
Módosított, módosítás időpontja: 2011. július 8. 

Alpokalja – Ikva mente Leader Egyesület 
Alapszabály 

 
 

I. Az egyesület neve, székhelye, céljai 
 

1. § Az egyesület neve: Alpokalja – Ikva mente Leader Egyesület (a 
továbbiakban: egyesület). 

2. § (1) Az egyesület székhelye: 9444 Fertőszentmiklós, Szent István    
       u. 19.    
       (2) telephelye: 9476 Zsira Fő u. 43. 
3. § (1) Az egyesület célja a társadalmi szervezetek nyilvántartásának 

ügyviteli szabályairól szóló 6/1989.(VI. 8.) IM rendelet 4. számú 
mellékletének  

a) 1. pontja szerinti kulturális tevékenység; 
b) 4. pontja szerinti oktatási tevékenység; 
c) 10. pontja szerinti településfejlesztési tevékenység; 
d) 12. pontja szerinti nemzetközi tevékenység; valamint 
e) 15. pontja szerinti egyéb tevékenység úgy, mint 
- a vidéki területeken történő változások támogatása a gazdálkodási 

tevékenységek nem mezőgazdasági tevékenységek felé történő 
diverzifikálása és a nem mezőgazdasági ágazatok fejlesztése, a 
foglalkoztatás elősegítése, az alapszolgáltatások javítása, beleértve az 
információs és kommunikációs technológiákhoz való helyi hozzáférést, és 
a vidéki területeket vonzóbbá tévő beruházások végrehajtása révén a 
gazdasági és társadalmi visszaesés és a vidék elnéptelenedése felé mutató 
tendenciák visszafordítása érdekében; 

- a vidéki gazdaságra vonatkozó egyéb, helyi kezdeményezésen alapuló 
intézkedések bevezetése; 

- a szélesebb értelemben vett vidéki gazdaságra és lakosságra irányuló 
intézkedések közötti területi koherencia és szinergia megerősítése a helyi 
stratégiákon keresztül. 

(2) A célok megvalósítása érdekében az egyesület fontosabb 
tevékenységei: 

a) az 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. Tengely tekintetében: 
- az érintett területre vonatkozó tanulmányok készítése; 
- a területre és a helyi fejlesztési tervre vonatkozó tájékoztatásra 

irányuló intézkedések; 
- a helyi fejlesztési terv előkészítésében és végrehajtásában 

közreműködő személyzet képzése; 
- promóciós rendezvények szervezése és vezetőképzés; továbbá 
- a helyi fejlesztési terv végrehajtása; 
b) az 1698/2005/EK rendelet által átfogott IV. Tengely tekintetében: 
- jól azonosított szubregionális vidéki területekre irányuló területalapú, 

helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása, multiszektorális tervezése és 
végrehajtása, a helyi gazdaság különböző ágazatainak szereplői és 
projektjei közötti kölcsönhatáson alapulva; 

- helyi köz- és magánszférabeli partnerségek kialakítása; 
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- a helyi fejlesztési stratégiák megvalósítására vonatkozó 
döntéshozatal; 

c) az 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. és IV. Tengely 
tekintetében: 

- az egyesület működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok és 
tevékenységek; 

- a helyi fejlesztési terv/stratégia megvalósításának pénzügyi 
igazgatása; 

- részvétel a belföldi és az európai hálózatok találkozóin; 
- a szervezeti és működési szabályzatban (a továbbiakban: SZMSZ) 

meghatározott animációs és hálózatépítési (networking) feladatok 
teljesítése; 

- Helyi Vidékfejlesztési Tervre/Stratégiára vonatkozó 
információszolgáltatás; 

- a emberi erőforrások fejlesztése a helyi együttműködés és partnerség 
elősegítése érdekében; - konfliktuskezelés; 

- a Helyi Vidékfejlesztési Terv/Stratégia megvalósítását célzó projektek 
vonatkozásában a több szektorra kiterjedő együttműködések ösztönzése 
és támogatása; 

- az egyesület tevékenységének népszerűsítése; 
- a Helyi Vidékfejlesztési Terv/Stratégia megvalósításában résztvevő 

partnerek képzése; 
- az egyesület tagjainak képzése a Helyi Vidékfejlesztési Terv/Stratégia 

végrehatása érdekében; 
- az érintett területekre vonatkozó tanulmányok készítése; 
- az egyesület képviselete különböző tanácskozásokon és eseményeken. 
(3) Az egyesület céljainak megvalósítása érdeken együttműködik a 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Irányító Hatóságával és 
illetékes szervezeti egységeivel, valamint a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal illetékes szervezeti egységeivel. 

