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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Mely készült: a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésén 

 

Időpont: 2014. május 20., du. 15.00 óra 

Helyszín: 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/10. (Ügyfélszolgálati iroda) 

 

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint az Egyesület tagjai 

 

 

Az ülés napirendi pontjai: 

 

1) Az Egyesület 2013. évi mérleg beszámolójának és közhasznúsági jelentésének 
elfogadása (Előadó: Hodálik Pál elnök); 
 

2) Beszámoló a legutóbbi ülés óta eltelt időszak eseményeiről (Előadó: Hodálik Pál 
elnök); 
 

3) Elnökségi tag megválasztása (Előadó: Hodálik Pál elnök); 
 

4) Az Egyesület Alapszabályának módosítása (Előadó: Hodálik Pál elnök); 
 

5) Döntés tagdíjhátralékkal rendelkező tagok kizárásáról (Előadó: Hodálik Pál elnök); 
 

6) Egyebek 
 

 

Az Egyesület tagjait Hodálik Pál elnök köszönti. Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, 

hogy a Közgyűlés nem határozatképes, mert az Egyesület legalább 37 tagja nincs jelen. A 

megküldött meghívóban jelzettek szerint, az ülés időpontját követően fél órával, tehát 15.30 

órától az ülés a jelenlevők számától függetlenül, változatlan napirendi pontok mellett 

megtartásra kerül. 

 

Hodálik Pál tájékoztatja a jelen levőket arról, 15.30 óra van, ezért a ma 15.00 órára 

összehívott Közgyűlés változatlan napirendi pontok mellett megtartásra kerül.   
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Jegyzőkönyvvezetőnek jelöli Zsurzsucz Edina Klaudiát, jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig 

Mihaleczné Kovács Máriát és Molnárné Dr. Tarkovács Mártát.   

 

A Közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással jegyzőkönyvvezetőnek Zsurzsucz Edina Klaudiát, 

jegyzőkönyv hitelesítőnek Mihaleczné Kovács Máriát és Molnárné Dr. Tarkovács Mártát 

megválasztja. 

 

Hodálik Pál ismerteti a Közgyűlés napirendjét. Elmondja, a 2013. évi beszámolót érintő 

napirendre az Egyesület könyvvizsgálója és könyvelője is meghívást kapott, azonban más 

hivatalos elfoglaltság miatt a Hölgyek sajnos nem tudnak részt venni az ülésen. Erre való 

tekintettel javasolja, hogy az ülés első és második napirendjét cserélje meg a Közgyűlés, a 

szokásos gyakorlatnak megfelelően.  

 

A napirendhez kérdés nem érkezett, azt a javasolt módosítással a Közgyűlés nyílt, egyhangú 

szavazással elfogadta. 

 

1) Beszámoló a legutóbbi ülés óta eltelt időszak eseményeiről (Előadó: Hodálik Pál 
elnök); 
 

2) Az Egyesület 2013. évi mérleg beszámolójának és közhasznúsági jelentésének 
elfogadása (Előadó: Hodálik Pál elnök); 
 

3) Elnökségi tag megválasztása (Előadó: Hodálik Pál elnök); 
 

4) Az Egyesület Alapszabályának módosítása (Előadó: Hodálik Pál elnök); 
 

5) Döntés tagdíjhátralékkal rendelkező tagok kizárásáról (Előadó: Hodálik Pál elnök); 
 

6) Egyebek 
 

Hodálik Pál ismerteti az első napirendi pontot. Emlékeztet, az EMVA III. tengely keretében 

tavaly év végén még egy utolsó pályázati forduló meghirdetésre került. Elmondja, a turisztikai 

tevékenységek ösztönzése jogcímre rekordszámú, 36 db kérelem érkezett be, 800 millió Ft 

támogatásigénnyel. Az eredetileg rendelkezésre álló forrás 240 millió Ft volt, a bírálatot 

követően formailag megfelelő kérelmek támogatásigénye 610 millió Ft. Kiemelte, az 

Egyesület külön kérelmére az Irányító Hatóság 366 millió Ft kiegészítő forrást ítélt meg, így 

összesen 24 db kérelem vált támogathatóvá. Hangsúlyozta, e pályázatokkal együtt a 2007 – 
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2013-as időszakban, a térségben összesen 160 db támogatott projektgazdához, 2,3 Mrd 

forintot helyezett ki a LEADER közösség. 

Felhívja a figyelmet arra is, e projektek közel fele még megvalósítás, ill. elszámolás alatt áll, 

ami jelentős ügyfélforgalmat jelent.  

Beszámol arról, hogy az Egyesület koordinálásával, és részvételével benyújtott térségek 

közötti és nemzetközi együttműködési pályázatok mindegyike támogatásban részesült. A 

tervezett fejlesztéseket az év végéig kell megvalósítani, és legkésőbb 2015. január 1-ig kell 

elszámolni.  

Elmondja, hogy a NEA 2013-as működési pályázatán az Egyesület kérelmét ezúttal sem 

támogatták. Emlékeztet, a pályázat keretében került volna sor a szükséges informatikai és 

számítástechnikai eszközök beszerzésére, melyekkel jelenleg az Egyesület nem rendelkezik, a 

használatba kapott eszközök állapota pedig már nem kielégítő, ill. bizonytalan. 

Elmondja, a Közgyűlés 2014. február 25-én hozott döntése nyomán a munkaszervezet 

benyújtotta az Irányító Hatósághoz a következő, 2014 – 2020-as időszakra vonatkozó 

Fejlesztési Stratégia illetékességi területének elismerésére vonatkozó kérelmet, mely alapján 

az Egyesület továbbra is az érintett 18 településen működne tovább. A kérelmet az IH 

jóváhagyta, azonban tekintettel arra, hogy a szomszédos Hajdúvölgy – Körösmente Térség 

Vidékfejlesztéséért Egyesület kérelmét elutasították, több település (Csorvás, Gerendás, 

Csabaszabadi, Mezőhegyes, Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza) lefedetlen maradt. 

