A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség
Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség az Alapszabályát
 az Alaptörvény VIII. cikk (2) bekezdése,
 az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény,
 a Polgári Törvénykönyv Harmadik Könyv Első Rész I-V. címe és Második Része,
továbbá
 a LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről szóló 54/2010. (VI. 10.) VM
rendelet alapján
az alábbiak szerint határozza meg.

Általános rendelkezések
1. Az egyesület neve: Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség.
2. Az egyesület
a) székhelye: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89.,
b) fióktelepe: 3717 Alsódobsza, Rákóczi u. 44.
3. Az egyesület a tevékenységét Magyarország területén végzi.
4. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az egyesület céljai
5. Az egyesület fő célja – LEADER Helyi Akciócsoportként – vidékfejlesztési
tevékenység ellátása Dél-Zemplén településein.
6. Az egyesület céljai:
a) a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági
fejlődés támogatása a vidéki térségekben, különös tekintettel a következő területekre:
 a diverzifikálásnak, kisvállalkozások alapításának és fejlesztésének, valamint a
munkahelyteremtésnek a megkönnyítése;
 a helyi fejlesztés előmozdítása a vidéki térségekben;
 az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőbbé tétele,
használatuk előmozdítása, és minőségük javítása a vidéki térségekben.
b) minden olyan cél, amely Dél-Zemplén településeinek fejlődését szolgálja az Európai
Unió és Magyarország pénzügyi forrásainak felhasználásával.

Az egyesület tagjai
7. Az egyesület tagja
a) egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet,
b) alapítvány, közalapítvány, egyesület,
c) egyházi jogi személy,
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d) helyi önkormányzat és nemzetiségi önkormányzat,
e) természetes személy
lehet, amennyiben lakhelye, székhelye, telephelye, vagy fióktelepe az egyesület illetékességi
területén van.
8. Az egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni.
9. Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik.
10. Tagsági jogait a természetes személy tag személyesen, a jogi személy tag képviselőn
keresztül gyakorolja.
11. Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az
egyesület tevékenységét.
12. A tag a Küldöttgyűlés által megállapított tagdíjat köteles fizetni.
13. A tagfelvétel kérelem alapján történik, amely tartalmazza legalább két tag ajánlását. A
felvételt kérő a Küldöttgyűlés jóváhagyásával válik az egyesület tagjává.
14. A tagsági jogviszony megszűnik:
a) a tag kilépésével,
b) a tagsági jogviszony Küldöttgyűlés általi felmondásával,
c) a tag kizárásával,
d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
15. A tag tagsági jogviszonyát az elnökhöz intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor,
indokolás nélkül megszüntetheti. A kilépés a bejelentéssel egyező időpontban hatályos.
16. A Küldöttgyűlés a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja,
ha a tag
a) a 7. bekezdés rendelkezéseinek nem felel meg, vagy
b) a tagdíjjal írásbeli felszólítás ellenére három hónapnál tovább hátralékban van, vagy
c) a Küldöttgyűlés jóváhagyása nélkül egyidejűleg tagja olyan más szervezetnek is,
amely az egyesület 5. bekezdésben meghatározott fő céljával azonos céllal működik.
17. A tagnak jogszabályt, az Alapszabályt vagy a Küldöttgyűlés határozatát súlyosan vagy
ismételten sértő magatartása esetén a Küldöttgyűlés – bármely egyesületi tag vagy egyesületi
szerv kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. Az eljárás során
biztosítani kell, hogy a terhelt tag védekezését személyesen vagy jogi képviselője útján
előadhassa.
18. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá
a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a jelenlevő taggal azonnal,
a távol levő taggal nyolc napon belül közölni kell.

