
 

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport 
 
 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 
(módosított, egységes szerkezetű, hatályos: 2014.11.01. napjától) 

 
 
A Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közgyűlése az Egyesületi 
Alapszabály, illetve az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósá-
gával aláírt Együttműködési Megállapodás alapján a 10/2009. (VIII.18.) közgyűlési 
határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását és egysé-
ges szerkezetbe foglalását az alábbiak szerint fogadja el: 
 
 

I. Általános alapadatok 
 
1. 1 Alapszabály elfogadásának ideje: 2007. május 17., a Polgári Törvénykönyvről szó-

ló 2013. évi V. törvénynek megfelelő új Alapszabály elfogadásának ideje 2014. 
október 29.  

 
2. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Veszprém Megyei Bíróság 

4.Pk.60103/2007/3. (2007. június 21.) 
 
3. Bírósági nyilvántartási szám: 2.833 
 
4. A bíróság által bejegyzett működési köre: vidékfejlesztés, munkanélküliség csök-

kentése, környezetvédelem 
 
5. 2 Közhasznúsági fokozat: Az Egyesületet megalakulásától 2014. június 1. napjáig 

közhasznú szervezetként működött. A közhasznú jogállás 2014. június 1. napjá-
val törlésre került, jelenleg nem közhasznú. 

 
6. 3 Közhasznúsági végzés száma, hatálya: Veszprém Megyei Bíróság 

4.Pk.60103/2007/3. (2007. június 21.), közhasznúság törlése Veszprémi Törvény-
szék 8.Pk.60.103/2007/19. (2014. június 11.) 

 
7. Adószám: 19381909-1-19 
 
8. 4  Számlaszám: 18203538-06014700-40010012 (FHB Bank Pápai Fiókja) 
 
9. KSH szám: 19381909-9499-529-19 
 

                                                 
1 Módosult 2014. október 29. napján, hatályos 2014. november 1. napjától 
2 Módosult 2014. október 29. napján, hatályos 2014. november 1. napjától 
3 Módosult 2014. október 29. napján, hatályos 2014. november 1. napjától 
4 Módosult 2014. október 29. napján a 2012. májusi változás átvezetésével 
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10. MVH regisztrációs szám: 1004354750 
 
 

II. A tagság nyilvántartása 
 
11. Az Elnök a Munkaszervezet közreműködésével az egyesület tagjairól, pártoló 

tagjairól és tiszteletbeli tagjairól külön-külön nyilvántartást vezet, mely tartal-
mazza a folyamatosan emelkedő sorszámot, a tag nevét, a tag képviselőjének ne-
vét, a tag székhelyét/címét, a tagság kezdetét, a tagság végét és a megszűnés 
módját.  

 
12. A nyilvántartás papír alapon a tagfelvétel sorrendjében, ülésenként, az elnök által 

hitelesített kimutatással, folyamatos oldalszámozással kerül lefűzésre. Ezen felül 
a tagságról elektronikus nyilvántartás is vezetésre kerül a 11. pontban meghatá-
rozott adattartalommal.  

 
 

III. 5 Közgyűlés, Döntéshozó Bizottság, Elnökség, 
Felügyelő Bizottság működése 

 
13. 6 A Közgyűlés, a Döntéshozó Bizottság és az Elnökség üléseinek meghívóját, az 

írásos előterjesztéseket az Elnök a Munkaszervezet közreműködésével készíti el 
és küldi meg az érintetteknek az esetleges további írásos anyagokkal együtt.  

 
14. 7 A Közgyűlés, a Döntéshozó Bizottság és az Elnökség ülésén a szakmai vezető és 

a 15. pont szerinti állandó meghívottak, továbbá azon személyek vehetnek részt 
tanácskozási joggal, akiket az Elnök az ülésre meghívott. Amennyiben további 
személy is részt kíván venni az ülésen, Ő csak az Elnök hozzájárulásával vehet 
részt az ülésen. Amennyiben az Elnök nem engedélyezi a részvételt, úgy a tagok 
egyszerű szótöbbséggel döntenek a részvételről.  

 
15. 8 A Közgyűlés, a Döntéshozó Bizottság, illetve az Elnökség meghatározhatja, hogy 

ülésein kik vehetnek részt állandó jelleggel tanácskozási joggal.  
 
16. 9 A Közgyűlés, a Döntéshozó Bizottság és az Elnökség határozatainak a nyilván-

tartása elektronikus formában történik. 
 
17. A Felügyelő Bizottság működésével kapcsolatos szabályokat a Felügyelő Bizott-

ság Ügyrendje tartalmazza, melyet a Felügyelő Bizottság fogad el.  
 
 

                                                 
5 Módosult 2014. október 29. napján, hatályos 2014. november 1. napjától 
6 Módosult 2014. október 29. napján, hatályos 2014. november 1. napjától 
7 Módosult 2014. október 29. napján, hatályos 2014. november 1. napjától 
8 Módosult 2014. október 29. napján, hatályos 2014. november 1. napjától 
9 Módosult 2014. október 29. napján, hatályos 2014. november 1. napjától 
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IV. A Munkaszervezet működése 
 
18. 10 A Munkaszervezet az Egyesület működésével kapcsolatos feladatok ellátása 

mellett közreműködik az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Ha-
tósága, illetve a Magyarország - Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Irányító Ha-
tósága (továbbiakban együtt: IH) által meghatározott egyéb feladatok ellátásában 
is.  

 
19. 11 Az Egyesület munkaszervezeti irodáját az Elnök irányítja, a pályázatkezeléssel 

kapcsolatos ügyintézői feladatok önálló irányítására – az összeférhetetlenségi 
szabályok figyelembe vételével – szakmai vezetőt alkalmaz.  

 
20. 12 Az IH és az Egyesület által a 2007-2013 tervezési időszakban megvalósítandó 

LEADER Program helyi szintű végrehajtása érdekében kötött Együttműködési 
Megállapodás 4.2. pontja alapján ellátandó feladatokat és egyéb előírásokat az 1. 
számú függelék tartalmazza. A függeléket az Együttműködési Megállapodás 
esetleges módosítását, illetve a 2014-2020-as időszakra a későbbiekben megkötés-
re kerülő Megállapodás aláírását követően az Elnök a tagság egyidejű tájékozta-
tása mellett módosíthatja.  

 
 

Z Á R A D É K  
 

Jelen módosított, egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatot az Egyesület 
Közgyűlése a 11/2014. (X.29.) közgyűlési határozatával jóváhagyta, az 2014. november 1. 

napján lép hatályba.  
 
 
 
 
 

Szalczer György sk. Jokesz Mária sk. 
alelnök jegyzőkönyvvezető 

 
 

 

Hitelesítők:  
 
 
 

 

Burján Ernő sk. Vörös Tibor sk. 
 

                                                 
10 Módosult 2014. október 29. napján, hatályos 2014. november 1. napjától 
11 Beiktatva 2014. október 29. napján a 16/2012. (I.11.) közgyűlési határozat alapján 
12 Módosult 2014. október 29. napján, hatályos 2014. november 1. napjától 
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1. számú függelék13 
 
 
 
 

                                                 
13 Az Elnökség 15/2015. (XII.1.) Elnökségi határozatára figyelemmel az 1. függelék hatályon kívül helyezésre 
került 2015.12.07. napjától 


