadványokat és
adatbázisokat készít és terjeszt, rendezvényeket szervez, projektek elkészítését
és lebonyolítását segíti, saját projekteket készít és bonyolít. Céljai elérése
érdekében
a
közés
civilszférával,
vállalkozói
szervezetekkel,
magánszemélyekkel működik együtt.

7.

Az Egyesület tevékenységi területei:
a) kulturális
és
információs,
kommunikációs
tevékenység
(helyi
tömegkommunikáció, művészeti tevékenység, kulturális örökség
megőrzése,
kiadás,
épített
környezet
védelme,
népművészet,
hagyományőrzés, közművelődés, kisebbségi/nemzetiségi kultúra ápolása)6,
b) szabadidős és hobbitevékenység (természethez kötődő szabadidős
tevékenység, ifjúsági és nyugdíjas szervezetek, gyűjtőtevékenység,
horgászat, vadászat)7,
c) oktatási tevékenység (gyermek- és felnőttoktatás, ismeretterjesztés,
képességfejlesztés, támogatás)8,
d) kutatási tevékenység (természettudomány, társadalomtudomány, kulturális
és épített örökséghez kapcsolódó kutatások)

4

Kiegészült 2016.01.25. napján
Kiegészült 2016.01.25. napján
6
Kiegészült 2016.01.25. napján
7
Kiegészült 2016.01.25. napján
8
Kiegészült 2016.01.25. napján
5

SMB LEADER Egyesület – Egyesületi Alapszabály

3

e) környezetvédelem (természeti környezet védelme, éghajlatvédelem,
szennyezés megelőzés, zöldfelület védelem)9,
f) településfejlesztés, falumegújítás, vidéki örökség megőrzése, vállalkozások
támogatása, turisztikai tevékenységek támogatása, kulturális és építészeti
örökség feltárása és megújítása (helyi és térségi településfejlesztés,
közösségfejlesztés)10,
g) nemzetközi együttműködés elősegítése, szervezése, EU fórumokon való
képviselet,
h) műemlékvédelmi és régészeti tevékenységek támogatása,
i) egyéb agrár- és vidékfejlesztési tevékenység,
j) sporttevékenység (fizikai, szellemi és technikai sport, diáksport, sportélet)11
k) ifjúság segítése12,
l) hátrányos helyzetben lévő szereplők (szegénységben élők, fogyatékkal élők,
nők, idősek, pályakezdők, stb.) helyzetbe hozása, egyenlő esélyeik
megteremtése13,
m) gazdaságfejlesztési és munkaügyi tevékenység (vállalkozások és szakmák
támogatása, idegenforgalom fejlesztése, munkanélküliség kezelése, szociális
foglalkoztatás)14,
n) a Helyi Fejlesztési Stratégia végrehajtásához kapcsolódó tanácsadás,
pályázatírás, projektmenedzsment és térségi marketing feladatok ellátása15.
8.

Az Egyesület működési területe Magyarország, ezen belül kiemelten az
Egyesület, mint LEADER HACS fejlesztési területe. A 2014-2020-as időszakra
vonatkozó fejlesztési területet a térségben működő szervezetek csatlakozása és
az Irányító Hatóság döntése alapján az 1. melléklet tartalmazza. Az 1.
mellékletet az esetleges későbbi Irányító Hatósági döntések figyelembe
vételével az Elnökség – a tagság egyidejű tájékoztatása mellett – módosíthatja.

III.
9.

Az Egyesület tagsága

A tagsági viszony keletkezése:
A tagsági viszony az Egyesület alakuló ülésén történő részvétellel (alapító
tag), illetve az Egyesület fennállása alatt az Elnökhöz benyújtott írásbeli
belépési nyilatkozat Döntéshozó Bizottság általi elfogadásával keletkezik.
Az Egyesület tagjait jelen Alapszabály 1. függeléke tartalmazza. Az Egyesület
tagjai lehetnek azok a természetes vagy jogi személyek, jogi személyiség
nélküli gazdasági társaságok, akik/amelyek írásbeli belépési nyilatkozattal az
Egyesület céljaival egyetértenek, az Egyesület Alapszabályát magukra nézve
kötelezőnek elismerik, a tagdíj fizetését vállalják és felvételüket kérik. A
felvételről az 5./ pontban felsorolt célok elérését szolgáló egyesületi érdek
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figyelembe vételével a Döntéshozó Bizottság dönt. A tagfelvételekről, illetve a
felvételi kérelem esetleges elutasításáról az Elnök a következő Közgyűlést
tájékoztatja.
10.

