
 

 

MEGHÍVÓ 

Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület tisztelettel meghívja Önt az egyesület  

közgyűlésére 

Időpontja:  2018. május 30-án (szerda) 17.00 óra 

Helyszíne:  Fertőszentmiklós, Szabadidő Központ és Könyvtár 

Határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlésre kerül sor 2018. május 30., 17.30 órakor a 

meghívóban kiküldött eredeti napirendi pontokkal és helyszínen, ami a megjelentek számától függetlenül 

határozatképes.  

PROGRAM 

16.30-17.00 Regisztráció 
17.00-17.15 Köszöntő 
         Horváth Tibor elnök 
 

17.15-18.30 
Közgyűlési napirendi pontok 

1. napirend: Tájékoztatás a tagsági viszonyokról 
Előterjeszti: Horváth Tibor, elnök 
2. napirend: Információ a Leader 2018. évi pályázatainak állásáról, még nyitott 

   pályázati felhívásokról 
Előterjeszti: Horváth Tibor, elnök és Páliné Keller Csilla, munkaszervezet vezető 
3. napirend: A Helyi Fejlesztési Stratégia módosításainak elfogadása 
Előterjeszti: Horváth Tibor, elnök és Páliné Keller Csilla, munkaszervezet vezető 
4. napirend: Védjegy Tanács szakmai beszámolója 
5. napirend: Tájékoztatás az Egyesület saját projektjeinek állásáról 
Előterjeszti: Horváth Tibor, elnök és Páliné Keller Csilla, munkaszervezet vezető 
6. napirend: Egyesületünk fennállásának 10 éves évfordulójára tervezett jubileumi 

   rendezvényről 
Előterjeszti: Horváth Tibor, elnök és Páliné Keller Csilla, munkaszervezet vezető 
7. napirend: 2017. év pénzügyi és szakmai beszámolója 
Előterjeszti: Horváth Tibor, elnök és Páliné Keller Csilla, munkaszervezet vezető 
8. napirend: 2018. évi költségvetés és 2018. évi munkaterv elfogadása 
Előterjeszti: Horváth Tibor, elnök és Páliné Keller Csilla, munkaszervezet vezető 
9. napirend: Elnökségi tagok választása 
Előterjeszti: Horváth Tibor, elnök 

10. napirend: Döntés az egyesület alapszabályának módosításáról 
Előterjeszti: Horváth Tibor, elnök 

11. napirend: Egyebek 

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel megjelenésére, vagy képviselőjére 
feltétlenül számítunk! 

Kérjük egyesületi tagjainkat, hogy részvételi szándékukat jelezzék legkésőbb 2018. május 28-ig a 

kata.kovacs@alpokalja-fertotaj.hu e-mail címre! 

Fertőszentmiklós, 2018. május 10. 

Horváth Tibor sk.   Páliné Keller Csilla sk. 
             elnök                   munkaszervezet vezető 



Szám: 1./2018. 

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület 2018. május 30-án 17.00 órai 

kezdettel megtartott közgyűléséről. Az ülés helye: Fertőszentmiklós, Szabadidő Központ és 

Könyvtár 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint: 57 fő, ebből egyesületi tag 54 fő (a jelenléti ív a 

jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi.) Horváth Tibor elnök köszöntötte a közgyűlés tagjait és 

megállapította, hogy a közgyűlés 17 óra 00 perckor 54 fővel határozatképes.  

Horváth Tibor a jegyzőkönyv vezetésével Kovács Katalint javasolta megbízni. Kovács Katalin a 

jegyzőkönyv vezetésére vonatkozó megbízást elfogadta.  

Horváth Tibor a jegyzőkönyv-hitelesítőnek Szigethi Istvánt és Hollósi Gábort javasolta 

megbízni. Szigethi István és Hollósi Gábor a megbízást elfogadta.  

Horváth Tibor tájékoztatta a közgyűlést, hogy az elnökségi tagok és  megválasztására vonatkozó 

9. napirendi pontra tekintettel a választás titkos szavazásának lebonyolítására szavazatszámláló 

bizottság létrehozása szükséges. Horváth Tibor a szavazatszámláló bizottság elnöki tisztségére 

Dr. Tóth Melindát, további 2 tagi tisztségére pedig Kovács Alajost, és Szigethi Istvánt, 

javasolta megbízni. Dr. Tóth Melinda, Kovács Alajos és Szigethi István a megbízást elfogadták. (A 

titkosított jegyzőkönyv a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi) 

Horváth Tibor kéri a közgyűlést, hogy szavazza meg a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv-

hitelesítők és szavazatszámláló bizottság elnökének és további 2 tagjának személyét. A 

közgyűlés egyhangúlag elfogadta a javasolt jegyzőkönyvvezetőt, jegyzőkönyv-hitelesítőket és 

szavazatszámláló bizottsági tagokat (elnököt és 2 tagot). 

Horváth Tibor elnök ezt követően a közgyűlés elé terjesztette a napirendi pontokat. Kéri, hogy a 

napirendeket az alábbiak szerint fogadja el: 

1. napirend: Tájékoztatás a tagsági viszonyokról 
Előterjeszti: Horváth Tibor, elnök 
 
2. napirend: Információ a Leader 2018. évi pályázatainak állásáról, még nyitott 

   pályázati felhívásokról 
Előterjeszti: Horváth Tibor, elnök és Páliné Keller Csilla, munkaszervezet vezető 
 
3. napirend: A Helyi Fejlesztési Stratégia módosításainak elfogadása 
Előterjeszti: Horváth Tibor, elnök és Páliné Keller Csilla, munkaszervezet vezető 
 
4. napirend: Védjegy Tanács szakmai beszámolója 

 
5. napirend: Tájékoztatás az Egyesület saját projektjeinek állásáról 
Előterjeszti: Horváth Tibor, elnök és Páliné Keller Csilla, munkaszervezet vezető 
 
6. napirend: Egyesületünk fennállásának 10 éves évfordulójára tervezett jubileumi 

   rendezvényről 
Előterjeszti: Horváth Tibor, elnök és Páliné Keller Csilla, munkaszervezet vezető 
 
7. napirend: 2017. év pénzügyi és szakmai beszámolója 
Előterjeszti: Horváth Tibor, elnök és Páliné Keller Csilla, munkaszervezet vezető 



 
8. napirend: 2018. évi költségvetés és 2018. évi munkaterv elfogadása 
Előterjeszti: Horváth Tibor, elnök és Páliné Keller Csilla, munkaszervezet vezető 
 
9. napirend: Elnökségi tagok választása 
Előterjeszti: Horváth Tibor, elnök 
 

10. napirend: Döntés az egyesület alapszabályának módosításáról 
Előterjeszti: Horváth Tibor, elnök 
 

11. napirend: Egyebek 

 

A közgyűlés jelenlévő tagsága a felterjesztett napirendi pontokat egyhangúlag jóváhagyta.  

1. Napirend: Tájékoztatás a tagsági viszonyokról 

 

Horváth Tibor elnök tájékoztatta a közgyűlést, hogy az elnökség felé az alábbi személyek, 
szervezetek jelezték kilépési kérelmüket:  
 

- Infoduo Kft. 
- Divile-Tóth Tanácsadó Kft. 
- Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet (Nyugat Takarékszövetkezetbe való beolvadás) 
- KOPI Hungária 98. Kft. 
- Ágfalvi Fúvózenekari Egyesület 
- Wenergia Kft. 

 
A Wenergia Kft. és az Ágfalvi Fúvózenekari Egyesület képviselői a közgyűlésen megjelentek, 
azonban tagsági jogviszonyuk megszűnésére tekintettel határozatképesség megállapítása során 
figyelmen kívül kell hagyni, illetve - tagsági jogviszonyuk megszűnésére tekintettel – nem 
szavazhatnak. 
 
Horváth Tibor elnök elfogadásra terjesztette elő az egyesülethez beérkezett kilépési 
kérelmekhez kapcsolódva, az alábbi határozati javaslatot 52 fő igen, 0 fő nem és 0 fő tartózkodás 
mellett elfogadta. 

 
1/2018. (05.30) közgyűlési határozat 

„Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesülettel megszünteti tagsági viszonyát 
az Infoduo Kft., a Divile-Tóth Tanácsadó Kft., a Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet, 
a KOPI Hungária 98. Kft., az Ágfalvi Fúvózenekari Egyesület és a Wenergia Kft.” 

 
 
2. napirend: Információ a Leader 2018. évi pályázatainak állásáról, még nyitott 

pályázati felhívásokról 
 
Páliné Keller Csilla munkaszervezet vezető ismertette a tagsággal az egyesület 2014-2020-as 
programozási időszakhoz kapcsolódó térségi helyi Leader pályázati felhívásait. Elmondta, 
hogy a pályázói felület 2017. novembere óta nyitva áll a pályázók részére, szakaszzáró 
napokkal. Ez azt jelenti, hogy adott felhívásra az adott szakaszzáró napig tudják mindig 
benyújtani a projekteket. A megjelent 6 felhívásból még jelenleg 5 nyitva áll, azonban május 
31-én zárul a Turizmus Komplex, míg június 1-jén a Kultúrháló Komplex felhívás. 
 