Információi szerint a gyulai járás területén felmerült egy teljesen új LEADER Közösség 

megalakításának igénye, azonban az új formálódó csoport a saját illetékességi területéhez 

szeretné csatolni az Egyesülethez tartozó Tarhos és Doboz községeket. Elmondta, egyelőre 

nem ismert, milyen eljárásrend szerint történne egy ilyen területmódosítás, és hogy a 

települési önkormányzatok joga dönteni a csatlakozásról, vagy a maradásról, de az Egyesület 

mindenképpen ragaszkodik jelenlegi területéhez és tagságához! 

Elmondja, a Fejlesztési Stratégiák kidolgozása kapcsán korábban kiadott ütemterv 

nyilvánvalóan változik, hiszen az új kormányzati struktúra felállása után indulhat csak el a 

tényleges munka. 

Ezzel összefüggésben kifejti, a munkaszervezet dolgozói létszáma április 1-je óta ismét csak 

két fő, a Stratégia kidolgozási folyamat koordinálására és a szakmai munka elvégzésére 

szükség lesz egy felsőfokú végzettséggel és a megfelelő tapasztalatokkal és kompetenciákkal 

rendelkező új munkatárs felvételére, ezért kéri a tagokat, amennyiben arra alkalmas 

személyről van tudomásuk, tájékoztassák a vezetőséget. 
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Beszámol arról, február végén az Egyesületnek volt lehetősége egy főt delegálni a párizsi 

mezőgazdasági kiállításra és a Tulle régióban működő, potenciális partner HACS Correzze 

Ventadour LAG területére szervezett tanulmányútra. A részvétel legfőbb célja az volt, hogy a 

tavaly ősszel telefonon, ill. email-ben felvett kapcsolatot megerősítse a két csoport között, és 

felmérje a csoport fogadókészségét egy szakmai tanulmányút kapcsán, illetve felmérje a 

tanulmányozható jó gyakorlatok körét mennyiségi és minőségi szempontból. Felkéri 

Molnárné Dr. Tarkovács Mártát, számoljon be tapasztalatairól. 

 

Molnárné Dr. Tarkovács Márta a tanulmányútról szólva röviden elmondja, a mg-i kiállítás 

mind szakmai, mind kulturális szempontból színvonalas rendezvény volt, azonban magának a 

tanulmányútnak a szakmai programja nehezen értékelhető, mivel vagy az időjárás, vagy 

szervezési problémák miatt több program elmaradt. Hasznosnak leginkább az állattenyésztés, 

azon belül is a szarvasmarha tenyésztés témájú előadások és üzemlátogatások tekinthetőek, a 

helyi termék témájú jó gyakorlatokból keveset láttak a részt vevők. Elmondja, a 

kapcsolatépítésre nem igen volt alkalom, az udvariassági beszélgetéseken túl a francia HACS 

munkaszervezet-vezetője nem volt nyitott, melynek adott esetben a régiós választások 

közelsége is oka lehetett.  

 

Hodálik Pál elmondja, a jövő hét folyamán az ausztriai Vulkanland tartományba utazik egy 

delegáció, mely térségben remélhetőleg nagyobb lesz a fogadókészség és a helyi termék 

előállítás és turisztikai ágazatba bekapcsolás témában is több tapasztalatot szerezhetnek a 

részt vevők.  

Tájékoztatja a Tagokat arról, az elmúlt időszakban egy tagfelvételi kérelem érkezett az 

Elnökséghez, mely jóváhagyásra került. Ezzel egyidejűleg egy kilépési nyilatkozatot is 

benyújtottak, amit az elnökség tudomásul vett, így az Egyesületnek változatlanul 71 tagja van. 

 

Hodálik Pál felkéri a tagokat a napirendhez kapcsolódó észrevételeik, kérdéseik, 

hozzászólásaik felvetésére. 

 

Kérdés, észrevétel nem érkezett. A Közgyűlés az Elnök beszámolóját 005/2014. (V.20.) 

számú határozatával egyhangúan elfogadta. 

 

Hodálik Pál ismerteti a második napirendi pontot. Emlékeztet, a kapcsolódó előterjesztést a 

Tagok előzetesen megkapták. Elmondja, az Egyesület könyvvezetését végző Miri-Pasz Kft. 
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elkészítette a 2013. évi egyszerűsített beszámolóját, a munkaszervezet pedig a közhasznúsági 

jelentést, az előterjesztés mellékletét képező tervezetek szerint. A mérleg főösszeg 8 880 eFt, 

a mérleg szerinti eredmény 218 eFt. 

Hangsúlyozza, az Egyesület gazdálkodását továbbra is a LEADER Helyi Akciócsoport 

feladatok ellátása határozza meg. E feladatok elvégzéséhez az Egyesület az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott működési támogatást vesz igénybe. A 

2013. évben felhasznált működési forrás 15 897 eFt, melynek előfinanszírozására az 

Egyesülethez tartozó 9 települési önkormányzat 2012-ben tagdíj címen összesen 7 273 eFt 

visszatérítendő támogatást fizetett be. Az összeg a Program befejezését követően 

visszautalásra kerül, addig az Egyesület hosszú lejáratú kötelezettségei között kerül 

nyilvántartásra. A személyi jellegű kiadások közt feltüntetésre került 3 308 eFt, mely az 

önkéntes foglalkoztatottak munkavégzésének számított értéke. A tétel tényleges pénzügyi 

teljesítéssel nem járt (a bevételek között is szerepel), azonban kimutatása a jövőbeni pályázati 

projektek önerő igazolása érdekében célszerű. A működési támogatás terhére nem 

finanszírozható kiadások összege 21 eFt, mely kiadásokat az Egyesület egyéb bevételei 

fedeznek. A követelések összege 273e Ft, mely az egy havi irodabérlet kauciót és a 2011 – 

2013. évben be nem fizetett tagdíjakat tartalmazza. 

A közhasznú jogállású szervezetekre 2012. január 1-től érvényes új szabályozás alapján a 

közhasznúsági jogállásnak az Egyesület erőforrás ellátottság és társadalmi támogatottság 

tekintetében is megfelel, így a 2013. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés letétbe 

helyezésével egyidejűleg kérvényezheti közhasznúsági nyilvántartásba vételét. 