A tagsági viszony megszűnése
A tagsági jogviszony megszűnik
a) a tag kilépésével,
b) a tag kizárásával,
c) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
A tagsági viszony megszűnése esetén az Elnök a volt tagot a nyilvántartásból
törli.
A kizárásról való döntés szabályai:
A Döntéshozó Bizottság az Elnökség indítványára határozattal kizárhatja az
Egyesületből azt a tagot, aki/amely az alapszabályban foglalt kötelezettségeit
súlyosan megszegi, az Egyesület céljainak elérését más magatartással, vagy
egyéb
módon
veszélyezteti.
Kizárás
alapjául
szolgáló
súlyos
kötelességszegésnek minősül például a tagdíjnak felszólítás ellenére történő
meg nem fizetése. A tagot az Elnöknek előzetesen írásban tájékoztatnia kell a
kötelezettségszegésről, és lehetőséget kell biztosítani számára, hogy ezen
felszólításra 8 napon belül érdemben reagáljon, a kötelezettségszegést
megszüntessen, vagy védekezését írásban előterjessze. Amennyiben a tag a
felszólításra írásban nem reagál, vagy az nem elfogadható, akkor a tagot a
Döntéshozó Bizottság ülésére meg kell hívni, ahol a meghallgatása során
előterjesztheti védekezését. Amennyiben sem írásban, sem az ülésen nem
terjeszt elő elfogadható védekezést, a Döntéshozó Bizottság a tagot kizárja.

11.

A tagfelvételt elutasító, illetve a kizárásról szóló döntés ellen a Közgyűléshez
lehet jogorvoslattal fordulni a döntés közlésétől számított 15 napon belül,
melyet a Közgyűlésnek címezve az Elnökhöz kell benyújtani. A fellebbezésről
a soron következő Közgyűlésen kell döntést hozni.

12.

Az Egyesület tagjairól az Elnök nyilvántartást vezet, mely alapján az
Alapszabály 1. függelékét frissíti.

13.

Az Egyesület rendes tagjainak jogai és kötelezettségei:
A tag, illetve a szervezet tag képviselője jogosult a közgyűlésen részt venni,
szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni,
kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni. A tag, illetve a
szervezet tag képviselője a közgyűlésen választhat és választható. Az
egyesület működésével kapcsolatban javaslattételi joggal rendelkezik és
kérésére az Egyesület működéséről az Elnökség köteles tájékoztatni. A tag,
illetve képviselője a Döntéshozó Bizottság vagy a Közgyűlés határozata
alapján köteles az egyesület tevékenységében személyesen is közreműködni, a
célok megvalósítása érdekében meghatározott feladatokat ellátni.
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Az Egyesület rendes tagjai vagyoni hozzájárulásként kötelesek tagdíjat fizetni
banki átutalással, vagy házipénztári befizetéssel. A tagdíj mértékét és
megfizetésének határidejét az Egyesület Közgyűlése évente állapítja meg,
melyről a tagokat az Elnök külön értesíti. A tagdíj 2014. évben 20.000 Ft,
melyet a belépés vagy tagsági jogviszony megszűnése időpontjától
függetlenül teljes összegben kell megfizetni. A 2014. évben belépő tagok
részére a tagfelvételtől számított 15 napon belül kell kérni a tagdíj
megfizetését 8 napos fizetési határidővel.
Az Egyesület tagja köteles betartani az Egyesületi Alapszabályt, valamint
szerveinek határozatait, részt venni a rendezvények lebonyolításában és az
egyesületi célok megvalósításában, továbbá köteles az Egyesület tagdíjat
határidőre befizetni.
14.