A Fecskeház felhívás pedig május 4. zárult. Mivel ezen felhívásnál már nincs több szakaszzáró 
nap meghatározva, így erre már nincs lehetőség pályázatot benyújtani. Turizmus Komplexre 
3 db pályázat érkezett be, Kultúrháló Komplexre 5 db, Fecskeházra 2 db, Turizmus 
Kisléptékre 6 db, míg a Vidék Minősége felhívásra 4 db. 



Az eddig beérkezett pályázati igény közel 125 millió forint, míg a teljes keret 407 millió forint. 
 
A Turizmus Kislépték, a Kultúrháló Kislépték és a Vidék Minősége felhívás jelenleg is nyitva 
áll pályázóink számára. 
 
 
3. napirend: A Helyi Fejlesztési Stratégia módosításainak elfogadása 

 
Páliné Keller Csilla munkaszervezet vezető ismertette a tagsággal, hogy a Helyi Fejlesztési 
Stratégiánk (HFS) ismételten módosításra került a pályázati felhívások tekintetében, 
többnyire bővítésre került a pályázókkal való egyeztetéseket követően. Némely felhívásban 
bővült a pályázók köre, módosultak/kiegészültek a szakaszzáró napjai. 
 
A HFS módosítása jelen jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.  
 
Horváth Tibor elnök elfogadásra terjesztette elő az egyesület 2014-2020-as programozási 
időszakhoz kapcsolódó térségi Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) módosítását, az alábbi 
határozati javaslatot 52 fő igen, 0 fő nem és 0 fő tartózkodás mellett elfogadta. 
 

2/2018. (05.30) közgyűlési határozat 

„Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése elfogadta Helyi 
Fejlesztési Stratégia (HFS) módosítását.” 
 

 
4. napirend: Védjegy Tanács szakmai beszámolója 

Páliné Keller Csilla tájékoztatta a tagságot, az elmúlt év eseményeiről, mik is történtek a Vidék 
Minősége Védjegy Hálózata kapcsán. (minősítések, szektorülések). Kézműves szektorunk 
élén személyi változás történt, Barkó Péter helyett Szováti Szilvia vette át a szektor vezetését. 
Továbbá a védjegyesek számára kiírt pályázati felhívás kapcsán elmondta, hogy a benyújtás 
kétkörös. Először a Védjegy Tanács számára szükséges benyújtani a projektötletet, és a 
jóváhagyást követően kerülhet benyújtásra a felületen is. 
A projektötletek részletesebb bemutatása a 4. sz. mellékletben olvasható, mely a 
jegyzőkönyv részét képezi. 
 
5. napirend: Tájékoztatás az Egyesület saját projektjeinek állásáról 

 
Az egyesület vezetője beszámolt arról is, hogy korábbi hálózati programjaink (Védjegy, 
Örökségünk) folytatásához térségközi és nemzetközi pályázatokat nyújtottunk be, melyek 
döntésére még jelenleg is várunk. Ezen pályázatok mellett benyújtásra került egy 
együttműködés a Tisza-tó és a Fertő-tó között, valamint az úgynevezett KochArt projekt is. 

 
6. napirend: Egyesületünk fennállásának 10 éves évfordulójára tervezett jubileumi 

   rendezvényről 
 
A szervezet munkaszervezet vezetője beszámolt arról, hogy az egyesület fennállásának 10 
éves jubileumát ünnepelni 2018-ban. Így ezen szép évforduló kapcsán az elnökséggel egy 
jubileumi rendezvény megszervezését tervezik, mely 2018. szeptember 8-án kerülne 
megtartásra. Az ünnepség rendhagyó lenne, mivel az I. Vidék Olimpia részeként kerülhet 
megtartásra Fertődön. A részletes program még kidolgozás alatt áll. 
 

7. napirend: 2017. év pénzügyi és szakmai beszámolója  
 

Páliné Keller Csilla az egyesület által ellátott 2017. évi szakmai feladatokat mutatta be. A 
szakmai beszámolók megtekinthetőek az egyesület honlapján negyedéves bontásokban. Ezt 
követően Szigeti Éva, a Felügyelő Bizottság elnöke a 2017. évi pénzügyi beszámolóról adott 



tájékoztatást. Az egyesület 2017. évi éves beszámolója jelen jegyzőkönyv 5. sz. melléklete 
tartalmazza. 

A Felügyelő Bizottság az egyesület 2017. évi pénzügyi beszámolóját megismerte, megtárgyalta 
majd előterjesztésre jóváhagyta. 

A beszámolókat Horváth Tibor az alábbiak szerint elfogadásra bocsátja. Az Alpokalja-Fertő táj  
Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése az alábbi határozati javaslatot 52 fő igen, 0 fő nem és 0 fő 
tartózkodás mellett elfogadta. 

3/2018. (05.30) közgyűlési határozat 

 „Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése elfogadta az 

egyesület 2017. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját. 

8. napirend: 2018. évi költségvetés és 2018. évi munkaterv elfogadása 
 

Szigeti Éva bemutatta az egyesület 2018. évre vonatkozó költségvetési tervét. Elmondta, hogy a 

tervezési terület a korábbi 39 település maradt. A 2014-20-as időszakhoz kapcsolódó Helyi 

Fejlesztési Stratégia elkészítésére (Vidékfejlesztési Program 19.1. intézkedése) ezen okirattal 

pályázhattunk 2015. december 17. napján. Az Alpokalja-Fertő táj Leader térsége a 255/2014 

(X.10.) korm. rendeletben meghatározott 9 600 000,- Ft támogatásban részesülhetett, 2015. 

november 1. – 2016. június 10. közti időszakra. (ezen időszak az eredeti felhívás szerint április 

30. napjáig szólt, így az akciócsoportok 6 hónappal kalkuláltak, a módosítással ez az intervallum 

7,5 hónapra tolódott ki. Ugyanezen kormányrendelet határozza meg az egyes helyi 

akciócsoportok 2014-20-as fejlesztési és működési forráskereteit.  

Majd beszámolt a jelenlevőknek a 2018-es év szakmai programjáról is. Ebben az évben fő 

feladatunk a a Leader kiírásaink kidolgozása, a folyamatok felállítása és a beérkezett pályázatok 

ügyintézése volt. Valamint már a futó hálózati munkák tovább folytatása, projekt menedzsment 

feladatok ellátása, egyesület általános feladatainak ellátása. 2018. évi költségvetés és a 2018. 

munkaterv jelen jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képezi.  

A Felügyelő Bizottság az egyesület 2018. évi költségvetési tervezetét megismerte, megtárgyalta 
majd előterjesztésre jóváhagyta. 

Horváth Tibor elnök elfogadásra terjesztette elő a munkaszervezet 2018. évi munkatervét és 
költségvetési tervét, az alábbi határozati javaslatot 52 fő igen, 0 fő nem és 0 fő tartózkodás 
mellett elfogadta.  

 
4/2018. (05.30) közgyűlési határozat 

Az Alpokalja-Fertő táj  Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése elfogadta az egyesület 
2018. évi munkatervét.  

 

5/2018. (05.30) közgyűlési határozat 

Az Alpokalja-Fertő táj  Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése elfogadta az egyesület 
2018. évi költségvetési tervét. 

 
 
9.  napirendi pont: Elnökségi tagok választása 
 

Horváth Tibor elnök tájékoztatta a közgyűlést, hogy az Egyesület Elnöksége elnökének, 

alelnökének és további 11 elnökségi tagjának megbízatása 2018. május 30. napján, tehát a 



közgyűlés tartásának napján lejár, amelyre tekintettel szükséges az Elnökség új elnökének, 

alelnökének és további 11 elnökségi tagjának a megválasztása. Horváth Tibor elnök ismertette a 

közgyűléssel az Egyesület alapszabályának az Egyesület elnöke, alelnöke és további 11 elnökségi 

tagja megválasztására vonatkozó rendelkezéseit. 

Horváth Tibor elnök javasolja a közgyűlésnek, hogy a közgyűlés a leköszönő elnökséggel egyező 

összetételben kerüljön megválasztásra. 

A fentiekre tekintettel a közgyűlés a személyi változások ügyében tárgyalt, majd titkos szavazást 

követően elfogadta az alábbi határozatokat: 

6/2018. (V.30.) számú közgyűlési határozat 

„A közgyűlés 2018. május 31. napjától 2023. május 31. napjáig terjedő határozott időre az 

Egyesület Elnöksége elnökévé Fertőszentmiklós Város Önkormányzatát (9444 

Fertőszentmiklós, Szent István utca 19.) választja meg. A jelen határozatot a közgyűlés – a 

szavazatszámláló bizottság jelentése alapján – 52 fő igen, 0 fő nem és 0 fő tartózkodás 

mellett hozta.” 

7/2018. (V.30.) számú közgyűlési határozat 

„A közgyűlés 2018. május 31. napjától 2023. május 31. napjáig terjedő határozott időre az 

Egyesület Elnöksége alelnökévé Iván Község Önkormányzatát (9374 Iván Fő utca 84.) 

választja meg. A jelen határozatot a közgyűlés – a szavazatszámláló bizottság jelentése 

alapján – 51 fő igen, 1 fő nem és 0 fő tartózkodás mellett hozta.” 