(4) Tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet 
lát el. 

(5) Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, 
szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 
 

II. A tagok jogai és kötelességei 
 

4. § Az egyesület tagja lehet minden olyan természetes és jogi 
személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, 
aki megfelel a törvényben előírt követelményeknek és vállalja, hogy 
magára nézve kötelezőnek ismeri el az alapszabályban foglaltakat. 

5. § (1) A tag joga, hogy 
a) részt vegyen az egyesület tevékenységében és rendezvényein; 
b) választhasson, és választható legyen az egyesület szerveibe. 
(2) A tag kötelessége, hogy 
a) támogassa az egyesület célkitűzéseit, és tevékenyen működjön közre 

azok megvalósítása érdekében; továbbá 
b) megfizesse a közgyűlés által évente meghatározott tagdíjat. 
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III. Az egyesület szervezete 

 
6. § Az egyesület szervezetét  
1. a közgyűlés; 
2. az elnökség; 
3. az elnök és az alelnök; 
4. a felügyelő bizottság; 
5. a munkaszervezet és a munkaszervezet vezető; továbbá 
6. a civil-, a köz- és a magánszféra tagozatai 

alkotják.  
 
 

1. A közgyűlés 
 

7. § Az egyesület legfelsőbb szerve a tagok összessége által alkotott 
közgyűlés. 

8. § (1) A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy 
alkalommal össze kell hívni. 

(2) Össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, vagy ha a tagok 
egyharmada – a napirend megjelölésével - kezdeményezi.  

(3) A közgyűlést az elnök hívja össze írásban, az ülést megelőzően 
legalább 15 nappal. A meghívóban meg kell jelölni az ülés helyét, idejét, a 
tárgyalni kívánt napirendi pontokat és azok előadóit. 

9. § (1) A közgyűlés hatáskörébe tartozik 
a) az alapszabály megállapítása és módosítása; 
b) az évi költségvetés meghatározása; 
c) az elnökség és a felügyelő bizottság évi beszámolójának elfogadása; 
d) az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, 

úgyszintén feloszlásának kimondása; 
e) az elnök, az alelnök, és az elnökség tagjainak megválasztása; 
f) a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megválasztása; 
g) az éves tagdíj összegének megállapítása; 
h) a tag felvétele, kizárása és törlése. 
(2) Az (1) bekezdésben leírt hatáskör a közgyűlés kizárólagos, 

át nem ruházható hatásköre. 
10. § (1) A közgyűlés a munkáját tagozatokba tömörülve végzi, a 

tagozatok közötti – a 93/2007 (VII. 29.) FVM rendeletben foglalt előírások 
által meghatározott - arányok megtartásával. 

(2) A közgyűlés az elnökség tagjait a tagozatokon keresztül minősített 
többséggel, titkos szavazással, közvetett választással választja. 

(3) Az egyes tagozatok legalább egy főt delegálnak az elnökségbe, 
azzal, hogy a civil- és az üzleti tagozat által delegált tagok aránya az 
elnökségben minimum 60%-ot el kell érjen. 

11. § (1) A közgyűlés akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a 
fele jelen van azzal, hogy mindhárom tagozat képviselteti magát. 

(2) Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés a 
megjelentek létszámától függetlenül akkor határozatképes, ha azon 
körülményre, hogy a megismételt közgyűlés határozatképes, már az 
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eredeti meghívóban felhívták a figyelmet, valamint az ismételt közgyűlés 
időpontja az eredeti közgyűléssel együtt kitűzésre kerül, és az eredeti 
napirendi kérdésekben, az eredeti napra és helyszínre történik a 
meghívás. Amennyiben a megismételt közgyűlést más napra hívják össze, 
erről a tagokat az általános szabályok szerint, külön kell értesíteni. Ekkor 
a meghívóban a tagságot arról kell tájékoztatni, hogy az ismételt 
közgyűlés megtartására az eredeti közgyűlés határozatképtelensége 
miatt, az eredeti napirendi pontok tekintetében kerül sor, amely a 
megjelentek számától függetlenül határozatképes és megtartható.  