A Taggyűlés
19. A Taggyűlés a tagok összessége.
20. A Taggyűlés ülését az Elnökség hívja össze és az elnök vezeti. A Taggyűlés ülését – a
kitűzött időpont előtt legalább nyolc nappal – az időpont és a helyszín megjelölésével, a
napirendet is tartalmazó meghívóval kell összehívni.
21. A Taggyűlés ülését szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal kell összehívni,
továbbá harminc napon belül abban az esetben, ha
a) a tagok egyötöde,
b) a küldöttek egyharmada,
c) a Felügyelőbizottság
az ok és a cél megjelölésével kéri.
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22. A Taggyűlés ülése nem nyilvános, azon a tagokon kívül az Elnökség által meghívottak
és az Alapszabály vagy a Küldöttgyűlés határozata alapján a Küldöttgyűlésen tanácskozási
joggal rendelkező személyek vehetnek részt. A Taggyűlés további tanácskozási joggal részt
vevő személyekről határozhat.
23. A Taggyűlés ülése határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint fele jelen van.
24. A Taggyűlés újabb ülése ugyanarra a napra, az eredeti időpontot követő három órán
belüli időpontra az eredeti meghívóban összehívható, amely az eredeti napirend
vonatkozásában a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, ha erre a tagok
figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták.
25. A Taggyűlés határozatait nyílt szavazással, a jelen levő tagok több mint felének
támogató szavazatával hozza, a 27. bekezdés g) pontjában meghatározott döntéshez a tagok
több mint felének támogató szavazata szükséges.
26. A Taggyűlés üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben rögzíteni kell a Taggyűlés
ülésének időpontját, napirendjét, a jelen levők nevét, a hozzászólások lényegét és a hozott
határozatokat úgy, hogy abból a Taggyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a
döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. A jegyzőkönyvet a levezető
elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá.
27. A Taggyűlés hatáskörébe tartozik
a) a küldöttek számának meghatározása, megválasztása és visszahívása;
b) a Küldöttgyűlés beszámolójának elfogadása;
c) véleménynyilvánítás az egyesület éves beszámolójának elfogadása előtt;
d) véleménynyilvánítás az egyesület céljának Küldöttgyűlés általi módosítása előtt;
e) véleménynyilvánítás az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának
Küldöttgyűlés általi elhatározása előtt;
f) véleménynyilvánítás a tagdíj Küldöttgyűlés általi meghatározása előtt;
g) dönt bevont szervezettel történő feladatellátásról.
28. A küldöttek megválasztását jelölés előzi meg. Küldöttjelölt az lehet, akit az Elnökség
vagy a tagok legalább 10%-a jelöltnek ajánlott.
29. Minden tag legfeljebb 15 küldöttjelöltet ajánlhat, melyet az Elnökség részére a
Taggyűlés megkezdéséig be kell jelenteni. Az Elnökség legfeljebb 15 küldöttjelöltet a
Taggyűlés előtti ülésén ajánlhat.