 

Hodálik Pál felkéri a tagokat a napirendhez kapcsolódó észrevételeik, kérdéseik, 

hozzászólásaik felvetésére. 

 

Kérdés, észrevétel nem érkezett. 

 

Hodálik Pál felkéri a Felügyelő Bizottság elnökét, ismertesse a FEB véleményét. 

 

Sonkolyné Szekerczés Margit elmondja, a FEB a megkapott anyagok kiegészítésére a 

munkaszervezettől megkérte a 2013. évi elfogadott költségvetést és az annak végrehajtásáról 

szóló adatokat. Ezekből megállapítható volt, hogy az Egyesület több, a költségvetésben 

betervezett tételt nem használt fel, azonban ezen összeg nem veszett el, az idei év 

költségkeretéhez hozzá adódik.  
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Ismertette a FEB határozatát, mely szerint a FEB a 2013. évi beszámolót 8 880 eFt mérleg 

főösszeggel és 218 eFt mérleg szerinti eredménnyel a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 

 

Hodálik Pál megköszöni a FEB munkáját. Javasolja, hogy az Egyesület – tekintettel arra, 

hogy megőrzi közhasznú besorolását – nyújtson be kérelmet az SZJA 1% felhasználására. 

 

A javaslattal a jelen levők egyet értettek.   

 

Hodálik Pál ismerteti a határozati javaslatot. 

 

Határozati javaslat: 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése az Egyesület 2013. évi 

egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági jelentését 8 880 eFt mérleg főösszeggel és 

218 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 

Utasítja az Elnököt, gondoskodjon a beszámoló letétbe helyezéséről és közzétételéről, a 

közhasznúsági nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáról, valamint az SZJA 1% 

felhasználására irányuló kérelem benyújtásáról. 

Határidő: azonnal 

Felelős: elnök 

 
 

Hodálik Pál kéri a Közgyűlés tagjait, amennyiben az imént ismertetett határozati javaslatot 

elfogadják, kézfelemeléssel szavazzanak.  

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, 24 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett a következő 

egyhangú határozatot hozta: 

 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésének 006/2014. (V.20.) 

számú határozata a 2013. évi mérlegbeszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadásáról 

 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése az Egyesület 2013. 

évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági jelentését 8 880 eFt mérleg főösszeggel 

és 218 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 
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Utasítja az Elnököt, gondoskodjon a beszámoló letétbe helyezéséről és közzétételéről, a 

közhasznúsági nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáról, valamint az SZJA 1% 

felhasználására irányuló kérelem benyújtásáról. 

 

Hodálik Pál ismerteti a harmadik napirendi pontot. Utalva az első napirend keretében 

elhangzottakra, elmondja, a Kruchió Zsolt alelnök urat delegáló Békéscsabai Kolbászgyártó 

Kft. 2014. május 5-én kelt nyilatkozatában jelezte az Elnökség felé, hogy a Társaság üzleti 

tevékenységét rövidesen befejezi, így a továbbiakban nem indokolt tagságát fenntartania az 

Egyesületben. A kilépési szándékot az Elnökség tudomásul vette. A Békés Energia Kft. ezzel 

egyidejűleg kérelemben jelezte az Egyesületbe történő belépési szándékát, azzal, hogy 

delegáltja Kruchió Zsolt lenne. Az Elnökség az előírt feltételeknek megfelelő tagfelvételi 

kérelmet jóváhagyta. Tekintettel arra, hogy Kruchió Zsolt alelnök úr tisztségéről nem mondott 

le, csupán az Őt delegáló szervezet személye változik, a megüresedő elnökségi hely 

betöltésére Kruchió Zsoltot javasolja. 

 

Kruchió Zsolt nyilatkozik arról, hogy a jelölést elfogadja. 

 

Hodálik Pál kéri a tagokat esetleges személyi javaslataik megtételére. 

 

Más javaslat nem érkezett. 

 

Hodálik Pál ismerteti a határozati javaslatot.  
 
Határozati javaslat: 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése az Elnökség tagjává a 

Békés Energia Kft. képviseletében Kruchió Zsoltot megválasztja.   

Felelős: Egyesület Elnöke 

Határidő: azonnal 

 

Hodálik Pál kéri a Közgyűlés tagjait, amennyiben az imént ismertetett határozati javaslattal 

egyet értenek, kézfelemeléssel szavazzanak.  

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, 23 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett a következő 

egyhangú határozatot hozta: 
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A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésének 007/2014. (V.20.) 

számú határozata az elnökség tagjának megválasztásáról 

 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése az Elnökség 

tagjává a Békés Energia Kft. képviseletében Kruchió Zsoltot megválasztja. 

 
(Kruchió Zsolt a szavazásban nem vett részt.) 
 
 
Kruchió Zsolt megköszöni a bizalmat, és nyilatkozik arról, hogy a tisztséget elfogadja. 
 
 

Hodálik Pál ismerteti a negyedik napirendi pontot, melyhez kapcsolódóan az előterjesztés 

korábban szintén megküldésre került. Elmondja, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény hatálybalépésével – mely az egyesületekre vonatkozóan is új szabályokat tartalmaz 

–, az egyesülési jogról, a közhasznúságról és a civil szervezetek alapításáról szóló 2011. évi 

CLXXV. tv. türelmi idejének lejártával, valamint az új elnökségi tag megválasztásával egyes 

helyeken az Egyesület Alapszabályának pontosítása vált szükségessé. Megjegyzi, az 

Egyesület gyakorlati működése mindenben megfelel(t) a jogszabályi előírásoknak, a 

módosítás csak az új Ptk-nak és civil törvénynek történő formai megfelelés érdekében 

indokolt! Tekintettel arra, hogy az alapító okirat módosítása az egyesület 2014 – 2020-as 

időszakra történő felkészülése érdekében szükséges kisebb változtatások átvezetésére és az 

eddig nem korrigált pontatlanságok javítására is alkalmat nyújt, a munkaszervezet az 

előterjesztés mellékletét képező alapszabály-módosítás tervezetet javasolja elfogadásra. 