12. § (1) A közgyűlés döntéseit – a (2) bekezdésben, valamint a 10. § 
(2) bekezdésében leírt kivétellel - nyílt szavazással, egyszerű 
szótöbbséggel hozza. 

(2) Az egyesület valamennyi tagjának többségével dönt a közgyűlés az 
elnökség megválasztásáról. 

 
 

2. Az elnökség 
 

13. § (1) A tizenöt fős elnökség tagjait – ideértve az elnököt és az 
alelnököt, akik minden esetben tagjai az elnökségnek - a közgyűlés ötéves 
időtartamra választja meg.  

(2) Az elnök, az alelnök és az elnökség tagjai tevékenységüket térítési 
díj nélkül látják el, azonban az egyesület érdekében folytatott 
tevékenységük során felmerült indokolt és szükségszerű kiadásaikkal 
összefüggésben költségtérítésre jogosultak. 

14. § (1) Az elnökség feladat- és hatáskörébe tartozik: 
a) az egyesület tevékenységének irányítása;  
b) a 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. és/vagy IV. tengelyes 

intézkedések végrehajtása érdekében, a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal útmutatásával összhangban elkészített SZMSZ 
megalkotása és módosítása; 

c) a közgyűlés ülésének előkészítése; 
d) az egyesület által megkötésre kerülő szerződések jóváhagyása; 
e) az éves beszámoló elkészítése; 
f) a munkaszervezet vezetéséért felelős munkaszervezet vezető 

kiválasztása;  
g) képviselő delegálása egyéb szervezetekbe; valamint 
h) a közgyűlés által hatáskörébe utalt egyéb ügyek intézése. 
(2) Az elnökség dönt két közgyűlés közötti időszak között az egyesület 

ügyeiben, kivéve azokat a tárgyköröket, amelyeket az alapszabály, vagy 
jogszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe vagy más személy, 
egység hatáskörébe utal, de különösen: 

a) dönt a helyi vidékfejlesztési stratégia/terv végrehajtása során 
felmerülő delegált feladat ellátásával összefüggő, munkaszervezet vezető 
által összeállított kérelem elfogadásáról, esetleges visszautalásáról; 

b) dönt az elnök által felterjesztett támogatási rangsor(ok) alapján a 
forrás(ok) allokációjáról; 

c) utasítja az elnököt a forrásallokáció során feltárt eljárási hibák 
javítására. 
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15. § (1) Az elnökség az egyesület tagját akkor zárja ki, ha a tag az 
éves tagdíjat határidőben nem fizeti meg, és fizetési kötelezettségét az 
írásbeli felszólításban biztosított 30 napos határidőben sem teljesíti. 

(2) Ha a természetes személy tag meghalt, továbbá ha a jogi személy, 
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság megszűnt, a 
tagot az elnökség törli az egyesület tagjai közül.  

16. § (1) Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább 
negyedévente tartja. 

(2) Az ülést az elnök hívja össze. Az ülés összehívását bármelyik 
elnökségi tag kezdeményezheti a napirendi pont(ok) megjelölésével. Ez 
utóbbi esetben az ülést az elnök 15 napon belüli időpontra köteles 
összehívni. A meghívót az ülés előtt legalább 5 nappal korábban kell 
megküldeni. 

(3) Az elnökség ülése akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint 
fele jelen van. 

(4) Az elnökség döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel 
hozza. 
 

 
3. Az elnök és az alelnök 

 
17. § (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 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 Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 29. § (3) bekezdése alapján 
az alelnökkel együttesen rendelkeznek; 

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) munkáltatói jogokat gyakorol az egyesület munkaszervezet vezetője 
felett. 