8/2018. (V.30.) számú közgyűlési határozat 

„A közgyűlés 2018. május 31. napjától 2023. május 31. napjáig terjedő határozott időre az 

Egyesület Elnöksége tagi tisztségére Hegykő Község Önkormányzatát (9437 Hegykő, 

Iskola utca 1.) választja meg. A jelen határozatot a közgyűlés – a szavazatszámláló 

bizottság jelentése alapján – 52 fő igen,  0 fő nem és 0 fő tartózkodás mellett hozta.” 

9/2018. (V.30.) számú közgyűlési határozat 

„A közgyűlés 2018. május 31. napjától 2023. május 31. napjáig terjedő határozott időre az 

Egyesület Elnöksége tagi tisztségére az Alpokalja Kistérséget (9461 Lövő, Fő utca 181.) 

választja meg. A jelen határozatot a közgyűlés – a szavazatszámláló bizottság jelentése 

alapján – 52 fő igen, 0 fő nem és 0 fő tartózkodás mellett hozta.” 

10/2018. (V.30.) számú közgyűlési határozat 

„A közgyűlés 2018. május 31. napjától 2023. május 31. napjáig terjedő határozott időre az 

Egyesület Elnöksége tagi tisztségére a Német Nemzetiségi Önkormányzat Ágfalvát (9423 

Ágfalva, Soproni utca 3.választja meg. A jelen határozatot a közgyűlés – a 

szavazatszámláló bizottság jelentése alapján – 52 fő igen, 0 fő nem és 0 fő tartózkodás 

mellett hozta.” 

11/2018. (V.30.) számú közgyűlési határozat 

„A közgyűlés 2018. május 31. napjától 2023. május 31. napjáig terjedő határozott időre az 

Egyesület Elnöksége tagi tisztségére a Napnyugat Turisztikai Egyesületet (9476 Zsira, Fő 

utca 37.) választja meg. A jelen határozatot a közgyűlés – a szavazatszámláló bizottság 

jelentése alapján – 51 fő igen, 1 fő nem és 0 fő tartózkodás mellett hozta.” 



 

12/2018. (V.30.) számú közgyűlési határozat 

„A közgyűlés 2018. május 31. napjától 2023. május 31. napjáig terjedő határozott időre az 

Egyesület Elnöksége tagi tisztségére a Magyarországi Gradistyei Horvátok Egyesületét 

(9733 Horvátzsidány, Csepregi utca 4.) választja meg. A jelen határozatot a közgyűlés – a 

szavazatszámláló bizottság jelentése alapján – 51 fő igen, 0 fő nem és 0 fő tartózkodás 

mellett hozta.” 

13/2018. (V.30.) számú közgyűlési határozat 

„A közgyűlés 2018. május 31. napjától 2023. május 31. napjáig terjedő határozott időre az 

Egyesület Elnöksége tagi tisztségére a Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsát (9431 

Fertőd, Haydn utca 2.) választja meg. A jelen határozatot a közgyűlés – a szavazatszámláló 

bizottság jelentése alapján – 52 fő igen, 0 fő nem és 0 fő tartózkodás mellett hozta.” 

14/2018. (V.30.) számú közgyűlési határozat 

„A közgyűlés 2018. május 31. napjától 2023. május 31. napjáig terjedő határozott időre az 

Egyesület Elnöksége tagi tisztségére a Civilek a Fertő-tájért Egyesületet (9492 

Fertőhomok, Akác utca 32.) választja meg. A jelen határozatot a közgyűlés – a 

szavazatszámláló bizottság jelentése alapján – 52 fő igen, 0 fő nem és 0 fő tartózkodás 

mellett hozta.” 

15/2018. (V.30.) számú közgyűlési határozat 

„A közgyűlés 2018. május 31. napjától 2023. május 31. napjáig terjedő határozott időre az 

Egyesület Elnöksége tagi tisztségére "TORNÁCOS" Szolgáltató, Kereskedelmi és 

Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaságot (9437 Hegykő, Kossuth utca 74-78.) 

választja meg. A jelen határozatot a közgyűlés – a szavazatszámláló bizottság jelentése 

alapján – 52 fő igen, 0 fő nem és 0 fő tartózkodás mellett hozta.” 

16/2018. (V.30.) számú közgyűlési határozat 

„A közgyűlés 2018. május 31. napjától 2023. május 31. napjáig terjedő határozott időre az 

Egyesület Elnöksége tagi tisztségére a BIOSALVUS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti 

Társaságot (9485 Nagycenk, Iskola utca 2. A. ép.) választja meg. A jelen határozatot a 

közgyűlés – a szavazatszámláló bizottság jelentése alapján – 50 fő igen, 0 fő nem és 2 fő 

tartózkodás mellett hozta.” 

17/2018. (V.30.) számú közgyűlési határozat 

„A közgyűlés 2018. május 31. napjától 2023. május 31. napjáig terjedő határozott időre az 

Egyesület Elnöksége tagi tisztségére az EU-AGRO Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft.-t 

(9485 Nagycenk, Gyár utca 28.) választja meg. A jelen határozatot a közgyűlés – a 

szavazatszámláló bizottság jelentése alapján – 51 fő igen, 1 fő nem és 0 fő tartózkodás 

mellett hozta.” 

18/2018. (V.30.) számú közgyűlési határozat 

„A közgyűlés 2018. május 31. napjától 2023. május 31. napjáig terjedő határozott időre az 

Egyesület Elnöksége tagi tisztségére Svedics Tibort szül. Svedics Tibort (lakcím: 9374 

Iván, József Attila utca 48.) választja meg. A jelen határozatot a közgyűlés – a 



szavazatszámláló bizottság jelentése alapján – 52 fő igen, 0 fő nem és 0 fő tartózkodás 

mellett hozta.” 

 

10. napirendi pont: Döntés az egyesület alapszabályának módosításáról 

 

Horváth Tibor ismertette a módosítások tervezetével egységes szerkezetbe foglalt alapszabály 
tartalmát, kiemelve a módosított alapszabályi rendelkezéseket. 
 
A módosított alapszabály jelen jegyzőkönyv 7. számú mellékelte. 
 
A fentieket követően Horváth Tibor a közgyűlésnek elfogadásra javasolta az egyesület 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.  

Ezt követően a közgyűlés a második napirendi pont keretében tárgyalt, majd a jelenlevők nyílt 

szavazással, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 

19/2018. (V.30.) számú közgyűlési határozat 

„A közgyűlés a mai nappal módosította az alapszabályát és elfogadta a külön íven 
szövegezett, a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő, változásokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt. Az egyesület működése során a jövőben ezen 
alapszabály rendelkezései az irányadók.” 

 
11.napirend: Egyebek 

Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Horváth Tibor elnök a közgyűlést bezárta. 

Mellékletek: 

1.sz. melléklet:  Jelenléti ív 
2.sz. melléklet:  Titkosított jegyzőkönyv 
3.sz. melléklet:  HFS módosítás 
4. sz. melléklet: Védjegy Hálózat összefoglaló anyaga 
5. sz. melléklet: 2017. évi beszámoló 
6. sz. melléklet: 2018. évi tervezett költségvetés és munkaterv 
7. sz. melléklet: Módosított alapszabály 



 

 
A VIDÉK MINŐSÉGE  

ALPOKALJA-FERTŐ TÁJON 

 
Alpokalja-Fertő táj Vidék Minősége Hálózat 



Védjegy szektor találkozók az első 

negyedévben 

2018. Február 6., 

Hegykő 

 

Információs Nap 

2018. Március 6. 

Hegykő 

 

Pályázatíró 

szeminárium 



Minősítések, 2017 – 2018.05.30-ig 

KÉZMŰVES szektor 

 

 Csoltói házaspár –    

Sopron és 

környékének néptánc 

hagyományainak 

   őrzői 

 

 Kovács Máté Zétény- 

   sörfőző mester 

 

- Horváth Edina, Tómalom 

TURIZMUS szektor 

 

 Tislér Diána –  

   Fertő-táj túravezetés 

 

 Szigethi Balázs –  

   Fertőtekergő, a Fertő-táj 

szervezett kerékpáros 

   túrái 

 

 Patonai Tamás – 

   Patonai Panzió 

ÉLELMISZER szektor 

 

 Czupy Krisztina, 

őstermelő –  

   homoktövis termékek 

készítője 

 

-György Károly – erdélyi 

kopasznyakú tyúkok 

tenyésztője 

- KROIS Brewery Kézműves 

Sörfőzde, Fertőrákos 



Kézműves szektor – új vezető választás 

Barkó Péter,  leköszönő 

kézműves szektorvezető 

Szováti Szilvia, új kézműves 

szektorvezető 



Az április 16-i Védjegy Tanács ülésre 

 

Gazdaságfejlesztés a Vidék Minősége 

jegyében - A Vidék Minősége –Alpokalja-

Fertő táj védjeggyel rendelkező termelők és 

szolgáltatók tevékenységének fejlesztése 

pályázati felhívásra 

 

Beérkezett projektötletek 



1 Csepp Pálinka Kft. 

Hegykő 

 A 2017-es évben egy nyertes ÉLIP 

pályázatnak köszönhetően egy új 

lepárlóval és erjesztő tartályokkal 

növeltük termelő kapacitásunkat. 