 

Hodálik Pál felkéri a tagokat a napirendhez kapcsolódó észrevételeik, kérdéseik, 

hozzászólásaik felvetésére. 

 

Sonkolyné Szekerczés Margit kérdésére reagálva elmondja, a Ptk. 3 tagú elnökségekre 

vonatkozó előírása a törvény 3:4 §-a alapján diszpozitív szabály, így amennyiben az 

alapszabályban rögzítve van, attól el lehet térni. 

 

Perei Annamária felvetésére reagálva elmondja, a megismételt Közgyűlés összehívására 

vonatkozó, 3 napos „moratóriumot” előíró rendelkezés a gazdasági társaságok működésére 

vonatkozó fejezetekben található, így a munkaszervezet értelmezése szerint az Egyesületekre 



 9 

nem vonatkozik. Elmondja, az új Ptk. hatálybalépésével számos, egymásnak gyakran 

ellentmondó értelmezés merült fel, azonban az esetleges hibákat, pontatlanságokat 

hiánypótlás keretében egészen biztosan lesz alkalma korrigálni az Egyesületnek. 

 

További kérdés, észrevétel nem volt. 

 

Hodálik Pál ismerteti a határozati javaslatot.  
 
Határozati javaslat: 
A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése úgy dönt, hogy 2014. 
május 20-i hatállyal az Egyesület Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja. 
Az Alapszabály 1.§ (2) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki 
Az Egyesület telephelye: 5540 Szarvas, Damjanich u. 64.  
Az Alapszabály 1.§-a a következő, (4) bekezdéssel egészül ki 

(4) Az Egyesület alapítói: 

 
Kardos Község Önkormányzata 

5552 Kardos, Gyomai út 24. 
Kétsoprony Község Önkormányzata 

5674 Kétsoprony, Dózsa u. 11. 
Doboz Nagyközség Önkormányzata 

5624 Doboz, Kossuth tér 3. 
Mezőberény Város Önkormányzata 
5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. 
Tarhos Község Önkormányzata 

5641 Tarhos, Petőfi u. 29. 
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata 

5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41. 
Kondoros Nagyközség Önkormányzata 

5553 Kondoros, Hősök útja 4-5. 
Békés Város Önkormányzata 

5630 Békés, Petőfi u. 2. 
Hunya Község Önkormányzata 

5555 Hunya, Rákóczi u. 19. 
 

Örménykút Község Önkormányzata 
5556 Örménykút, Dózsa Gy. U. 26. 

 
Szarvas Város Önkormányzata 

5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27. 
 



 10 

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata 
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1. 

 
Csárdaszállás Község Önkormányzata 

5621 Csárdaszállás, Petőfi u. 17. 
 

Kamut Község Önkormányzata 
5673 Kamut, Petőfi u. 106. 

 
 

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. 

 
Murony Község Önkormányzata 

5672 Murony, Földvári u. 1. 
 

Telekgerendás Község Önkormányzata 
5675 Telekgerendás, Dózsa u. 13. 

 
Dobozi Óvodáért Alapítvány 

5624 Doboz, Dobó u. 16. 
 

Dobozi Népművészeti Egyesület 
5624 Doboz, Hunyadi u. 1. 

 
Petőfi Horgász Egyesület Doboz 

5624 Doboz, Hunyadi u. 1. 
 

Tiszta Környezetünkért Alapítvány 
5551 Csabacsűd, Sallai u. 5. 

 
Dobozi Szabadidős Tömeg-és Versenysport KHE 

5624 Doboz, Sport u. 1. 
 

Sportegyesület Csabacsűd 
5551 Csabacsűd, Szabadság u. 60. 

 
ClubNetCet Egyesület 

5540 Szarvas, Szabadság u. 22. 
 

ZERGE ITKE 
5700 Gyula, Klapka Gy. U. 24. 

 
Doboziak Dobozért Közalapítvány 

5624 Doboz, Kossuth tér 3. 
 

"Szarvasért" Alapítvány 
5540 Szarvas, Körös u. 2. 

 
Kondorosiak Baráti Köre Közhasznú Alapítvány 
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5553 Kondoros, Csabai út. 32. 
 

"Dél-Alföld - Európai Unió" Közhasznú Egyesület 
5500 Gyomaendrőd, Vásártéri Ltp. 23/2. 

 
Békési Szabadidős Lovasklub Egyesület 

5630 Békés, Csabai út 9. 
 

"Békés Megye Műszaki Haladásáért Alap" Alapítvány 
5600 Békéscsaba, Andrássy út 22. 

Civil Szervezetek Szövetsége 
5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/7. 

 
MTESZ Békés Megyei Szervezete 
5600 Békéscsaba, Andrássy út 22. 

 
Eddy Bt. 

5553 Kondoros, Hősök útja 25. 
 

Szarvasi Alternatív Bt. 
5540 Szarvas, Hunyadi u. 22. 

 
Békéscsabai Kolbászgyártó Kft. 

5600 Békéscsaba, Almáskerti Ipari Park 24. 
 

Körös Agrár Kft. 
5561 Békésszentandrás, Deák F. u. 1/a. 

 
Dr. Forján Mihály 

5600 Békéscsaba, Kvasz A. u. 31. 
 

Molnárné Dr. Tarkovács Márta 
5630 Békés, Bodoki u. 1/1. 

 
Debreceni Lajos 

5624 Doboz, Balázs u. 17. 
 

Babos Lászlóné 
5500 Gyomaendrőd, Kiss L. üdülőtelep 73. 

 
Bényei Gábor ev. 