Az Egyesület pártoló tagjai:
Az Egyesület pártoló tagja lehet minden természetes vagy jogi személy, illetve
jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely legalább az éves
tagdíjat elérő adományával az Egyesület működését elősegíti és kéri a pártolói
tagként történő nyilvántartásba vételét. Az adomány elfogadására az Elnökség
jogosult. A pártoló tag jogosult az Egyesület rendezvényein és közgyűlésén az
adományozást követő egy évig tanácskozási joggal részt venni.

15.

Az Egyesület tiszteletbeli tagjai:
Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet minden természetes vagy jogi személy,
illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely az egyesület
céljainak elérését köztiszteletre méltó társadalmi tudományos munkája, ehhez
kapcsolódó kapcsolatrendszere folytán előmozdíthatja és a Döntéshozó
Bizottság felkérésére a tiszteletbeli tagságot elfogadja.
A tiszteletbeli tag vagyoni hozzájárulásra (tagdíj fizetésére, egyéb adomány
szolgáltatására) nem köteles. Egyebekben jogai a pártoló tagéval azonosak.

IV.

Az Egyesület szervezete

16.

A Közgyűlés: az Egyesület döntéshozó szerve, amely a tagok összességéből
áll.

17.

Az Elnökség az Egyesületnek a tagok, illetve képviselőik közül választott
ügyvezető szerve.

18.

A Döntéshozó Bizottság az elnökségből és további egyesületi tagokból, illetve
képviselőikből választott, az Alapszabályban meghatározott ügyekben
véleményezési vagy döntési jogosultsággal rendelkező szerve.

19.

A Felügyelő Bizottság az egyesületnek a tagok, illetve képviselők közül
választott ellenőrző szerve.
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20.

Az egyesület munkaszervezete: az egyesület napi operatív feladatainak
ellátására a Közgyűlés döntése alapján, elsősorban a tagokon kívüli
szakemberekből létrehozott szervezeti egység.

21.

Az egyesület szervei működésének alapvető szabályait jelen alapszabály
tartalmazza. Amennyiben a működés során szükségessé válik további,
részletesebb szabályozás, akkor az Elnökség Szervezeti és Működési
Szabályzat elfogadására tehet javaslatot, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá.
A Közgyűlés

22.

A Közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. A Közgyűlést az Elnök
hívja össze. Az Elnökség köteles a Közgyűlést összehívni a Ptk. 3:81. §-ában
meghatározott esetekben.

23.

A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az Alapszabály elfogadása és módosítása,
b) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása,
c) a vezető tisztségviselők (elnök és 2 alelnök), továbbá a Döntéshozó
Bizottság további tagjainak 3-3 évre16 történő megválasztása, visszahívása
és díjazásának megállapítása,
d) az éves költségvetés és az éves tagdíj elfogadása,
e) az éves beszámoló – ezen belül az Elnökségnek az Egyesület vagyoni
helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása,
f) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a
felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni
kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,
g) a Felügyelő Bizottság tagjainak 3 évre17 történő megválasztása,
visszahívásuk és díjazásuk megállapítása,
h) a végelszámoló kijelölése,
i) tagfelvételi kérelmet elutasító, tag kizárásáról szóló döntés elleni jogorvoslat
elbírálása,
j) Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása.

24.

A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. A
határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirend
tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes, ha erről a
tagokat az eredeti közgyűlési meghívóban előre tájékoztatták. A megismételt
közgyűlés időpontját az eredeti meghívóban ki kell tűzni és közölni kell azt is,
hogy a megismételt Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül
érvényes határozatot hozhat. A megismételt közgyűlést az eredi helyszínre, az
eredeti közgyűlési időpontot követő 15 perccel későbbi időpontra kell
kitűzni.18
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25.

A Közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van.

26.