A Küldöttgyűlés
30. Az egyesület döntéshozó szerve a Küldöttgyűlés.
31. A Küldöttgyűlés tagjai a Taggyűlés által megválasztott – a Taggyűlés döntése alapján –
legalább hét, legfeljebb tizenöt küldött. A Küldöttgyűlésen belül egyik szféra képviselete sem
haladhatja meg a 49%-ot. A közszférához a 7. bekezdés d) pontjában, az üzleti szférához a 7.
bekezdés a) pontjában, a civil szférához a 7. bekezdés b)–c) és e) pontjaiban meghatározott
tagok tartoznak.
32. A Küldöttgyűlés megbízatása a megválasztástól számított két évig tart.
33. Megszűnik a küldötti megbízatás a 32. bekezdésben foglaltakon túl
a) visszahívással;
b) lemondással;
c) a küldött halálával;
d) a küldött, vagy a küldött által képviselt jogi személy tagsági jogviszonyának, vagy a
küldöttnek a jogi személy tagnál betöltött képviselői megbízatásának megszűnésével;
e) a küldött cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával;
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f) a küldöttel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével;
g) amennyiben a Küldöttgyűlés egymást követő két üléséről igazolatlanul hiányzik, a
második ülés bezárásával.
34. A küldött megbízatásáról az egyesülethez címzett, a Küldöttgyűléshez intézett
nyilatkozattal bármikor lemondhat. A lemondás a lemondó küldött által meghatározott, de
legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
35. A Küldöttgyűlés ülését az Elnökség hívja össze. A Küldöttgyűlés ülését – a kitűzött
időpont előtt legalább öt nappal – az időpont és a helyszín megjelölésével, a napirendet is
tartalmazó meghívóval kell összehívni. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell
feltüntetni, hogy a küldöttek a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
36. A meghívó kézbesítésétől számított két napon belül bármely küldött, vagy a
Felügyelőbizottság az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés
indokolásával.
37. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend
kiegészítése iránti kérelemről az Elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a Küldöttgyűlés a
napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend
kiegészítésének tárgyában.
38. Amennyiben a 36. bekezdésben meghatározott határidőig a napirend kiegészítésére
javaslatot nem tettek, a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható
határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult a Küldöttgyűlés ülésén jelen van és a
napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
39. A Küldöttgyűlés ülését a Küldöttgyűlés elnöke, akadályoztatása esetén az egyesület
elnöke vezeti.
40. A Küldöttgyűlés elnökét a Küldöttgyűlés választja a küldöttek közül az Elnökség
javaslata alapján a Küldöttgyűlés megbízatásának idejére.
41. A Küldöttgyűlés ülését szükség szerint, de negyedévente legalább egy alkalommal kell
összehívni, továbbá harminc napon belül abban az esetben, ha
a) a küldöttek egyharmada, vagy
b) a Felügyelőbizottság
az ok és a cél megjelölésével kéri.
42. A Küldöttgyűlés alakuló ülését a megválasztásától számított harminc napon belül össze
kell hívni.
43. A Küldöttgyűlés ülése nem nyilvános; azon a küldötteken, az Elnökségen és a
Felügyelőbizottságon kívül az Elnökség által meghívottak, valamint az Alapszabály vagy a
Küldöttgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.
44. A Küldöttgyűlés üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni az Elnökség tagjait, a
Felügyelőbizottság tagjait és a munkaszervezet-vezetőt.
45. A Küldöttgyűlés ülése határozatképes, ha azon a küldöttek több mint fele jelen van.
46. Ha egy küldött valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
47. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
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48. A Küldöttgyűlés határozatait nyílt szavazással, a jelen levő tagok több mint felének
támogató szavazatával hozza.
49. A 48. bekezdésben foglaltaktól eltérően a Küldöttgyűlés jelen levő tagjai
háromnegyedének támogató szavazata szükséges az 50. bekezdés a)–c), i) és r) pontjaiban
meghatározott döntésekhez.
50. A Küldöttgyűlés üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben rögzíteni kell a
Küldöttgyűlés ülésének időpontját, napirendjét, a jelen levők nevét, a hozzászólások lényegét
és a hozott határozatokat úgy, hogy abból a Küldöttgyűlés döntésének tartalma, időpontja és
hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. A
jegyzőkönyvet a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá.
51. A Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az Alapszabály módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) az Elnökség tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló – ezen belül az Elnökségnek az egyesület vagyoni helyzetéről
szóló jelentésének – elfogadása;
f) az Elnökség tagja feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha az Elnökség tagja az
egyesülettel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával,
az Elnökség tagjával, a Felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, az Elnökség tagjai és a felügyelőbizottsági
tagok elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
i) a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk
megállapítása;
j) a Küldöttgyűlés elnökének – saját tagjai közül történő – megválasztása;
k) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
l) a végelszámoló kijelölése;
m) az Alapszabályon túli szabályzatok, valamint ügyrendjének megállapítása és
módosítása;
n) egyesületi kitüntetések létrehozása és adományozása;
o) az éves tagdíj meghatározása;
p) tag felvétele és kizárása;
q) munkabizottságok, javaslattevő és véleménynyilvánító testületek létrehozása;
r) egyetértési jogot gyakorol a munkaszervezet-vezető munkaviszonyának létesítése,
megszüntetése és a határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása előtt;
s) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály, vagy az Alapszabály a
döntéshozó szerv hatáskörébe utal.