Ezen fejlesztésre alapozva 

szeretnénk tároló és logisztikai 

kapacitásunkat bővíteni, 

szivattyúk és tartályok 

segítségével. Térségünkben új, 

egyedi pálinka termékekre is 

igény mutatkozott, amelyhez 

egyedi címkék/arculat kialakítása 

szükséges az értékesítéshez. Jelen 

pályázatunk marketing 

tevékenysége ezen új termék 

piacra vitelét is lehetővé teszi. 



Savaria Agentura Kft. 

Napvirág Ház, Zsira 

A Savaria Agentura Kft. 11 éve foglalkozik vidéki 

szálláshely-szolgáltatással Zsirán, ekkor létesült 

SAPARD támogatás bevonásával a Napvirág 

Vendégház (4 szobás).  

Projekt főbb elemei: eszközbeszerzés (nagy 

teljesítményű wifi rendszer, Cinege szoba 

berendezésének cseréje, laptop, multifunkcionális 

lézernyomtató, tintasugaras nyomtató), marketing 

tevékenységek (reklámtábla, szórólapok, 

kuponkártya, street-art alkotás), felújítási munkák 

(lábazati és homlokzati vakolás, belső festés, külső 

terek mázolása, részleges szaniter csere, ledes 

lámpatestek, tetőterasz bontása, új vízzáró réteg 

kialakítása, szigetelése, tetőterasz műfüvesítése. 

Kiskerti ház épületének és kerti gyerekjátszó rész 

karbantartása, kis kapu, nagy kapu cseréje, külső 

lámpák beépítése).  



Sonnengolf Klub, Zsira  

 A Kft. jelenleg egy korábbi LEADER program keretében létesült 

négynapraforgós falusi szálláshelyet működtet, 14 fő számára 

biztosít szálláslehetőséget, családok, baráti társaságok, és a 

golfpálya iránt érdeklődők számára összesen 7 szobában.  

 Tervezett tevékenységek: különböző terek kialakítása (recepció, 

iroda, vendégfogadó), eszközbeszerzés (bútorok, informatikai 

eszközök), projektmenedzsment, vállalkozás honlapjának 

továbbfejlesztése, szóróanyagok készítése. 



Fertőtekergő, Hegykő 

 Fertőtekergő néven, egyéni vállalkozás keretein 

belül három éve szervezünk kerékpártúrákat a 

nagyközönség számára, melyek során 

igyekszünk közvetíteni a helyi értékeket, minél 

több emberrel megismertetni a Fertő-tájat. 

Tapasztalataink szerint a kerékpáros turizmus 

folyamatosan fejlődik, az igény egyre nő az 

ilyen túrák iránt. A pályázat folyománya képpen 

bővíteni tudjuk tevékenységi körünket kerékpár 

és kerékpáros GPS bérléssel, amihez 

elengedhetetlen az ezek tárolására alkalmas 

épület, az azt megközelítő járda és egy zárt 

parkoló építése. Honlapfejlesztéssel, marketing 

eszközökkel kommunikálni tudjuk a 

fejlesztéseket, erősíteni tudjuk a már meglévő 

túráinkat, az érdeklődők részletesebb 

felvilágosítást kaphatnak az új lehetőségekről, 

illetve a térségünkről.  



Szentkői Sörház Kft., Fertőhomok  

„Szentkői - a kőbe vésett ízvilág - minőségi fejlesztés Fertőhomok központjában” 

Vállalkozásunkat 2017. március 31. napján alapítottuk azzal a céllal, hogy 

régiónkkal a kisüzemi sörtermékeket megismertethessük, a hazai kisüzemi sörkultúra 

nyugat-magyarországi képviselőivé váljunk.  

A hegykői székhelyű cégünk 

tevékenységének érdemi részét 

Fertőhomokon az ott tervezett 

„látványfőzdében” fogja végezni. 

Termelési kapacitás optimalizálása 

érdekében cégünk a berendezés 

gyártójától erjesztő tartályok 

vásárlását, valamint a magas 

minőségben előállított termékek 

sikeres piacra vezetése céljából 

teljes arculat-építést tervez. 

Cégünk saját beruházásból 

megvalósuló működését 2018. év 

végén kívánja elkezdeni, amelyhez 

jelen pályázati forrás időben is 

nagyban hozzájárulhat. 



KultpArt, Hegykő  
(dr. Gergely István) 

 

 

 KultpArt  

 



A május 24-i Védjegy Tanács ülésre 

 

Gazdaságfejlesztés a Vidék Minősége 

jegyében - A Vidék Minősége –Alpokalja-

Fertő táj védjeggyel rendelkező termelők és 

szolgáltatók tevékenységének fejlesztése 

pályázati felhívásra 

 

Beérkezett projektötletek 



Pánácz Tibor, méhész, Fertőendréd 

Méhészeti termékfejlesztés a Fertő tájon  

 Eszközbeszerzés és marketing tevékenység: mézadagoló  

automata forgóasztallal, mézkrémesítő és kristálytalanító 

berendezés automata vezérléssel, dizájn címkék gyártása 



Rabi Géza, Kópháza 

építész tervező 

 Új tervezői iroda kialakítása meglévő épület 

felújításával, átalakításával, az új irodában kialakításra 

kerül egy „Védjegy-Sarok”, mely bemutatja a térségi 

védjegyes tagok termékeit, szolgáltatásait 

szektoronként. 



Dr. Nagy Attila – Harka  

Attila Mérnöki Iroda Bt. 

 Attila Fotó fotóstúdió feltételeinek megteremtése 

 Ideális oktatási és fotózási helyszín kialakítása, új szolgáltatások 

bevezetése: 4-5 fős családok, baráti társaságok fotózása, 

termékfotózás stúdióban, gyakorlati képzés saját stúdióban,  



Bo-Ni Vendégház, Fertőd 

 Bo-Ni Vendégház korszerűsítése, Meglévő 17 éves vendégház belső 

korszerűsítése, klímatizálása (matracok, kerámia főzőlap, mosogatótál, 

vízforraló, hűtőszekrények, mikrohullámú sütők, televíziók, mosógépek, 

szárítógépek, ágyak, klímaberendezések) 



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! 

„A vidék minősége . A valódi érték.” 



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Családi név Első utónév További utónevek

Viselt név:

Anyja neve:

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születési ideje:

Születési név:

Előtag

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

08 Győri Törvényszék

Darázs Lívia

Darázs Lívia

Károly Klára

Magyarország

Sopron

1 9 7 4 0 8 1 0

0 8 0 2 0 0 6 2 1 5 9 2 0 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 16.43.39



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

08 Győri Törvényszék 2 0 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

9 4 4 4 Fertőszentmiklós

Szent István utca

20-21

    

0 8 0 2 0 0 6 2 1 5 9

0 8 P k T 6 0 1 0 7 2 0 0 8 4 2

1 8 9 8 7 5 9 5 1 0 8

Horváth Tibor

Fertőszéplak 2 0 1 8 0 4 2 5

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 16.43.39



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

23 260 22 300

0 0

23 260 22 300

0 0

782 6 108

0 0

773 577

0 0

9 5 531

0 0

24 042 28 408

16 872 26 930

3 840 3 840

-4 455 -13 109

26 141 26 140

0 0

-8 654 10 059

0 0

0 0

7 170 1 478

0 0

0 0

7 170 1 478

0 0

24 042 28 408
Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 16.43.39



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

615 463 0 615 463

0 0 0 0 0

13 402 31 693 0 13 402 31 693

2 031 1 690 0 2 031 1 690

11 371 29 624 0 11 371 29 624

0 1 0 0 1

14 017 32 157 0 14 017 32 157

14 017 32 157 0 14 017 32 157

6 360 3 308 0 6 360 3 308

14 969 17 662 0 14 969 17 662

0 0 0 0 0

1 098 1 030 0 1 098 1 030

159 1 0 159 1

85 97 0 85 97

22 671 22 098 0 22 671 22 098

22 671 0 22 671

-8 654 10 059 0 -8 654 10 059

0 0 0

-8 654 10 059 0 -8 654 10 059
Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 16.43.39



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

11 050 28 693 11 050 28 693

0 830 0 830

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 16.43.39



PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

9 4 4 4 Fertőszentmiklós

Szent István utca

20-21

    

0 8 P k T 6 0 1 0 7 2 0 0 8 4 2

0 8 0 2 0 0 6 2 1 5 9

1 8 9 8 7 5 9 5 1 0 8

Horváth Tibor

Vidékfejlesztés, településfejlesztés

nem közhasznú jogállású, 

létesítő okiratban nem határozott meg közfeladatot

Alpokalja - Fertő táj térség 39 településének lakossága

40000

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 16.43.39



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

14 017 32 157

14 017 32 157

22 671 22 098

14 969 17 662

22 671

-8 654 10 059

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 16.43.39



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Működési és animációs költségek támogatása

Vidékfejlesztési program irányító hatósága

2016.06.10-2020.12.31.