A Közgyűlés határozatait a Ptk. 3:19. § előírásainak figyelembe vételével
egyszerű szótöbbséggel hozza, ez alól kivételt képez a Ptk. 3:76. §-ában
megfogalmazott rendelkezés.

27.

A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza.

28.

Jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén a
Közgyűlésen a tagot a cégjegyzékbe, egyéb hatósági nyilvántartásba
bejegyzett képviselő (ügyvezető, polgármester, elnök stb.) külön
meghatalmazás nélkül képviseli.
Természetes személy tag helyett más személy, vagy a jogi személy tag
szervezeti képviselőjén kívüli más személy képviseleti jogosultságának
igazolásához közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazás szükséges.
Az Elnökség

29.

Az Elnökség az elnökből és a 2 alelnökből álló ügyvezető szerv, tagjai az
Egyesület vezető tisztségviselői, akik nem állnak munkaviszonyban az
Egyesülettel.
Az Elnökség tagjainak felsorolását a közgyűlés jegyzőkönyvei, határozatai
alapján jelen Alapszabály 3. pontja és 2. melléklete tartalmazza.

30.

Az Elnököt és a 2 Alelnököt a közgyűlés választja 3 évre19 a magánszemély
tagokból, illetve a szervezeti tagok képviselőiből. Az elnökségi tagokra
vonatkozó kizáró okokat a Ptk. 3:22. §-a tartalmazza.

31.

Az Elnökség szervezi, irányítja az Egyesület tevékenységét, dönt mindazon
ügyekben, amelyeket a Közgyűlés a hatáskörébe utal, illetve amelyek nem
tartoznak a Közgyűlés vagy a Döntéshozó Bizottság kizárólagos hatáskörébe.
Munkájáról a Közgyűlést tájékoztatja.
Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
a) az Egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó
ügyekben a döntések meghozatala,
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a Döntéshozó Bizottság és a
Közgyűlés, szükség esetén a Felügyelő Bizottság elé terjesztése,
c) az éves költségvetés elkészítése, továbbá az éves tagdíj megállapításának
az előkészítése és annak a Felügyelő Bizottság, Döntéshozó Bizottság és
Közgyűlés elé terjesztése,
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére
vonatkozó, a Közgyűlés vagy a Döntéshozó Bizottság hatáskörébe nem
tartozó döntések meghozatala és végrehajtása,

19
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e) az Egyesület jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának
és a tisztségviselők megválasztásának előkészítése,
f) a Közgyűlés és a Döntéshozó Bizottság összehívása, a tagság és az
egyesület szerveinek értesítése,
g) az ügyvezető szerv által összehívott Közgyűlés, Döntéshozó Bizottság
ülése napirendi pontjainak meghatározása,
h) részvétel a közgyűlésen, a döntéshozó bizottsági ülésen és válaszadás az
egyesülettel kapcsolatos kérdésekre,
i) a tagság nyilvántartása,
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek
vezetése,
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése,
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata
és annak bekövetkezte esetén az jogszabályokban előírt intézkedések
megtétele,
m) az Egyesült munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlása,
n) döntés az adományok elfogadásáról.
32.

Az Elnökség félévente legalább egyszer ülésezik. Ülése akkor határozatképes,
ha tagjainak többsége jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt
szavazással hozza. Az Elnökség ezen felül ülés tartása nélkül, e-mailen történt
megküldéssel is hozhat döntéseket a Ptk. 3:20. §-ban leírtak figyelembe
vételével. Az elnökségi tagok az elnökség működésével kapcsolatban csak
személyesen gyakorolhatják jogaikat.
Az Elnökség határozatairól nyilvántartást kell vezetni.
Az Elnökség saját működésének egyéb szabályait maga alakítja ki.
Az Elnök és az Alelnök

33.

Az Elnök önállóan jogosult az Egyesületet képviselni, az Egyesület nevében
eljárni.

34.

Az Elnök akadályoztatása esetén az Egyesületet az előzetes egyeztetés szerinti
Alelnök
képviseli
a
különböző
egyeztetéseken,
rendezvényeken,
összejöveteleken, üléseken. Az Elnökség vagy a Közgyűlés egyes feladatok
állandó ellátásával is megbízhatja valamelyik Alelnököt.