Az Elnökség
52. Az egyesület ügyvezető szerve a háromtagú Elnökség.
53. Az Elnökség tagjává az egyesület természetes személy tagjai és a jogi személy tagok
képviselői választhatók meg.
54. Az elnökségi tagok megbízatása a megválasztástól számított öt év lejártáig tart.
55. Az elnökségi tagok megbízatása – az 54. bekezdésben foglaltakon túl – megszűnik
a) visszahívással;
b) lemondással;
c) az elnökségi tag halálával, jogutód nélküli megszűnésével;
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d) az elnökségi tag, vagy az elnökségi tag által képviselt jogi személy tagsági
jogviszonyának, vagy az elnökségi tagnak a jogi személy tagnál betöltött képviselői
megbízatásának megszűnésével;
e) az elnökségi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával;
f) az elnökségi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével;
g) amennyiben az Elnökség egymást követő két üléséről igazolatlanul hiányzik, a
második ülés bezárásával.
56. Az elnökségi tag megbízatásáról az egyesülethez címzett, a Küldöttgyűléshez intézett
nyilatkozattal bármikor lemondhat. A lemondás a lemondó elnökségi tag által meghatározott,
de legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
57. Az Elnökség az alakuló ülését a megválasztását követő öt napon belül tartja, melyen
tagjai sorából megválasztja az egyesület elnökét. Az elnökön kívüli elnökségi tagok az
egyesület alelnökei.
58. Nem lehet az Elnökség tagja az, akit
a) bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg
a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
b) e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói
ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi
személy vezető tisztségviselője nem lehet.
c) eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől az eltiltást kimondó határozatban
megszabott időtartamig.
59. Az Elnökség tagja ügyvezetési feladatait személyesen, az egyesület érdekének
megfelelően köteles ellátni.
60. Az Elnökség ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az Elnökség ülését – a kitűzött
időpont előtt legalább öt nappal – az időpont és a helyszín megjelölésével, a napirendet is
tartalmazó meghívóval kell összehívni. Az Elnökség ülése rendkívüli esetben a határidő
figyelmen kívül hagyásával is összehívható.
61. Az Elnökség ülését szükség szerint, de negyedévente legalább egyszer kell összehívni.
62. Az Elnökség határozatképes, ha ülésén az Elnökség legalább két tagja jelen van.
63. Az Elnökség ülése nem nyilvános, azon az Elnökség tagjain kívül a Küldöttgyűlés
elnöke, a Felügyelőbizottság elnöke, a munkaszervezet-vezető, valamint az Elnökség által
meghívott személyek vehetnek részt.
64. Az Elnökség ülésén az Elnökség tagjait egyenlő szavazati jog illeti meg.
65. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, az Elnökség legalább két tagjának támogató
szavazatával hozza.
66. Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben rögzíteni kell az Elnökség
ülésének időpontját, napirendjét, a jelen levők nevét, a hozzászólások lényegét és a hozott
határozatokat úgy, hogy abból az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a
döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. A jegyzőkönyvet a levezető
elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá.
67. Az Elnökség felelős a Küldöttgyűlésnek, évente beszámol a munkájáról.
68. Az Elnökség tagjai kötelesek a Taggyűlés és a Küldöttgyűlés ülésein részt venni, az
üléseken az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és
gazdasági helyzetéről beszámolni.
69. Az Elnökség feladatkörébe tartozik
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az Elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a
döntések meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a Küldöttgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a Küldöttgyűlés elé terjesztése;
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d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó,
a Küldöttgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) a Küldöttgyűlés összehívása, a küldöttek és a meghívottak értesítése;
f) az Elnökség által összehívott Küldöttgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
g) részvétel a Küldöttgyűlésen, valamin a Taggyűlésen és válaszadás az egyesülettel
kapcsolatos kérdésekre;
h) a tagság nyilvántartása;
i) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
j) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
k) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele;
l) tagjai közül az Elnökség megbízatásának idejére megválasztja az elnököt;
m) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály, vagy az Alapszabály nem utal
más szerv hatáskörébe.