76 872 478

20 409 743

28 693 472

16 682 409

1 224 974

2 502 360

20 409 743

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 16.43.39



KÖZGYŰLÉS 

 

ALPOKALJA-FERTŐ TÁJ 

VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET  

2018. május 30. 



2018. ÉVI PÁLYÁZATOK 

Eddig beérkezett támogatási igény: 124 888 235 Ft  

Eddig beérkezett teljes költségvetések: 199 377 266 Ft  

TELJES KERET: 407 millió Ft 



2018. ÉVI PÁLYÁZATOK 



2018. ÉVI PÁLYÁZATOK 



2018. ÉVI PÁLYÁZATOK 



HELYI FEJLESZTÉSI  

STRATÉGIA MÓDOSÍTÁSA 

A hatályos helyi felhívások  

és mellékleteik az alábbi oldalról tölthetők le:  

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml 

 Helyi Akciócsoportként az Alpokalja-Fertő Táj Vidékfejlesztési Egyesületet kell 
kiválasztani, majd a "Keresés" gombra kattintva a hatályos felhívásnál "Letöltés". 

 

 A módosított HFS: 

http://www.alpokalja-fertotaj.hu/strategiank.html  

 Tartalma:  

 1) Az egyes helyi felhívásokban történt módosítások lekövetése 

 2) Vidék Minősége Védjegy Intézkedéshez kapcsolódóan új 
célterület beillesztése, amely a közösségi marketing és 
szemléletformálás, informális tanulás lehetőségeit biztosítja 
térségi és országos szinten (120 millió Ft-os keretből 15 millióFt) 



2017. ÉV BESZÁMOLÓI 



2018. ÉV SZAKMAI MUNKATERVE 

1) A Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítása:  

Tanácsadás, felhívások módosítása, pályázatok ügyintézése, HBB 

ülések bonyolítása 

2) Egyesület saját együttműködési pályázatainak megvalósítása 

3) Vidék Minősége védjegy hálózat működtetése 

4) Projektmenedzseri feladatok ellátása (Külterületi utak, EFOP) 

5) Egyesületi általános feladatok ellátása 



2018. ÉV PÉNZÜGYI TERVE 



2016-2022 ÉVEK MŰKÖDÉSI 

FINANSZÍROZÁSA 



LEADER/CLLD 2020+ 

Naturama Szövetség… reloaded… 
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 …………………………. …………………………….. 

 Horváth Tibor dr. Ábrahám Virág 

 Elnök Ügyvéd 

 

Alpokalja – Fertő Táj Vidékfejlesztési Egyesület  

Alapszabály 

 

 

Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat egységes 

szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 2018. május 30-i közgyűlésen …../2018. 

(V.30.) számú határozattal elfogadott módosítások alapján hatályos 

tartalomnak. 

 

I. Az egyesület neve, székhelye, céljai 

 

1. § Az egyesület neve: Alpokalja – Fertő Táj Vidékfejlesztési Egyesület (a 

továbbiakban: egyesület). 

2. § (1) Az egyesület székhelye: 9444 Fertőszentmiklós, Szent István u. 20-21. 

(2) Az egyesület fióktelepe: 9436 Fertőszéplak, Kastély Hősök tere, hrsz. 80,81 

3. § (1) Az egyesület célja  

a) kulturális tevékenység; 

b) oktatási tevékenység; 

c) településfejlesztési tevékenység; 

d) nemzetközi tevékenység; valamint 

e) 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: 

- 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; 

- 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; 

- a helyi fejlesztési stratégiák megvalósítására vonatkozó döntéshozatal; 

- 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 Stratégiára vonatkozó információszolgáltatás; 

- a emberi erőforrások fejlesztése a helyi együttműködés és partnerség elősegítése 

érdekében; - konfliktuskezelés; 

- a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósítását célzó projektek vonatkozásában a 

több szektorra kiterjedő együttműködések ösztönzése és támogatása; 

- az egyesület tevékenységének népszerűsítése; 
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- a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósításában résztvevő partnerek képzése; 

- az egyesület tagjainak képzése a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehatása 

érdekében; 

- az érintett területekre vonatkozó tanulmányok készítése; 

- az egyesület képviselete különböző tanácskozásokon és eseményeken. 

(3) Az egyesület céljainak megvalósítása érdeken együttműködik más civil 

szervezetekkel, önkormányzatokkal, ezek társulásaival, intézményeivel, egyéb 

közigazgatási szervekkel, vállalkozókkal, egyéb érdekképviseleti szervekkel, képzési 

intézményekkel, a Kormány által meghatározott Irányító Hatósággal és illetékes 

szervezeti egységeivel, valamint a kifizető ügynökséggel, és 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. Az egyesület tagjai 

 

 

4. § (1) Az egyesületnek rendes tagjai és pártoló tagjai lehetnek. 

 

a)  Az egyesület rendes tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki 

egyetért az egyesület céljaival, az alapszabály reá vonatkozó rendelkezéseit 

kötelezőnek ismeri el és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása 

érdekében az egyesület munkájában történő személyes közreműködésre és az 

egyesületi tagdíj megfizetésére. 

 

Az egyesület rendes tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj 

összege évi 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint, amelyet legkésőbb minden év április 

30. napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába történő befizetés 

vagy az egyesület bankszámlájára történő befizetés/átutalás útján megfizetni. 

 

Az egyesületbe év közben újonnan belépő rendes tag a belépés évében is teljes 

összegű egyesületi tagdíjat köteles az egyesület házipénztárába történő befizetés 

vagy az egyesület bankszámlájára történő befizetés/átutalás útján teljesíteni. 

Amennyiben a belépő rendes tag tagsági jogviszonya az adott év április 30. napja 

előtt keletkezik, a tagdíj megfizetésének határideje az adott év április 30. napja, 

egyebekben, tehát a tagsági jogviszonynak az adott év április 30. napját követő 

létrejötte esetén pedig a tagsági jogviszony létrejöttét követő 30 nap. 

 

b) Az egyesület pártoló tagja lehet az a természetes és jogi személy, aki anyagi, 

erkölcsi, szakmai vagy egyéb támaogatásával elősegíti az egyesület működését, 

célkitűzései elérése érdekében szükséges feladatai megvalósítását, az alapszabály 

reá vonatkozó rendelkezéseit magára nézve kötelezően elismeri, és aki írásbeli 

belépési nyilatkozatával vállalja az alapszabályban foglaltak szerint a pártoló 

tagokat terhelő kötelezettségek teljesítését. 

 

(2) A rendes- és a pártoló tagok felvétele írásbeli belépési kérelem (a továbbiakban: 

belépési kérelem) alapján történik. A tagfelvétellel kapcsolatos döntés meghozatala az 

Elnökség - a tag felvételét elutasító határozat elleni fellebbezés esetén a Közgyűlés - 

hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag írásbeli belépési 

kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal, nyílt szavazással dönt a kérelem 

beérkezésétől számított 60 napon belül. A tagsági jogviszony a belépési kérelemnek az 

Elnökség által történő elfogadásával jön létre.  
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Az Elnökség határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, 

igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező részére. A határozatot 

indokolással és a jogorvoslati kioktatással abban az esetben kell ellátni, ha az Elnökség a 

tagfelvételi kérelmet elutasítja. 

 

A felvételt elutasító döntés ellen a tagfelvételt kérőt -a kézhezvételtől számított 15 napon 

belül fellebbezédi jog illeti meg. A fellebbezést a Közgyűléshez címzetten, de az 

Elnökségnél kell előterjeszteni. A Közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő 

Közgyűlésen – de legkésőbb 30 napon belül – egyszerű szótöbbségi határozattal, titkos 

szavazással dönt, és határozatát további 8 napon belül írásban, igazolható módon közli a 

tagfelvételt kérelmezővel. A Közgyűlés fellebbezést elbíráló határozatával szemben 

további jogorvoslattal a Ptk. 3:35. §-3:36.§-ai szerint bíróságon lehet élni. 

 

(3) Az egyesületbe való be- és kilépés önkéntes. 

 

(4) Az egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról a tagság – rendes tag, 

pártoló tag- megjelölésével naprakész nyilvántartást (továbbiakban: tagnyilvántartás) 

vezetni. A tagnyilvántartásban fel kell tüntetni a tag nevét, lakcímét/székhelyét, továbbá 

jogi személy tag eseténa kijelölt képviselőjének nevét és lakcímét. 

 

(5) A tagok jogai és kötelezettségei: 

 

a) A rendes tag jogai: 

 

Az egyesület rendes tagja 

- jogosult részt venni az egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá 

a Közgyűlés határozatainak meghozatalában; 

- észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat; 

- az egyesület működésével kapcsolatban igénybe veheti az egyesület által a 

tagok részére biztosított szolgáltatásokat; 

- jogosult a közgyűlésen szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének 

megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, a közgyűlés napirendjére, 

napirendi pontjaira javaslatot tenni. A tag a közgyűlésen a szavazati jogát 

meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott 

meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell 

foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni. 