35.

Az Elnök akadályoztatása esetén a felkért Alelnök önállóan jogosult az
Egyesületet képviselni.20

36.

Az elnök és az alelnök ezen megbízatása megszűnik a Ptk. 3:25. §-ában
foglaltak mellett
a) az egyesületi tagságának, illetve az általa képviselt szervezet egyesületi
tagságának megszűnésével,
b) a tagszervezetre vonatkozó képviselői jogosultságának megszűnésével,

20
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kivéve, ha legkésőbb ezen időponttól kezdődően másik egyesületi tag
képviseletét látja el.
A Döntéshozó Bizottság
37.

A Döntéshozó Bizottság az elnökségi tagokon felül további 15 egyesületi
tagból, illetve szervezeti tag képviselőjéből, összesen 18 tagból álló testület,
mely dönt mindazon ügyekben, melyeket a Közgyűlés a hatáskörébe utal,
illetve amelyek nem tartoznak a Közgyűlés vagy az Elnökség kizárólagos
hatáskörébe.
A Döntéshozó Bizottság
a) dönt a tagfelvételi kérelmekről,
b) dönt a tag kizárásáról,
c) megtárgyalja a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket,
d) dönt pályázatok benyújtásáról,
e) dönt a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítéséről, a hozzá kapcsolódó
intézkedések, pályázatok meghirdetésével kapcsolatos ügyekben,
f) dönt a Helyi Fejlesztési Stratégia végrehajtása során benyújtott
kérelmek/pályázatok
elfogadásáról,
elutasításáról,
elvégzi
a
kérelmek/pályázatok értékelését, rangsorolását,
g) gyakorolja a Helyi Fejlesztési Stratégia előkészítése, elfogadása és
végrehajtása során mindazon hatásköröket, melyeket az Irányító Hatóság
vagy a jogszabály a Helyi Akciócsoport, illetve a Helyi Bíráló Bizottság
hatáskörébe utal,
h) dönt az olyan szerződés megkötésének jóváhagyásáról, amelyet az
Egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a Felügyelő Bizottság
tagjával vagy ezek hozzátartozóival köt.

38.

A Döntéshozó Bizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjainak többsége
jelen van. A Döntéshozó Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt
szavazással hozza. A tagok személyesen, illetve a 28. pont szerint
gyakorolhatják jogaikat azzal, hogy legalább egy elnökségi tag személyesen
köteles részt venni az ülésen.

39.

A Döntéshozó Bizottság tagjának ezen tisztsége megszűnik a Ptk. 3:25. §-ában
foglaltak mellett
a) az egyesületi tagságának, illetve az általa képviselt szervezet egyesületi
tagságának megszűnésével,
b) a tagszervezetre vonatkozó képviselői jogosultságának megszűnésével,
kivéve, ha legkésőbb ezen időponttól kezdődően másik egyesületi tag
képviseletét látja el.
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A Felügyelő Bizottság
40.

A Közgyűlés 3 főből álló Felügyelő Bizottságot választ 3 éves21 időtartamra a
magánszemély tagokból, illetve a szervezeti tagok képviselőiből.
A Felügyelő Bizottság tagjait jelen Alapszabály 2. melléklete tartalmazza a
közgyűlés jegyzőkönyvei, határozatai alapján.

41.

A Felügyelő Bizottság feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok,
az Alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának
ellenőrzése. Ennek érdekében
a) megvizsgálja a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket és ezekkel
kapcsolatos álláspontját a közgyűlésen ismerteti,
b) az Egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet,
az elnökségi tagoktól és az Egyesület munkavállalóitól felvilágosítást
kérhet, a fizetési számlát, pénztárat, áruállományt, valamint szerződéseket
megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

42.

A Felügyelő Bizottság elnöke az Elnökség, a Felügyelő Bizottság tagjai a
Döntéshozó Bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek.

43.