Az elnök
70. Az elnök:
a) képviseli az egyesületet,
b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkaszervezet-vezető tekintetében,
c) ellenjegyzi a munkaszervezet-vezetőnek a munkavállalók munkaviszonyának
létesítése, megszüntetése, határozott idejű munkaviszonyának meghosszabbítása tárgyában
hozott döntését,
d) tevékenységéről beszámol az Elnökség és a Küldöttgyűlés soron következő ülésén,
e) meghatározza helyettesítésének rendjét,
f) ellátja mindazokat a feladatokat, amellyel a Küldöttgyűlés, vagy az Elnökség
megbízza.

Az alelnökök
71. Az alelnökök
a) az elnök által a 70. bekezdés e) pontja alapján meghatározott helyettesítési rend
szerint – ennek hiányában akadályoztatása esetén – helyettesítik az elnököt,
b) képviselik az egyesületet,
c) ellátják mindazokat a feladatokat, amellyel a Küldöttgyűlés, az Elnökség, vagy az
elnök megbízza őket.

A Felügyelőbizottság
72. A Felügyelőbizottság az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az Alapszabály és
az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzéséért felelős háromtagú
szerv.
73. A Felügyelőbizottság tagjává az egyesület természetes személy tagjai és a jogi személy
tagok képviselői választhatók meg.
74. A felügyelőbizottsági tagok megbízatása a megválasztástól számított öt évig, de
legfeljebb az Elnökség megbízatásának megszűnéséig tart.
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75. A felügyelőbizottsági tagok megbízatása – a 74. bekezdésben foglaltakon túl –
megszűnik
a) visszahívással;
b) lemondással;
c) a felügyelőbizottsági tag halálával;
d) a felügyelőbizottsági tag, vagy a felügyelőbizottsági tag által képviselt jogi személy
tagsági jogviszonyának, vagy a felügyelőbizottsági tagnak a jogi személy tagnál betöltött
képviselő megbízatása megszűnésével,
e) a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához
szükséges körben történő korlátozásával;
f) a felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével;
g) amennyiben a Felügyelőbizottság egymást követő két üléséről igazolatlanul hiányzik,
a második ülés bezárásával.
76. A felügyelőbizottsági tag megbízatásáról az egyesülethez címzett, az elnökhöz intézett
nyilatkozattal bármikor lemondhat. A lemondás a lemondó felügyelőbizottsági tag által
meghatározott, de legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
77. A Felügyelőbizottság az alakuló ülését a megválasztását követő öt napon belül tartja,
melyen tagjai sorából megválasztja a Felügyelőbizottság elnökét.
78. Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, akivel szemben az Elnökségre vonatkozó kizáró
ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója az Elnökség tagja.
79. A Felügyelőbizottság ülését annak elnöke hívja össze és vezeti. A Felügyelőbizottság
ülését – a kitűzött időpont előtt legalább öt nappal – az időpont és a helyszín megjelölésével, a
napirendet is tartalmazó meghívóval kell összehívni. A Felügyelőbizottság ülése rendkívüli
esetben a határidő figyelmen kívül hagyásával is összehívható.
80. A Felügyelőbizottság ülését szükség szerint, de félévente legalább egy alkalommal kell
összehívni.
81. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha legalább két tagja jelen van.
82. A Felügyelőbizottság ülése nem nyilvános, azon a Felügyelőbizottság tagjain kívül a
Felügyelőbizottság által meghívott személyek vehetnek részt.
83. A Felügyelőbizottság ülésén a Felügyelőbizottság tagjait egyenlő szavazati jog illeti
meg.
84. A Felügyelőbizottság határozatait nyílt szavazással, a Felügyelőbizottság legalább két
tagjának támogató szavazatával hozza.
85. A Felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben rögzíteni kell a
Felügyelőbizottság ülésének időpontját, napirendjét, a jelen levők nevét, a hozzászólások
lényegét és a hozott határozatokat úgy, hogy abból a Felügyelőbizottság döntésének tartalma,
időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható
legyen. A jegyzőkönyvet a Felügyelőbizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá.
86. A Felügyelőbizottság felelős a Küldöttgyűlésnek, évente beszámol a munkájáról.
87. A Felügyelőbizottság köteles a Küldöttgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni,
és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Küldöttgyűlés ülésén ismertetni.
88. A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek
részt venni. A Felügyelőbizottság tagjai az Elnökségtől függetlenek, tevékenységük során
nem utasíthatóak.
89. A Felügyelőbizottság az egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe
betekinthet, az elnökségi tagoktól és az egyesület munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az
egyesület fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit
megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
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A Munkaszervezet
90. A Munkaszervezet az egyesület ügyviteli és adminisztratív szervezete.
91. A munkaszervezet-vezető:
a) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Munkaszervezet munkavállalói tekintetében;
b) gondoskodik a Munkaszervezet működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
c) tanácskozási joggal vesz részt a Taggyűlés, a Küldöttgyűlés és az Elnökség ülésén;
d) képviseli az egyesületet;
e) ellátja mindazokat a feladatokat, amellyel a Küldöttgyűlés, az Elnökség, vagy az
elnök megbízza.
92. Nem lehet munkaszervezet-vezető az egyesület elnöke és a Felügyelőbizottság elnöke.