5530 Békés, 0303/40. külkerület 
 

Az Alapszabály 1.§ (4) – (12) bekezdéseinek számozása (5) – (13) –ra módosul. 
Az Alapszabály 1.§ (6) bekezdése a következők szerint módosul. 
(6) Az Egyesület közhasznú tevékenysége: 

a) kulturális tevékenység; 

- Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő 
közösségek tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok 
megvalósításának támogatása, művészeti intézmények/lakossági művészeti 
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kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek 
javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése  
(jogszabályhely: a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, 
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. 
évi XX. tv. 121. § a)-b) pontjai) 

- Kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása  
(jogszabályhely: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 
13. § (1) 7. pont) 
- A kulturális örökség védelme, az épített környezet alakítása és védelme  
(jogszabályhely: a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 5.§ (1) 
bekezdés és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 
57/A § (2) bekezdés) 

b) természetvédelem, állatvédelem; 

- A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos 
ismeretek oktatása  
(jogszabályhely: a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 64. § (1) 
bekezdés) 

- Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás  
(jogszabályhely: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 11. és 19. pont) 

- A lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása, a települések önfenntartó 
képességének erősítése 
(jogszabályhely: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. 6. § a)-b) pont) 
 

c) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; 
- Iskolarendszeren kívüli olyan képzések támogatása, amelyek célja meghatározott 

képzettség megszerzésére, kompetencia elsajátítására irányul,  általános, nyelvi 
vagy szakmai képzés  
(jogszabályhely: a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. tv. 3. § (2) a) b) pont) 

- Az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése, 
sportfinanszírozás, a gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatása  
(jogszabályhely: a sportról szóló 2004. évi I. tv. 49. § c)-e) pont) 

Az Egyesület közhasznú tevékenységét Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 
megvalósítása révén látja el. (jogszabályhely: 54/2011. (VI.10.) VM rendelet) 
 

Az Alapszabály 1.§ (11) bekezdése a következők szerint módosul. 
(11) Az Egyesület LEADER Helyi Akciócsoportként ellátott tevékenységei: 
 
Az 1698/2005/EK és az azt módosító vagy helyettesítő rendelet által szabályozott 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap III. és IV. tengelyben foglalt 
intézkedések végrehajtása során 
- a szabályozott területre vonatkozó tanulmányok készítése; 
- az érdekeltek tájékoztatása a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia és a vonatkozó 
intézkedések tárgyában; 
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- A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia előkészítésében és végrehajtásában 
közreműködők képzése; 
- A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtásával kapcsolatban, a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal kötött Delegálási Szerződésben foglaltak 
teljesítése; 
- a működési területére vonatkozó Helyi Vidékfejlesztési Stratégia kidolgozása 
és végrehajtása; 
- a gazdaság helyi szereplői közötti partneri kapcsolatok támogatása; 
- a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtásával kapcsolatos döntések 
meghozatala; 
- az Egyesület működésével kapcsolatos adminisztratív és pénzügyi 
tevékenységek elvégzése; 
- a mindenkor hatályos jogszabályok által ráruházott egyéb feladatok ellátása. 

Az Alapszabály 3.§ (2) bekezdése a következők szerint módosul. 
(2) Az Egyesület éves költségvetésére vonatkozó javaslatot az Elnökség állítja össze, és 
terjeszti a Közgyűlés elé. A költségvetést legkésőbb a tárgyév január 15. napjáig el kell 
fogadni. 

Az Alapszabály 4.§ (2) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki.  
A közgyűlést össze kell hívni 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 ezen okból összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület 
megszüntetéséről dönteni. 
A Közgyűlést az Elnökség az Egyesület székhelyére vagy telephelyére hívja össze. 

Az Alapszabály 4.§ (3) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki.  
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a 
tagok és az egyesület szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a 
kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult 
dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnökség nem dönt vagy azt 
elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát 
megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 

Az Alapszabály 4.§ (4) bekezdése a következők szerint módosul. 
Az Egyesület LEADER Helyi Akciócsoportként ellátott tevékenységei keretében 
kidolgozott Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtása érdekében az Elnök döntése 
alapján a Közgyűlés soron kívül szintén összehívható, amennyiben a napirendi 
kérdések az Egyesület gazdálkodását nem érintik, és a meghívókat a tagoknak a 
Közgyűlés napját megelőzően 5 nappal megküldték. 

Az Alapszabály 4.§ (5) bekezdése a következők szerint módosul. 

(5) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van, 
határozatait nyílt szavazással, a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza meg. 
A napirendben szereplő kérdéseket a vitát követően az Egyesület elnöke bocsátja 
szavazásra. A határozatot az elnök kihirdeti.  

Az Alapszabály 4.§ (9) bekezdésének 2. pontja a következők szerint módosul. 
2. az Egyesület Elnökségének, Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztása, 
visszahívása, díjazásának megállapítása 
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Az Alapszabály 4.§ (9) bekezdése a következő 10-11. pontokkal egészül ki 
 

10 - a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása 
11 - a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a 

felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési 
igények érvényesítéséről való döntés. 

 
Az Alapszabály 4.§-a a következő (10) – (11) bekezdésekkel egészül ki. 
 

(10) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik és a jelen lévő tagok 
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges az egyesület 
alapszabályának módosításához. 

(11)  A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik és a szavazati joggal rendelkező 
tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges az egyesület 
céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről, egyesülésének és 
szétválásának elhatározásáról és a vagyon megszűnéskori felhasználásáról szóló 
döntéshez. 

Az Alapszabály 4.§ (10) – (14) bekezdéseinek számozása (12) – (16)-ra módosul 
Az Alapszabály 5.§ (3) bekezdése a következők szerint módosul. 

(3) Az Elnökség üléseit az Egyesület elnöke hívja össze, legalább az ülés időpontját 
megelőző öt munkanapon belül. Az Egyesület LEADER Helyi Akciócsoportként 
ellátott tevékenységei keretében kidolgozott Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 
végrehajtása érdekében az Elnökség soron kívül is összehívható, amennyiben a 
napirendi kérdések az Egyesület gazdálkodását nem érintik, és a meghívókat a tagoknak 
az ülés napját megelőzően 3 nappal megküldték. 

Az Alapszabály 5.§ (9) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki.  
Az elnökség elnöke az Egyesület közgyűlés által megválasztott elnöke. 