A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha két tagja jelen van,
ebben az esetben határozatait egyhangú döntéssel, mindhárom tag jelenléte
esetén egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A Felügyelő Bizottság
ezen felül maga határozza meg működési szabályait a jogszabályok
előírásainak figyelembe vételével.

44.

A Felügyelő Bizottsági tagok kizárására, összeférhetetlenségére a Ptk. 3:26. §
(2) bekezdése az irányadó.

45.

A Felügyelő Bizottság tagjának ezen tisztsége megszűnik a Ptk. 3:26. § (5)
bekezdésében foglaltak mellett
a) az egyesületi tagságának, illetve az általa képviselt szervezet egyesületi
tagságának megszűnésével,
b) a tagszervezetre vonatkozó képviselői jogosultságának megszűnésével,
kivéve, ha legkésőbb ezen időponttól kezdődően másik egyesületi tag
képviseletét látja el.
Az egyesület munkaszervezete

46.

21

Az Egyesület napi feladatainak ellátása érdekében munkaszervezetet hozott
létre, mely az Egyesület székhelyén működteti az irodát. A Közgyűlés a
munkaszervezeti dolgozók létszámának meghatározásakor az ellátandó
feladatok mellett az EMVA program végrehajtására kiadott jogszabályok
előírásait is figyelembe veszi.
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47.

A munkaszervezeti dolgozók feletti munkáltatói jogokat az Elnökség
gyakorolja, a napi irányítást az Elnök végzi.
A Közgyűlés, Döntéshozó Bizottság működésének szabályai

48.

Összehívás, napirend, ülések gyakorisága
A Döntéshozó Bizottság félévente, a Közgyűlés évente legalább egy
alkalommal ülésezik.
A Döntéshozó Bizottság és a Közgyűlés üléseire szóló meghívó a Ptk. 3:17. §-a
és jelen Alapszabály előírásai alapján tartalmazza az Egyesület nevét és
székhelyét, az ülés helyét (melyet az előzetes egyeztetés alapján az Elnök
határoz meg) és idejét, valamint a napirendi pontokat és azok előadóját. Az
ülések levezetéséről az Elnök, a jegyzőkönyv vezetéséről a munkaszervezet
jelen lévő dolgozója gondoskodik. A meghívót az Elnök írja alá.
A Döntéshozó Bizottság ülésein a Döntéshozó Bizottság tagjain kívül a
Felügyelő Bizottság tagjai és az Elnök által meghívott személyek vehetnek
részt tanácskozási joggal.
A Közgyűlésre a tagokat és a meghívottakat e-mailben küldött meghívóval az
ülés előtt legalább 10 nappal kell meghívni, a meghívót ezzel egyidejűleg az
Egyesület honlapján is közzé kell tenni. A közgyűlési meghívó kiküldésétől,
közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei az
Elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik a kiegészítés indokolásával, melyet
e-mailen kell megküldeni a meghívót kiküldő e-mail címre. A napirend
kiegészítésével kapcsolatos kérelemről, az azzal kapcsolatos elnöki döntésről a
közgyűlést a napirendi pontok ismertetésekor tájékoztatni kell. Amennyiben
az Elnök a kiegészítésről nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend
elfogadását megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
A Döntéshozó Bizottság ülésére a tagokat és a meghívottakat e-mailben
küldött meghívóval az ülés előtt legalább 5 nappal kell meghívni. Rendkívüli
esetben legalább egy nappal korábban telefonon is összehívható az ülés azzal,
hogy a meghívót a telefonos értesítéssel egyidejűleg e-mailen is meg kell
küldeni.

49.