- ajánlásokat tehet az egyesületet érintő kérdések megtárgyalására; 

- felvilágosítást kérhet az egyesület tevékenységéről az Elnökségtől, illetőleg az 

egyéb tisztségviselőktől; 

- igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető 

kedvezményekkel: alanyi jogon látogathatja az egyesület rendezvényeit, 

kérvényezheti az egyesület fenntartásában működő intézmény 

szolgáltatásainak kedvezményes igénybevételét, a Közgyűlés döntése alapján 

az egyesület céljait szolgáló továbbképzésen részt vehet; 

- választhat, illetve választható az egyesület Elnöksége tagjává, 

Felügyelőbizottsága tagjává, munkacsoportja tagjává; 

- jogosult betekinteni az egyesület irataiba, nyilvántartásaiba. 
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b) A rendes tag kötelezettségei: 

 

Az egyesület rendes tagjának kötelezettsége 

- az egyesület céljainak megvalósításában való aktív közreműködés; 

- az egyesület alapszabályának, és egyéb egyesületi szabályzatok 

rendelkezéseinek, illetőleg az egyesületi szervek határozatainak betartása; 

- a Közgyűlés által évente meghatározott tagdíj határidőben történő rendszeres 

befizetése; 

- a tevékenyen közreműködni az Egyesületi célok megvalósítása, a Közgyűlés 

által meghatározott konkrét feladatok végrehajtása érdekében; 

- az egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként vállalt feladatai 

teljesítése, és tőle elvárható módon az egyesület célkitűzéseinek 

megvalósítása elősegítése; 

- tartózkodni az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület 

tevékenységét veszélyeztető magatartástól; 

- a lakcímét/székhelyét - jogi személy tag a képviselője személyét és lakcímét - 

annak megváltozását követő 8 napon belül az Elnökséghez bejelenteni. 

 

c) A pártoló tag jogai: 

 

Az egyesület pártoló tag jogosult: 

- részt venni az egyesület Közgyűlésén, ahol tanácskozási és javaslattételi jog 

illeti meg; 

- részt venni az egyesület rendezvényein; 

- az egyesület irataiba betekinteni. 

 

A pártoló tag a Közgyűlésen szavazati joggal nem rendelkezik, az egyesület 

tisztségviselőjévé nem választható, az egyesület tevékenységében anyagi, 

erkölcsi, szakmai vagy egyéb támaogatásával vesz részt. 

 

d) A pártoló tag kötelességei: 

 

Az egyesület pártoló tagjának kötelezettsége 

- az egyesületet anyagilag, erkölcsileg, szakmailag vagy egyéb módon 

támogatni; 

- eleget tenni az egyesület alapszabályában reá vonatkozóan meghatározott 

szabályoknak; 

- tartózkodni az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület 

tevékenységét veszélyeztető magatartástól; 

- a lakcímét/székhelyét - jogi személy tag a képviselője személyét és lakcímét - 

annak megváltozását követő 8 napon belül az Elnökséghez bejelenteni; 

- határidőben megfizetni a vállalt vagyoni hozzájárulást. 

 

(6) Az egyesületi tagsági viszony megszűnik: 

 

a) a tag kilépésével a kilépés írásbeli bejelentésével; 

b) a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával, 30 napos felmondási idővel;  
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c) a tag kizárásával, a kizárást kimondó határozat jogerőre emelkedésével azonos 

hatállyal,  

d) természetes személy tag halálával, illetve a jogi személy tag jogutód nélküli 

megszűnésével. 

 

A tag az egyesületből a kilépés írásbeli bejelentésével, indokolás nélkül bármikor 

kiléphet. Az egyesületből történő kilépésről írásban, igazolható módon kell nyilatkozni. A 

kilépésről szóló nyilatkozatot az egyesület Elnökének címzetten kell megküldeni. Az 

egyesületi tagsági viszony az egyesületből történő kilépésről szóló nyilatkozatnak az 

egyesület Elnöke általi átvételének napján szűnik meg. 

 

Amennyiben az egyesület rendes tagja a tagdíj megfizetését határidőben elmulasztja, 

abban az esetben az egyesület jogosult az érintett tag tagsági jogviszonyát 

harmincnapos határidővel írásban felmondani. Az érintett tagot a felmondás előtt az 

Elnökség köteles írásban, igazolható módon a meghatározott mértékű elmaradt tagdíj 

megfizetésére 30 napos póthatáridő tűzésével felhívni. Az írásbeli felszólításnak 

tartalmaznia kell arra a jogkövetkezményre történő figyelmeztetést, hogy amennyiben a 

tag a fizetési kötelezettségének a megadott póthatáridőben sem tesz eleget, abban az 

esetben az egyesület Elnöksége jogosult a tagsági jogviszony felmondásáról dönteni, a 

tagsági jogviszonyt felmondani, amely a tagnyilvántartásból történő törlést eredményezi. 

Amennyiben a póthatáridő is eredménytelenül telik el, az egyesület Elnöksége jogosult az 

érintett tag tagsági jogvizonyának felmondásáról dönteni, a érintett tag tagsági 

jogviszonyát egyszerű szótöbbségi határozattal felmondani. 

 

A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy a Közgyűlés határozatát 

súlyosan vagy ismételten sértő vagy az egyesület céljával összeegyeztethetetlen 

magatartása esetén az Elnökség - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv 

kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. A kizárás 

kimondásához egyszerű szótöbbségi határozat szükséges. 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 taggal a határozat 

meghozatalától számított 8 napon belül írásban, igazolható módon közölni kell. A kizáró 

határozattal szemben a kizárással érintett tag a közléstől számított 15 napon belül az 

egyesület Közgyűléséhez címzett, azonban az egyesület Elnökségéhez benyújtandó 

fellebbezéssel élhet. A tag fellebbezésének elbírálásáról a Közgyűlés a jelenlevő, 

szavazati joggal rendelkező tagok dönt. A Közgyűlés határozatának tartalmára az 

Elnökség tagkizárást kimondó határozatára vonatkozó rendelkezések az irányadók 

azzal, hogy a határozattal szemben további jogorvoslattal a Ptk. 3:35. §-3:36.§-ai 

szerint bíróságon lehet élni. 

 

Ha a természetes személy tag meghalt, továbbá ha a jogi személy, vagy jogi 

személyiséggel rendelkező tag megszűnt, a tagot az elnökség törli az egyesület tagjai 

közül.  

 

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 

alkotják.  
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1. A közgyűlés 

 

7. § Az egyesület döntéshozó szerve a tagok összessége által alkotott közgyűlés. A tag 

jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorloni, a közgyűlés rendjének 

megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni. 

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

hívni (rendes közgyűlés). A rendes közgyűlést az Elnökségség döntése alapján az Elnök 

hívja össze. Az Elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések 

megtétele céljából, ha 

a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat 

esedékességkor teljesíteni; vagy 

c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

 

Az így összehívott összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 

körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület 

megszüntetéséről dönteni. 

(2) Az Elnökség jogosult a Közgyűlést egyéb alkalmakkor is összehívni, továbbá 

köteles azt összehívni, ha a tagok 1/3-a (az ok és cél megjelölésével) azt írásban kéri. A 

közgyűlés összehívását a bíróság is elrendelheti. (rendkívüli közgyűlés).  

(3) A közgyűlés nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen, az Elnök által 

meghívottakon és az alapszabály vagy a Közgyűlés határozata alapján tanácskozási 

joggal rendelkező személyeken kívül is bárki részt vehet. 

(4) A közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli 

értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőző legalább 8 nappal 

meg kell küldeni elektronikus úton vagy postai úton, illetve közzé kell tenni az egyesület 

honlapján. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell az egyesület nevét és székhelyét, 

a közgyűlés megtartásának helyét és idejét, a napirendi pontokat, valamint a 

határozatképtelenség esetén megtartandó megismételt közgyűlés helyét és idejét. A 

napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra 

jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. Az eredeti 

közgyűlés meghívójának tartalmaznia kell azt a felhívást, hogy határozatképtelenség 

esetén a megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz. 

A közgyűlést az egyesület székhelyére kell összehívni. A Közgyűlést az Elnök az Elnökség 

döntése alapján az egyesület székhelyétől eltérő helyre is összehívhatja.  

(5) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 napon belül a 

tagok és az egyesület szervei az egyesület elnökétől a napirend kiegészítését kérhetik, a 

kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnök jogosult 

dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnök nem dönt vagy azt 

elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát 

megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 

9. § (1) A közgyűlés hatáskörébe tartozik 

a) Az alapszabály módosítása; 

b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 

c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 

d) az éves költségvetés elfogadása; 

e) az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni 

helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása; 

f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető 

tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll; 

g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját 

tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek 

hozzátartozójával köt; 

h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a 

felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési 

igények érvényesítéséről való döntés; 
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i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk 

megállapítása; 

j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának 

megállapítása; és 

k) a végelszámoló kijelölése. 