Az Alapszabály 5.§ (10) bekezdése a következők szerint módosul. 
(10) Az Elnökségben az 54/2011. (VI.10.) számú VM rendelet 1. § 1. és 16. pontja 
(vagy e rendeletet módosító, ill. annak helyébe lépő jogszabály) szerinti üzleti és a civil 
szférához tartozó tagok együttes aránya nem csökkenhet az összes tag 60%-ának 
megfelelő mérték alá. 

Az Alapszabály 5.§ (11) bekezdésében és a 6.§ (6) bekezdésében a Partizán u. szövegrész 
Szent László u. szövegrészre módosul. 
Az Alapszabály 5.§ (11) bekezdésében és a 7.§ (4) bekezdésében a Békéscsabai 
Kolbászgyártó Kft. szövegrész a Békési Energia Kft. szövegrészre módosul. 
Az Alapszabály 5.§ (13) bekezdése a következő 9-12. pontokkal egészül ki. 

9 - az egyesület könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása és díjazásának 
megállapítása 

10 - az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját 
tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek 
hozzátartozójával köt 

 
11 - a végelszámoló kijelölése 

 
12 - az egyesület ügyvezetésével kapcsolatos feladatok ellátása. 

Az Alapszabály 6.§ (2) bekezdés i) pontja a következők szerint módosul. 
i) gondoskodik a LEADER Helyi Akciócsoportként ellátott feladatok ellátásáról, 

mely hatáskört az Elnökség és Közgyűlés nem vonhat el. 
Az Alapszabály 8.§ (4) bekezdése a következők szerint módosul. 
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(4) A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülést 
tart. Az ülést a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze. A Bizottság tagjai indokolt 
esetben írásban kezdeményezhetik az ülés összehívását. 

Az Alapszabály 8.§ (7) bekezdése a következő 9. ponttal egészül ki. 
9 - ellenőrzi az egyesületi szervek, a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi 
határozatok végrehajtását és betartását. 
 

Az Alapszabály a következő új 10.§-sal egészül ki. 
 

10.§ 
A Könyvvizsgáló 

(1) A könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, 
és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy az 
egyesület beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e 
az egyesület vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági 
eredményeiről.  
(2) Nem lehet állandó könyvvizsgáló az egyesület tagja, vezető tisztségviselője, 
felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó 
könyvvizsgáló az egyesület munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak 
megszűnése után három évig. 
(3) Az állandó könyvvizsgálót az elnökség határozott időre, legfeljebb öt évre 
választja. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, 
mint a megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak. 
(4) Az állandó könyvvizsgálót a közgyűlés beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell 
hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés 
megtartását nem akadályozza. 
 
(5) A könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a 
felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén 
köteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló 
által megtárgyalásra javasolt ügyeket. 
 
(6) Az Egyesület könyvvizsgálatát végzi: 
Értékelés Könyvvizsgáló Kft. 
1131 Budapest, Gyöngyösi u. 15. I/3. 
Cégjegyzékszám: 01-09-673064 
A kijelölt könyvvizsgáló Baracskainé Dr. Bóór Judit (004501). 

 
Az Alapszabály 10 - 13.§-nak számozása 11 - 14.§-ra változik 
Az Alapszabály 12.§ (6) bekezdése a következők szerint módosul. 

(6)Amennyiben a tag elmulasztja a tagdíjfizetési kötelezettségét, úgy az Elnökség 
írásban, tértivevénnyel ellátott postai küldeményben köteles felszólítani fizetési 
kötelezettségének teljesítésére.  
Amennyiben a tag a felszólítás kézhezvételét követő 30 napon belül a hátralékos 
tagdíjtartozást nem rendezi, úgy az Elnökség köteles a Közgyűlést soron kívül 
összehívni, és javasolni a tag kizárását.  A kizárásról hozott, indokolással alátámasztott 
döntést a kizárt taggal írásban, tértivevénnyel ellátott postai küldeményben közölni 
kell.  
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A Közgyűlés döntése alapján kizárható továbbá a tag, ha tevékenységével 
veszélyezteti az Egyesület céljának elérését, továbbá, ha vele szemben az 
Egyesülethez csatlakozást kizáró ok áll fenn. 

Az Alapszabály 12.§ (8) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki. 
- jogosult az egyesület közgyűlésén részt venni, szavazati jogukat gyakorolni, a 
közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és 
észrevételeket tenni, 

Az Alapszabály 12.§-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki. 
 
(9)A természetes személy tag jogait személyesen, a jogi személy tag jogait törvényes 
képviselőjén keresztül gyakorolhatja. A tag tagsági jogait meghatalmazott útján is 
gyakorolhatja. 

Az Alapszabály 12.§ (9) – (10) bekezdésének számozása (10) - (11)-re módosul. 
Az Alapszabály 12.§ (11) bekezdés szövegéből az „illetve pártoló tag” szövegrész törlésre 
kerül.  
Utasítja az elnököt, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a 
Gyulai Törvényszéknek bejegyzésre megküldje. 
   

Hodálik Pál kéri a tagokat, amennyiben az imént ismertetett határozati javaslattal egyet 

értenek, kézfelemeléssel szavazzanak. 

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, 24 igen szavazattal, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett a 

következő határozatot hozta. 

 

008/2014. (V.20.) számú határozat az Alapszabály módosításáról 

 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése úgy dönt, hogy 
2014. május 20-i hatállyal az Egyesület Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja. 
Az Alapszabály 1.§ (2) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki 
Az Egyesület telephelye: 5540 Szarvas, Damjanich u. 64.  
Az Alapszabály 1.§-a a következő, (4) bekezdéssel egészül ki 

(4) Az Egyesület alapítói: 
Kardos Község Önkormányzata 

5552 Kardos, Gyomai út 24. 
Kétsoprony Község Önkormányzata 

5674 Kétsoprony, Dózsa u. 11. 
Doboz Nagyközség Önkormányzata 

5624 Doboz, Kossuth tér 3. 
Mezőberény Város Önkormányzata 

5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. 
Tarhos Község Önkormányzata 
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5641 Tarhos, Petőfi u. 29. 
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata 

5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41. 
Kondoros Nagyközség Önkormányzata 

5553 Kondoros, Hősök útja 4-5. 
 

Békés Város Önkormányzata 
5630 Békés, Petőfi u. 2. 