Jegyzőkönyv, döntések rögzítése és nyilvántartása:
A Döntéshozó Bizottság és a Közgyűlés üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni,
amelyből megállapíthatónak kell lenni a döntések tartalmának, időpontjának
és hatályának, valamint annak, hogy hány tag szavazott a döntés ellen és hány
tag szavazott a döntés mellett, illetve hányan tartózkodtak a szavazástól. A
határozatokat szervenként évente eggyel kezdődően, folyamatos sorszámmal
számozni kell. Az ülésekről készült jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyv
vezetője és két jelenlévő tag hitelesítőként írja alá. A Közgyűlés határozatai a
székhelyen a tagok által hozzáférhető helyen kerülnek elhelyezésre, továbbá
az ülést követő 15 napon belül a honlapon közzétételre kerülnek és a tagoknak
e-mailen kerülnek megküldésre. Az ülések jelenléti íve tartalmazza az ülés
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időpontját, típusát, a résztvevők nevét, a képviselt szervezetet és a résztvevő
aláírását.22
50.

Az Egyesület a működésével kapcsolatos információkat a www.smbleader.hu
honlapján teszi közzé, elérhetővé.

V.

Az Egyesület gazdálkodása

51.

Az Egyesület vagyona a tagdíjból, szolgáltatás nyújtásából származó
bevételből,
költségvetési
támogatásból,
más
szervezettől,
illetve
magánszemélytől kapott adományból, egyéb bevételből képződik.
A felajánlásokat az Elnökség határozattal fogadja el.

52.

Az Egyesület bankszámlája feletti az Elnök önállóan jogosult rendelkezni. Az
Elnök akadályoztatása esetén a bankszámla felett a felkért Alelnök önállóan
jogosult rendelkezni.23

53.

Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményeket nem osztja fel, azt az
Alapszabályban meghatározott tevékenységekre fordítja. Az Egyesület
közvetlen politikai tevékenységet nem végez, szervezete pártoktól független
és azoknak támogatást nem nyújt.

VI.

Az Egyesület felügyelete

54.

Az Egyesület feletti adóellenőrzést az Egyesület székhelye szerint illetékes
adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami
Számvevőszék, a törvényességi felügyeletet a reá irányadó szabályok szerint a
nyilvántartó bíróság és az ügyészség látja el. A LEADER program
végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátását az Irányító Hatóság, illetve a
jogszabályban meghatározott további szervezetek ellenőrzik.

55.

Általános joggal az Egyesület gazdálkodásával kapcsolatos iratokba bármely
Elnökségi és Döntéshozó Bizottsági tag betekinthet az Elnökkel történt
előzetes időpont egyeztetésnek megfelelően.

VII. Záró rendelkezések
56.

Az Egyesület a Ptk. 3:48. § (1) bekezdésében, a Ptk. 3:83-3:85. §-ában, továbbá
az Ectv. 10/A. §-ában meghatározottak szerint szűnik meg.

57.

Azokban a kérdésekben, amelyekről az Alapszabály nem rendelkezik, a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; az egyesülési jogról, a

22
23
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közhasznú jogállásáról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény [Ectv.] és más kötelező érvényű
jogi normák rendelkezéseit kell alkalmazni.
58.

Jelen Egyesületi Alapszabály 2014. november 1. napján lép hatályba, ezzel
egyidejűleg a korábbi – 2007. május 17. napján elfogadott, majd 2007. július
24., 2007. szeptember 13., 2008. október 21., 2008. november 10. és 2012. április
23. napján módosított és egységes szerkezetbe foglalt – Egyesületi
Alapszabály hatályát veszti.

ZÁRADÉK
Jelen módosított, egységes szerkezetű Egyesületi Alapszabályt az egyesület
Közgyűlése 2019. október 28. napján elfogadta.

Szalczer György
elnök

Jokesz Mária
jegyzőkönyvvezető

Oláh Géza

Vörös Tibor

Hitelesítők:

Az Egyesületi Alapszabály (létesítő okirat) egységes szerkezetbe foglalt szövege
megfelel a módosítások alapján hatályos tartalmának.
Ugod, 2019. december 23.