(3) Az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben az alelnök látja 
el az elnök feladatait. 
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(4) Az elnök megállapodást köt az egyesület által nyújtott 
szolgáltatások igénybevételének feltételeiről, harmadik személyekkel 
szerződést köt. 
 

 
4. A felügyelő bizottság 

 
18. § (1) A háromtagú felügyelő bizottság a közgyűlés által 

közvetlenül, minősített többséggel, ötéves időtartamra megválasztott 
elnökből és két felügyelő bizottsági tagból áll. Felügyelő bizottsági 
tagságot külső személy is betölthet. 

(2) Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke és tagja az egyesület elnöke, 
alelnöke, és az elnökség tagja, továbbá ezek közeli hozzátartozója. 

(3) A felügyelő bizottság csak a közgyűlésnek alárendelt testület. 
(4) A felügyelő bizottság elnöke és tagjai tevékenységüket térítési díj 

nélkül látják el, azonban az egyesület érdekében folytatott tevékenységük 
során felmerült indokolt és szükségszerű kiadásaikkal összefüggésben 
költségtérítésre jogosultak. 

19. § (1) Az egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzése 
céljából a felügyelő bizottság feladat- és hatáskörébe tartozik: 

a) az egyesület pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata; 
b) a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és 

egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése; 
c) tagdíjak befizetésének ellenőrzése; 
d) az éves mérleg felülvizsgálata; 
e) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott 

bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata; 
f) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése; 
g) az egyesületi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések 

megtételének ellenőrzése. 
(2) A felügyelő bizottság évente beszámol a közgyűlésnek 

tevékenységéről. 
20. § Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve 

könyvvizsgálója az a személy, aki  
a) a vezető szerv 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. 
21. § (1) A felügyelő bizottság tagjai az egyesület vezetésében 

(vezetőség, elnökség, elnök) nem vehetnek részt, nem lehetnek az 
egyesület munkavállalói. 

(2) A felügyelő bizottság a működését a saját maga által elfogadott 
működési szabályzat és ügyrend alapján végzi. 
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22. § (1) A felügyelő bizottság üléseit szükség szerint, de legalább 
félévente tartja. 

(2) Az ülést a felügyelő bizottság elnöke hívja össze a közgyűlés 
összehívására vonatkozó eljárás szerint. Az ülés összehívását bármelyik 
felügyelő bizottsági tag kezdeményezheti, a napirendi pont(ok) 
megjelölésével. Ez utóbbi esetben az ülést a felügyelő bizottság elnöke 15 
napon belüli időpontra köteles összehívni. A meghívót az ülés előtt 
legalább 5 nappal korábban kell megküldeni. 

(3) A felügyelő bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a tagok 
közül legalább ketten jelen vannak. 

(4) A felügyelő bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű 
szótöbbséggel hozza. 

(5) A felügyelő bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet 
a jegyzőkönyvvezető, a felügyelő bizottság elnöke és egy felkért jelen levő 
bizottsági tag írja alá. A jegyzőkönyv egy példányát minden bizottsági tag 
és elnökségi tag 8 munkanapon belül megkapja. 

(6) A felügyelő bizottság tagjai az egyesület könyveibe, irataiba 
bármikor betekinthetnek, ezekről másolatot készíthetnek, az egyesület 
dolgozóitól felvilágosítást kérhetnek. 

 
 

5. A munkaszervezet és a munkaszervezet vezető 
 

23. § (1) Az egyesület ügyintézését a munkaszervezet látja el. 
(2) A munkaszervezet az egyesület ügyviteli, adminisztratív szervezete, 

az egyesület tevékenységét segítő iroda. Szervezeti felépítése, feladatai, 
létszáma az egyesület tevékenységeihez igazodóan változhat, amely az 
SZMSZ-ben kerül meghatározásra. 

(3) A munkaszervezet munkáját az iroda vezetőjeként a 
munkaszervezet vezető irányítja. A munkaszervezet vezető kiválasztásáról 
az elnökség gondoskodik. A munkaszervezet vezetői tisztséget az 
egyesület tagja illetve külső személy is elláthat. 

(4) A munkaszervezet dolgozói tevékenységüket munkaviszony 
keretében látják el. A munkáltatói jogkört a munkaszervezet vezető 
gyakorolja. 