Hunya Község Önkormányzata 
5555 Hunya, Rákóczi u. 19. 

Örménykút Község Önkormányzata 
5556 Örménykút, Dózsa Gy. U. 26. 

Szarvas Város Önkormányzata 
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27. 

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata 
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1. 
Csárdaszállás Község Önkormányzata 

5621 Csárdaszállás, Petőfi u. 17. 
Kamut Község Önkormányzata 

5673 Kamut, Petőfi u. 106. 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. 

Murony Község Önkormányzata 
5672 Murony, Földvári u. 1. 

Telekgerendás Község Önkormányzata 
5675 Telekgerendás, Dózsa u. 13. 

Dobozi Óvodáért Alapítvány 
5624 Doboz, Dobó u. 16. 

Dobozi Népművészeti Egyesület 
5624 Doboz, Hunyadi u. 1. 

Petőfi Horgász Egyesület Doboz 
5624 Doboz, Hunyadi u. 1. 

Tiszta Környezetünkért Alapítvány 
5551 Csabacsűd, Sallai u. 5. 

Dobozi Szabadidős Tömeg-és Versenysport KHE 
5624 Doboz, Sport u. 1. 

Sportegyesület Csabacsűd 
5551 Csabacsűd, Szabadság u. 60. 

ClubNetCet Egyesület 
5540 Szarvas, Szabadság u. 22. 

ZERGE ITKE 
5700 Gyula, Klapka Gy. U. 24. 

Doboziak Dobozért Közalapítvány 
5624 Doboz, Kossuth tér 3. 

 
"Szarvasért" Alapítvány 
5540 Szarvas, Körös u. 2. 

Kondorosiak Baráti Köre Közhasznú Alapítvány 
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5553 Kondoros, Csabai út. 32. 
"Dél-Alföld - Európai Unió" Közhasznú Egyesület 

5500 Gyomaendrőd, Vásártéri Ltp. 23/2. 
Békési Szabadidős Lovasklub Egyesület 

5630 Békés, Csabai út 9. 
"Békés Megye Műszaki Haladásáért Alap" Alapítvány 

5600 Békéscsaba, Andrássy út 22. 
 

Civil Szervezetek Szövetsége 
5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/7. 
MTESZ Békés Megyei Szervezete 
5600 Békéscsaba, Andrássy út 22. 

Eddy Bt. 
5553 Kondoros, Hősök útja 25. 

Szarvasi Alternatív Bt. 
5540 Szarvas, Hunyadi u. 22. 

Békéscsabai Kolbászgyártó Kft. 
5600 Békéscsaba, Almáskerti Ipari Park 24. 

Körös Agrár Kft. 
5561 Békésszentandrás, Deák F. u. 1/a. 

Dr. Forján Mihály 
5600 Békéscsaba, Kvasz A. u. 31. 
Molnárné Dr. Tarkovács Márta 

5630 Békés, Bodoki u. 1/1. 
Debreceni Lajos 

5624 Doboz, Balázs u. 17. 
Babos Lászlóné 

5500 Gyomaendrőd, Kiss L. üdülőtelep 73. 
Bényei Gábor ev. 

5530 Békés, 0303/40. külkerület 
 

Az Alapszabály 1.§ (4) – (12) bekezdéseinek számozása (5) – (13) –ra módosul. 
Az Alapszabály 1.§ (6) bekezdése a következők szerint módosul. 
(6) Az Egyesület közhasznú tevékenysége: 

d) kulturális tevékenység; 
- Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre 
szerveződő közösségek tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló 
kulturális célok megvalósításának támogatása, művészeti intézmények/lakossági 
művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó 
munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének 
segítése  
(jogszabályhely: a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, 
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. 
évi XX. tv. 121. § a)-b) pontjai) 

- Kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység 
támogatása  
(jogszabályhely: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
tv. 13. § (1) 7. pont) 
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- A kulturális örökség védelme, az épített környezet alakítása és védelme  
(jogszabályhely: a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 5.§ (1) 
bekezdés és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
tv. 57/A § (2) bekezdés) 

e) természetvédelem, állatvédelem; 
- A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos 

ismeretek oktatása  
(jogszabályhely: a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 64. § (1) 
bekezdés) 

- Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás  
(jogszabályhely: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 11. és 19. pont) 

- A lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása, a települések önfenntartó 
képességének erősítése 
(jogszabályhely: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. 6. § a)-b) pont) 

f) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; 
- Iskolarendszeren kívüli olyan képzések támogatása, amelyek célja 

meghatározott képzettség megszerzésére, kompetencia elsajátítására irányul,  
általános, nyelvi vagy szakmai képzés  
(jogszabályhely: a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. tv. 3. § (2) a) b) pont) 

- Az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek 
megteremtése, sportfinanszírozás, a gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos 
helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának 
támogatása  
(jogszabályhely: a sportról szóló 2004. évi I. tv. 49. § c)-e) pont) 

Az Egyesület közhasznú tevékenységét Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 
megvalósítása révén látja el. (jogszabályhely: 54/2011. (VI.10.) VM rendelet) 

Az Alapszabály 1.§ (11) bekezdése a következők szerint módosul. 
(11) Az Egyesület LEADER Helyi Akciócsoportként ellátott tevékenységei: 
Az 1698/2005/EK és az azt módosító vagy helyettesítő rendelet által szabályozott 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap III. és IV. tengelyben foglalt 
intézkedések végrehajtása során 
- a szabályozott területre vonatkozó tanulmányok készítése; 
- az érdekeltek tájékoztatása a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia és a 
vonatkozó intézkedések tárgyában; 
- A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia előkészítésében és végrehajtásában 
közreműködők képzése; 
- A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtásával kapcsolatban, a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal kötött Delegálási Szerződésben 
foglaltak teljesítése; 
- a működési területére vonatkozó Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 
kidolgozása és végrehajtása; 
- a gazdaság helyi szereplői közötti partneri kapcsolatok támogatása; 
- a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtásával kapcsolatos döntések 
meghozatala; 
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- az Egyesület működésével kapcsolatos adminisztratív és pénzügyi 
tevékenységek elvégzése; 
- a mindenkor hatályos jogszabályok által ráruházott egyéb feladatok 
ellátása. 