 

(2) Az (1) bekezdésben leírt hatáskör a közgyűlés kizárólagos, át nem ruházható 

hatásköre. 

11. § (1) A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint 

a felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden 

határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy szavazati joggal rendelkező tag valamely 

ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség 

megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

(2) Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés a megjelentek létszámától 

függetlenül akkor határozatképes, ha azon körülményre, hogy a megismételt közgyűlés a 

megjelentek számától függetlenül határozatképes, már az eredeti meghívóban felhívták a 

figyelmet, valamint a megismételt 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 a megismételt 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 a hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, 

szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve az alapszabály 

módosítását, ahol a jelenlevő, szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes 

szótöbbséggel hozott határozata szükséges, illetve az egyesület céljának módosítását, 

továbbá az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntést, amelyhez a szavazati 

joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

(2) A közgyűlés tisztségviselői (jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyvhitelesítő), a levezető 

elnök, továbbá a szavazatszámlálók személyének megválasztásáról a közgyűlés az ülés 

megkezdésekor a jelenlevő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével 

határoz. Ezen személyek megválasztására bármely egyesületi tag javaslatot tehet. 

(3) A közgyűlés a személyi döntések kivételével határozatait nyílt szavazással, a 

személyi döntések tekintetében pedig titkos szavazással hozza. 

(4) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy 

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 a jogi személynek nem 

tagja vagy alapítója; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 

kapcsolatban áll; vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

(5) Szavazategyenlőség esetén új szavazást kell elrendelni. Amennyiben ezen újabb 

szavazás alkalmával is szavazategyenlőség alakul ki, a határozati javaslatot le kell venni 

a napirendről. 

(6) A közgyűlésen hozott határozatokat a szavazatszámlálók jelentése alapján a 

levezető elnök szóban hirdeti ki, illetve azokat az érintettekkel igazolható módon is 

közölni kell, illetve azokat közzé kell tenni az egyesület honlapján. Az elnök köteles a 

közgyűlés által hozott határozatokat a Határozatok Könyvébe bejegyezni. A Határozatok 

Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a közgyűlés döntésének 

tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha 

lehetséges, személye) megállapítható legyen. 
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(7) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meg kell helölni a 

közgyűlés helyét és idejét, továbbá jelenléti ívre utalással fel kell sorolni a közgyűlésen 

megjelent személyeket. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a javasolt, illetve az elfogadott 

napirendet, az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban hozott határozatokat. A 

jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezetőnek megválasztott személy, 

továbbá a közgyűlés tagjai közül megválasztott két hitelesítő aláírásával hitelesíti. 

 

2. Az elnökség 

 

13. § (1) Az egyesület ügyvezetését az Elnökség látja el. A tizenhárom fős elnökség 

tagjait – ideértve az elnököt és az alelnököt, akik minden esetben tagjai az elnökségnek- 

a közgyűlés ötéves időtartamra választja meg azzal, hogy abban az esetben, ha az 

Elnökségbe esetlegesen időközben új tagot kell választani, akkor az újonnan válaszott 

tag megbízatása az eredeti határidővel jár le. Az egyesület vezető tisztségviselői az 

elnökség tagjai, akik kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel 

kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről beszámolni.  

(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 közgyűlés ülésének előkészítése; 

c) az egyesület által megkötésre kerülő szerződések jóváhagyása; 

d) a tag felvétele, kizárása, tagsági jogviszony felmondása és a tag törlése;  

e) a munkaszervezet vezetéséért felelős munkaszervezet vezető kiválasztása;  

f) képviselő delegálása egyéb szervezetekbe; valamint 

g) a közgyűlés által hatáskörébe utalt egyéb ügyek intézése; 

h) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó 

ügyekben a döntések meghozatala; 

i) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; 

j) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére 

vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és 

végrehajtása; 

k) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának 

és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; 

l) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 

m) a közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 

 

n) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos 

kérdésekre; 

o) a tagság nyilvántartása; 

p)  az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek 

vezetése; 

q) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

r) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata 

és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele.  

 

(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 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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(3) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő 

ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, 

akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, 

amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem 

lehet vezető tisztségviselő az, akit 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. Az 

eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő 

az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. Nem lehet vezető 

tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61. § (2) bekezdés i) 

pont). 

(4) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a 

természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető 

tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 

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 az ok és a cél 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. 

17. § (1) Az elnökség elnöke, alelnöke és tagjai 2018. május 30. napjáig: 

 

Elnök: 

 

Fertőszentmiklós Város Önkormányzata (székhelye: 9444 Fertőszentmiklós, Szent 

István utca 19.) 

- vezető tisztségviselői feladatok ellátására kijelölt személy: Horváth Tibor szül. 

Horváth Tibor (lakcím: 9444 Fertőszentmiklós, Virágvölgy út 13., születési hely és 

idő: Sopron, 1958.12.14., anyja születési neve: Binger Rozália) 

- jogviszony kezdete: 2013. május 30. 

 

Alelnök: 

 

Iván Község Önkormányzata (székhelye: 9374 Iván Fő utca 84.) 

- vezető tisztségviselői feladatok ellátására kijelölt személy: Baráth Károly szül. 

Baráth Károly (lakcím: 9374 Iván, Kápolna u. 18., születési hely és idő: 

Szombathely, 1965.08.01., anyja születési neve: Szekér Karolina) 

- jogviszony kezdete: 2016. január 20. 

 

További elnökségi tagok: 

 

Hegykő Község Önkormányzata (székhely: 9437 Hegykő, Iskola utca 1.) 

- vezető tisztségviselői feladatok ellátására kijelölt személy: Szigethi István szül. 

Szigethi István (lakcím: 9437 Hegykő, Kossuth Lajos utca 53., születési hely és 

idő: Hegykő, 1956.07.17., anyja születési neve: Kertész Magdolna) 

- jogviszony kezdete: 2013. május 30. 

 

Alpokalja Kistérség (székhely: 9461 Lövő, Fő utca 181.) 

- vezető tisztségviselői feladatok ellátására kijelölt személy: Hollósi Gábor szül. 

Hollósi Gábor (lakcím: 9461 Lövő, Petőfi Sándor utca 32., születési hely és idő: 

Sopron, 1979.06.15., anyja születési neve: Joó Gizella) 

- jogviszony kezdete: 2016. január 20. 

 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Ágfalva (székhely: 9423 Ágfalva, Soproni utca 

3.) 
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- vezető tisztségviselői feladatok ellátására kijelölt személy: Gaál István szül. Gaál 

István (lakcím: 9423 Ágfalva, Baracsi László utca 95., születési hely és idő: 

Sopron, 1951.12.23., anyja születési neve: Tóth Terézia) 

- jogviszony kezdete: 2013. május 30. 

 

Napnyugat Turisztikai Egyesület (székhely: 9476 Zsira, Fő utca 37.) 

- vezető tisztségviselői feladatok ellátására kijelölt személy: Fülöp Zoltán szül. 

Fülöp Zoltán (lakcím: 9483 Sopronkövesd, Kossuth Lajos utca 40., születési hely 

és idő: Sopron, 1968.09.20., anyja születési neve: Jurek Jolán) 

- jogviszony kezdete: 2013. május 30. 

 

Magyarországi Gradistyei Horvátok Egyesülete (székhely: 9495 Kópháza, Fő u. 

15.) 

- vezető tisztségviselői feladatok ellátására kijelölt személy: Pilsits Mária szül. 

Pilsits Mária (lakcím: 9495 Kópháza, Savanyúkút utca 34., születési hely és idő: 

Kópháza, 1954.08.14., anyja születési neve: Grubits Mária) 

- jogviszony kezdete: 2013. május 30. 

 

Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa (székhely: 9431 Fertőd, Haydn utca 2.) 

- vezető tisztségviselői feladatok ellátására kijelölt személy: Taschner Tamás szül. 

Taschner Tamás (lakcím: Sopron 9400 Virágvölgyi utca 57., születési hely és idő: 

Sopron, 1969.02.26., anyja születési neve: Fazekas Irma) 

- jogviszony kezdete: 2013. május 30. 

 

Civilek a Fertő-tájért Egyesület (székhely: 9492 Fertőhomok, Akác utca 32.) 

- vezető tisztségviselői feladatok ellátására kijelölt személy: Horváth Attiláné szül. 

Buzás Zsuzsanna (lakcím: 9492 Fertőhomok, Akác utca 32., születési hely és idő: 

Nagyút, 1959.09.20.) 

- jogviszony kezdete: 2013. május 30. 

 

"TORNÁCOS" Szolgáltató, Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű 

Társaság (székhely: 9437 Hegykő, Kossuth utca 74-78.) 

- vezető tisztségviselői feladatok ellátására kijelölt személy: Hospely Károlyné 

szül. Horváth Klára (lakcím: 9492 Fertőhomok, Vasút utca 43., születési hely és 

idő: Hidegség, 1957.03.04., anyja születési neve: Jurinkovits Anna) 

- jogviszony kezdete: 2013. május 30. 