Szalczer György
elnök
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1. melléklet

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport
Fejlesztési terület a 2014-2020-as programidőszakra24
SORSZÁM TELEPÜLÉS NEVE
1.
ADÁSZTEVEL
2.
APÁCATORNA
3.
BAKONYJÁKÓ
4.
BAKONYKOPPÁNY
5.
BAKONYSÁG
6.
BAKONYSZÜCS
7.
BAKONYTAMÁSI
8.
BÉB
9.
BORSZÖRCSÖK
10.
CSEHBÁNYA
11.
CSÓT
12.
DABRONY
13.
DEVECSER
14.
FARKASGYEPŰ
15.
GIC
16.
HOMOKBÖDÖGE
17.
KAMOND
18.
KARAKÓSZÖRCSÖK
19.
KERTA
20.
KISBERZSENY
21.
KISSZŐLŐS

SORSZÁM TELEPÜLÉS NEVE
22. KOLONTÁR
23. KUP
24. LOVÁSZPATONA
25. MAGYARPOLÁNY
26. NAGYALÁSONY
27. NAGYDÉM
28. NAGYPIRIT
29. NAGYTEVEL
30. NÓRÁP
31. PÁPAKOVÁCSI
32. PÁPASALAMON
33. PÁPATESZÉR
34. PUSZTAMISKE
35. SOMLÓJENŐ
36. SOMLÓVÁSÁRHELY
37. SOMLÓVECSE
38. TÜSKEVÁR
39. UGOD
40. VÁROSLŐD
41. VID

Partner:

SORSZÁM TELEPÜLÉS NEVE
1.
PÁPA*
*Pápa város közigazgatási területén LEADER pályázat nem valósítható meg a
Vidékfejlesztési Program előírásai miatt, de a HFS helyzetfelmérésében, az abban
feltüntetésre kerülő egyéb fejlesztésekben, együttműködésekben, Egyesületünk
egyéb tevékenységében kedvezményezett lehet.

24

Módosítva a 13/2015. (XII.1.) Elnökségi határozattal, hatályos 2015. december 7. napjától
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2. melléklet25

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport
Elnökség tagjai
2019. november 1. napjától 3 évre
Név

1.
2.
3.

Képviselt szervezet

Szalczer György (elnök)
Burján Ernő (alelnök)
Csöngei Gábor (alelnök)

Pápateszér Községért Közalapítvány
Burján Ernő őstermelő
Nagyalásony Község Önkormányzata

Döntéshozó Bizottság tagjai
2019. november 1. napjától 3 évre
Név

Képviselt szervezet

1.
2.
3.

Szalczer György (elnök)
Burján Ernő (alelnök)
Csöngei Gábor (alelnök)

4.

Babits Emil

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Baráth Sándor
Burghardt Ferenc
Hauber János
Jakab Imréné
Marton Zsolt
Modori László
Nemes Ferencné
Oláh Kálmán Géza
Pallang Sándor
Poór Zoltán
Soós Géza
Toldi Tamás

17.

Topár Zsolt

18.

Vörös Tibor

Pápateszér Községért Közalapítvány
Burján Ernő őstermelő
Nagyalásony Község Önkormányzata
Schweighoffer Gyula Német Nemzetiségi
Kulturális Egyesület
Kreinbacher Birtok Kft.
Pápakovácsi Község Önkormányzata
Hauber János egyéni vállalkozó
Tüskevár Község Önkormányzata
Somlóvásárhely Község Önkormányzata
Borszörcsök Község Önkormányzata
Somlójenő Község Önkormányzata
Szücs Jövőjéért Közalapítvány
Doroti Bt.
Pusztamiske Község Önkormányzata
Soós-Dózer Kft.
Agrosystem Bt.
Magyar Fogyatékosok Lovas Sportszövetség
Egyesület
Ugod Község Önkormányzata

Felügyelő Bizottság tagjai
2019. november 1. napjától 3 évre
Név
1.
2.
3.
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dr. Gaál Edit
Pintér Imre
Polauf Gyula

Képviselt szervezet

Nagypirit Község Önkormányzata
Lovászpatona Község Önkormányzata
MOGETIANA Egyesület

A 2019. október 28-án megtartott közgyűlésen megválasztott személyek
SMB LEADER Egyesület – Egyesületi Alapszabály