(5) A munkaszervezet vezető: 
a) gondoskodik a munkaszervezet vezetéséről; 
b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkaszervezet dolgozói 

vonatkozásában; 
c) eljár és dönt a közgyűlés és az elnökség által hatáskörébe utalt 

ügyekben; 
d) gondoskodik az egyesület nyilvántartásainak vezetéséről; 
e) gondoskodik a 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. és/vagy IV. 

tengelyes intézkedések végrehajtása érdekében, a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal útmutatásával összhangban az egyesület SZMSZ-
ének elkészítéséről, javaslatot tesz annak módosítására; 

f) az elnök vagy az alelnök akadályoztatása estén a bankszámla felett a 
nem akadályoztatott tisztségviselővel együttesen rendelkezhet. 
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(6) Az egyesület a központi rendelet alapján benyújtott kérelmek 
értékeléséhez, az értékelés és döntés előkészítés érdekében végzendő 
feladatokat nem szervezheti ki. Az egyesület gazdasági (pl.: könyvelés, 
könyvvizsgálat), jogi tevékenységéhez az Egyesülettel szerződéses 
kapcsolatban levő külső szervezeteket, szakértőket vehet igénybe. 

 
 

6. A tagozatok 
 

24. § (1) Az egyesület három tagozatot hoz létre, ezek  
a) a közszféra tagozat; 
b) a civilszféra tagozat;és  
c) az üzleti szféra tagozat. 
(2) Az egyes tagozatok pontos definiálásáról a jelen alapszabály 

preambulumában megjelölt jogszabályok adnak felvilágosítást.  
(3) A tagozatok egyesületen belüli megoszlása a következő: 
a) a közszféra maximum 40%-ban; 
b) a civil- és az üzleti szféra együttesen minimum 60%-ban képviselteti 

magát. 
(4) Minden tagozat képviseltetheti magát az egyesület minden fórumán, 

az alapszabályban lefektetett arányok mentén és képviselői útján. 
 
 

IV. Az egyesület jogképessége 
 

25. § Az egyesület jogi személy. 
26. § (1) Az egyesület képviseletére  
a) az elnök; 
b) az elnök tartós akadályoztatása esetén az alelnök; továbbá 
c) az elnök által írásba foglalt megbízási szerződéssel megbízott 

bármely személy jogosult. 
(2) Tartósnak a 30 napon túli akadályoztatás minősül. 

 
 

V. Egyesület gazdálkodása 
 

27. § Az egyesület évi költségvetés alapján gazdálkodik. 
28. § Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a 

tagdíj fizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem 
felelnek. 

29. § Az egyesület bevételeit 
a) a tagdíjak; 
b) az európai közösségi, a nemzeti, és az önkormányzati támogatások; 

valamint 
c) az egyéb források (tagok adományai, alapítványok támogatása, 

támogatók befizetései, stb.) képezik. 
 
 

VI. Az egyesület megszűnése 
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30. § (1) Az egyesület megszűnik, ha: 
a) feloszlását, illetve más társadalmi szervvel való egyesülését a 

közgyűlés kimondja; 
b) a bíróság az ügyészség keresete alapján feloszlatja; 
c) a közgyűlés megállapítja a megszűnését. 
(2) Megszűnés esetén az egyesület vagyonáról a közgyűlés rendelkezik. 

A megszűnéssel kapcsolatosan az elnökség jár el. Vagyonát a hitelezők és 
a kötelezettségek kielégítése után, csak a hasonló célok érdekében 
tevékenykedő egyesület vagy alapítvány javára lehet felhasználni. A 
vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.  
 

 
VII. Záró rendelkezések 

 
31. § Az alapszabályban nem rendezett kérdésekben az egyesülési 

jogról szóló 1989. évi II. törvény és a Ptk. rendelkezései az irányadók. 
 
 
Fertőszentmiklós, 2011. július 8. 
 
 
 
 ……………………………….. 

Gaál István elnök 
 
 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 

1. …………………………………………………… (név) 
 

…………………………………………………… (lakóhely) 
 

 
2. …………………………………………………… (név) 

 
…………………………………………………… (lakóhely) 