 

BIOSALVUS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 9485 

Nagycenk, Iskola utca 2. A. ép.) 

- vezető tisztségviselői feladatok ellátására kijelölt személy: Bugledich Attila szül. 

Bugledich Attila (lakcím: 9485 Nagycenk, Iskola utca 2/a., születési hely és idő: 

Sopron, 1975.10.11., anyja születési neve: Tóth Ágnes) 

- jogviszony kezdete: 2013. május 30. 

 

EU-AGRO Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. (9485 Nagycenk, Gyár utca 28.) 

- vezető tisztségviselői feladatok ellátására kijelölt személy: Udvardi Imre Jánosné 

szül. Varga Anna (lakcím: 9485 Nagycenk, Gyár utca 28., születési hely és idő: 

Nagycenk, 1950.06.13., anyja születési neve: Kubicsek Anna) 

- jogviszony kezdete: 2013. május 30. 

 

Svedics Tibor szül. Svedics Tibor (lakcím: 9374 Iván, József Attila utca 48., 

születési hely és idő: Celldömölk, 1966.09.13., anyja születési neve: Horváth Margit) 

- jogviszony kezdete: 2016. január 20. 
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3. Az elnök és az alelnök 

 

18. § (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, az Elnökség döntése alapján összehívja és 

vezeti a közgyűlést; 

c) intézkedik 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 önállóan rendelkezik; 

g) felvilágosítást, tájékoztatást ad az egyesület tevékenységéről; 

h) gondoskodik a közgyűlés és elnökség határozatainak végrehajtásáról; 

i) munkáltatói jogokat gyakorol az egyesület munkaszervezet vezetője felett; 

j) megállapodást köt az egyesület által nyújtott szolgáltatások igénybevételének 

feltételeiről, harmadik személyekkel szerződést köt. 

(3) Az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben az alelnök látja el az elnök 

feladatait. 

(4) Az alelnök feladat- és hatásköre: 

a) az Elnök helyettesítése távolléte vagy akadályoztatása esetén; 

b) az elnökségi ülésen és az Elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel; 

c) javaslattétel rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására; 

d) az egyesületi határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg végrehajtása; 

 

e) folyamatos kapcsolattartás az egyesület tagjaival és szerveivel; 

f) az Elnök feladatainak ellátásában törtnő segítése; 

h) az egyesület bankszámlája felett az egyesület munkaszervezet vezetőjével 

együttes aláírása joggal rendelkezik. 

 

 

4. A felügyelő bizottság 

 

19. § (1) A tagok felügylőbizottság létrehozását rendelik el azzal a feladattal, hogy az 

Elnökséget az egyesület érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A háromtagú 

felügyelő bizottság a közgyűlés által közvetlenül, minősített többséggel, ötéves 

időtartamra megválasztott elnökből és két felügyelő bizottsági tagból áll, azzal, hogy 

abban az esetben, ha a felügyelőbizottságba esetlegesen időközben új tagot kell 

választani, akkor az újonnan válaszott tag megbízatása az eredeti határidővel jár le. 

Felügyelő bizottsági tagságot külső személy is betölthet. 

(2) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek a 

cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem 

lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó 

kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója az egyesület vezető 

tisztségviselője. 

(3) A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen 

kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől 

függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. 

(4) A felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés választja, a felügyelőbizottsági tagsági 

jogviszony az elfogadással jön létre. 

(5) A felügyelőbizottság köteles a tagok vagy a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket 

megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlésen ismertetni. 

(6) A felügyelőbizottság az egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe 

betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és az egyesület munkavállalóitól felvilágosítást 

kérhet, az egyesület fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint 

szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. 



13 

 …………………………. …………………………….. 

 Horváth Tibor dr. Ábrahám Virág 

 Elnök Ügyvéd 

(7) A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy 

nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel 

okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben. 

(8) A felügyelőbizottság feladata az egyesületi szervek valamint a jogszabályok, az 

alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.  

(9) 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. 

20. § (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. § (1) A felügyelő bizottság a működését a saját maga által elfogadott működési 

szabályzat és ügyrend alapján végzi. 

21. § (1) A felügyelő bizottság üléseit szükség szerint, de legalább félévente tartja. 

(2) Az ülést a felügyelő bizottság elnöke hívja össze valama közgyűlés összehívására 

vonatkozó eljárás szerint. Az ülés összehívását bármelyik felügyelő bizottsági tag 

kezdeményezheti, az ok és a cél 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. 

22. § A felügyelőbizottság elnöke és tagjai 2016. január 20. napjától 2021. január 

20. napjáig: 

 

Elnök: 

ÜGYESEN Egyesület (székhely: 9482 Nagylózs, Arany János utca 2.) 

- felügyelőbizottsági feladatok ellátására kijelölt személy: Szigeti Éva szül. Szigeti 

Éva (lakcím: 9482 Nagylózs, Kossuth utca 43., születési hely és idő: Sopron, 

1973.05.10., anyja születési neve: Németh Mária) 

 

További felügyelőbizottsági tagok: 

Fertőd Város Önkormányzata (székhely: 9431 Fertőd, Madách sétány 1.) 

- felügyelőbizottsági feladatok ellátására kijelölt személy: Bognár Zoltán szül. 

Bognár Zoltán (lakcím: 9431 Fertőd, Széchenyi utca 37., születési hely és idő: 

Sopron, 1972.02.19., anyja születési neve: Kóh Margit) 

 

G S D AGRÁRPRODUKT Termelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 

(9476 Zsira, Locsmándi utca 14.) 

- felügyelőbizottsági feladatok ellátására kijelölt személy: Dorogi Árpád szül. Dorogi 

Árpád (lakcím: 9476 Zsira, Locsmándi u. 14., születési hely és idő: Sopron, 

1960.05.14., anyja születési neve: Szalay Mária) 
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 Horváth Tibor dr. Ábrahám Virág 

 Elnök Ügyvéd 

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 az egyesület SZMSZ-ének elkészítéséről, javaslatot tesz annak 

módosítására; 

f) az egyesület bankszámlája felett az egyesület alelnökével együttesen jogosult 

rendelkezni. 

(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. 

(7) Az egyesület munkaszervezet vezetője: Páliné Keller Csilla szül. Keller Csilla 

(lakcím: 9444 Fertőszentmiklós, Agghegy 26., születési hely és idő: Ajka, 1977.07.30., 

anyja születési neve: Vöröskői Ibolya). 

 

 

IV. Az egyesület jogképessége 

 

24. § Az egyesület jogi személy. 

25. § (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 

 

26. § Az egyesület évi költségvetés alapján gazdálkodik. 

27. § (1) Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj 

megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

(2) Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja 

fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat. 

(3) Az egyesület kizárólag az egyesületi célok megvalósításával közvetlenül 

összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. 

28. § 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. 
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VI. Az egyesület megszűnése 

 

29. § (1) Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha: 

a) a tagok kimondják megszűnését; 

b) az arra jogosult szerv megszünteti; 

c) sz egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása 

lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy 

d) az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt,  

 

feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására 

irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a 

nyilvántartásból törli. 

 

Az Egyesület jogutódlással szűnik meg, amennyiben más egyesülettel egyesül, vagy 

egyesületekre válik szét. Az egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át. 

 

(2) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek 

kiegyenlítése után fennmaradó vagyonát a nyilvántartó bíróság jogszabályban 

meghatározott szervezetnek juttatja. 

  

(3) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e 

minőségükben az Egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős 

bírósági törléstől számított egy éven belül - az Egyesület törlésének időpontjában tagsági 

jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor 

fennmaradó társasági vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna 

adni. 

(4) Ha az egyesület jogutód nékül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követeléseik 

erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az Egyesület vezető tisztségviselőjével 

szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a 

vezető tisztségviselő az Egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a 

hitelezői igényeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő 

megyszűnés esetén nem alkalmazható. 

 

 

VII. Záró rendelkezések 

 

30. § Az alapszabályban nem rendezett kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 

összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény és a Polgári 

Törvénykönyvről szól 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Kelt: Fertőszentmiklós, 2018. május 30. 

 

 

 

……………………………………… 

Horváth Tibor 

Elnök 

 

 

Dr. Ábrahám Virág ügyvéd (kamarai azonosító száma: 36056352) 

Fertőszentmiklóson, 2018. május 30. napján ellenjegyzem: 
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Záradék 

 

Alulírott, jogi képviselő igazolom, hogy a jelen módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel 

a 2016. augusztus 15. napján kelt alapszabály módosítások alapján kialakult 

hatályos tartalmának. A 2016. augusztus 15. napján kelt alapító okirat törölt 

rendelkezéseit a jelen alapszabály áthúzással, módosuló rendelkezéseit pedig 

félkövér, aláhúzott, dőlt betűvel kiemelve tartalmazza. 

 

Kelt: Fertőszentmiklós, 2018. május 30. 

 

 

 

 

…………………………….. 

dr. Ábrahám Virág ügyvéd 