Vegyes és záró rendelkezések
93. Küldött, az Elnökség tagja és a Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet,
akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
94. Visszahívási indítvány benyújtására
a) bármely küldött esetén az Elnökség, a küldöttek legalább egyharmada, vagy a tagok
10%-a,
b) bármely elnökségi tag esetén a küldöttek legalább egyharmada,
c) bármely felügyelőbizottsági tag esetén az Elnökség, vagy a küldöttek legalább
egyharmada
jogosult.
95. A visszahívási indítvány alapján a Taggyűlés, vagy a Küldöttgyűlés ülését az Elnökség
harminc napon belül köteles összehívni. Amennyiben a Taggyűlés, vagy a Küldöttgyűlés
ülését az Elnökség az indítvány benyújtásától számított harminc napon belül nem hívja össze,
azt a Felügyelőbizottság jogosult összehívni.
96. Ha a Küldöttgyűlés az Elnökség megválasztására szabályosan összehívott ülésén az
Elnökséget nem választja meg az 54. bekezdésben meghatározott határidőig, az Elnökség
megbízatása az új Elnökség megválasztásáig meghosszabbodik.
97. Amennyiben bármely küldött, elnökségi tag, vagy felügyelőbizottsági tag megbízatása a
megbízatási idő lejártát megelőzően (a továbbiakban: időközben) megszűnik, az időközben
választott tisztségviselő megbízatása az elődje megbízatási idejének lejártáig tart.
98. Amennyiben bármely küldött megbízatása időközben megszűnik, azonban a
Küldöttgyűlés tagjainak száma nem csökken a 31. bekezdésben meghatározott minimális
létszáma alá, időközi választásra a soron következő taggyűlési ülésen kerül sor. Amennyiben
a küldöttek megbízatásának megszűnése esetén a Küldöttgyűlés tagjainak száma a 30.
bekezdésben meghatározott minimális létszám alá csökkenne, az időközi választásra a
Taggyűlést 30 napon belül össze kell hívni.
99. Amennyiben bármely elnökségi tag vagy felügyelőbizottsági tag megbízatása
időközben megszűnik, az időközi választást a Küldöttgyűlés harminc napon belül köteles
megtartani.
100. A Közgyűlés 2014. március 4. napján megtartott ülésén az Alapszabály módosítását
követően
a) a 27. bekezdés a) pontja és a 31. bekezdés alkalmazásával meghatározza a
Küldöttgyűlés tagjainak számát,
b) a 29. bekezdés alkalmazásával lefolytatja a küldöttjelölési eljárást,
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c) a 28. bekezdés alkalmazásával – figyelemmel a 31. bekezdésre – megválasztja a
küldötteket.
101. A 100. bekezdés alapján megválasztott Küldöttgyűlés megbízatása 2014. március 15.
napján kezdődik és a 32. bekezdésben meghatározott ideig tart.
102. Jelen egységes szerkezetű Alapszabály 2014. július 1-én lép hatályba.
Szerencs, 2014. június 26.

Bűdi Károly
elnök

Igazolom, hogy jelen dokumentum megfelel az Alapszabály módosítások alapján hatályos
tartalmának.
Szerencs, 2014. június 26.

Bűdi Károly
elnök
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