Az Alapszabály 3.§ (2) bekezdése a következők szerint módosul. 
(2) Az Egyesület éves költségvetésére vonatkozó javaslatot az Elnökség állítja össze, és 
terjeszti a Közgyűlés elé. A költségvetést legkésőbb a tárgyév január 15. napjáig el kell 
fogadni. 
Az Alapszabály 4.§ (2) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki.  
 

A közgyűlést össze kell hívni 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 ezen okból összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület 
megszüntetéséről dönteni. 
A Közgyűlést az Elnökség az Egyesület székhelyére vagy telephelyére hívja össze. 

Az Alapszabály 4.§ (3) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki.  
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a 
tagok és az egyesület szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a 
kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség 
jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnökség nem 
dönt vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat 
meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 

Az Alapszabály 4.§ (4) bekezdése a következők szerint módosul. 
Az Egyesület LEADER Helyi Akciócsoportként ellátott tevékenységei keretében 
kidolgozott Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtása érdekében az Elnök 
döntése alapján a Közgyűlés soron kívül szintén összehívható, amennyiben a 
napirendi kérdések az Egyesület gazdálkodását nem érintik, és a meghívókat a 
tagoknak a Közgyűlés napját megelőzően 5 nappal megküldték. 

Az Alapszabály 4.§ (5) bekezdése a következők szerint módosul. 

(5) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van, 
határozatait nyílt szavazással, a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza 
meg. A napirendben szereplő kérdéseket, a vitát követően az Egyesület elnöke 
bocsátja szavazásra. A határozatot az elnök kihirdeti.  

Az Alapszabály 4.§ (9) bekezdésének 2. pontja a következők szerint módosul. 
2. az Egyesület Elnökségének, Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztása, 
visszahívása, díjazásának megállapítása 

Az Alapszabály 4.§ (9) bekezdése a következő 10-11. pontokkal egészül ki 
 

12 - a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása 
13 - a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a 

felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési 
igények érvényesítéséről való döntés. 

Az Alapszabály 4.§-a a következő (10) – (11) bekezdésekkel egészül ki. 
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(12) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik és a jelen lévő tagok 
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges az egyesület 
alapszabályának módosításához. 

(13)  A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik és a szavazati joggal 
rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges 
az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről, 
egyesülésének és szétválásának elhatározásáról és a vagyon megszűnéskori 
felhasználásáról szóló döntéshez. 

Az Alapszabály 4.§ (10) – (14) bekezdéseinek számozása (12) – (16)-ra módosul 
Az Alapszabály 5.§ (3) bekezdése a következők szerint módosul. 

(3) Az Elnökség üléseit az Egyesület elnöke hívja össze, legalább az ülés időpontját 
megelőző öt munkanapon belül. Az Egyesület LEADER Helyi Akciócsoportként 
ellátott tevékenységei keretében kidolgozott Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 
végrehajtása érdekében az Elnökség soron kívül is összehívható, amennyiben a 
napirendi kérdések az Egyesület gazdálkodását nem érintik, és a meghívókat a 
tagoknak az ülés napját megelőzően 3 nappal megküldték. 

Az Alapszabály 5.§ (9) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki.  
Az elnökség elnöke az Egyesület közgyűlés által megválasztott elnöke. 

Az Alapszabály 5.§ (10) bekezdése a következők szerint módosul. 
(10) Az Elnökségben az 54/2011. (VI.10.) számú VM rendelet 1. § 1. és 16. pontja 
(vagy e rendeletet módosító, ill. annak helyébe lépő jogszabály) szerinti üzleti és a 
civil szférához tartozó tagok együttes aránya nem csökkenhet az összes tag 60%-
ának megfelelő mérték alá. 

Az Alapszabály 5.§ (11) bekezdésében és a 6.§ (6) bekezdésében a Partizán u. 
szövegrész Szent László u. szövegrészre módosul. 
Az Alapszabály 5.§ (11) bekezdésében és a 7.§ (4) bekezdésében a Békéscsabai 
Kolbászgyártó Kft. szövegrész a Békési Energia Kft. szövegrészre módosul. 
Az Alapszabály 5.§ (13) bekezdése a következő 9-12. pontokkal egészül ki. 

13 - az egyesület könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása és díjazásának 
megállapítása 

14 - az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját 
tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek 
hozzátartozójával köt 

15 - a végelszámoló kijelölése 
16 - az egyesület ügyvezetésével kapcsolatos feladatok ellátása. 

Az Alapszabály 6.§ (2) bekezdés i) pontja a következők szerint módosul. 
ii) gondoskodik a LEADER Helyi Akciócsoportként ellátott feladatok 

ellátásáról, mely hatáskört az Elnökség és Közgyűlés nem vonhat el. 
Az Alapszabály 8.§ (4) bekezdése a következők szerint módosul. 

(4) A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülést 
tart. Az ülést a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze. A Bizottság tagjai indokolt 
esetben írásban kezdeményezhetik az ülés összehívását. 

Az Alapszabály 8.§ (7) bekezdése a következő 9. ponttal egészül ki. 
9 - ellenőrzi az egyesületi szervek, a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi 
határozatok végrehajtását és betartását. 

Az Alapszabály a következő új 10.§-sal egészül ki. 
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10.§ 
A Könyvvizsgáló 

 
(7) A könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen 
elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást 
arról, hogy az egyesület beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és 
megbízható, valós képet ad-e az egyesület vagyoni, pénzügyi és jövedelmi 
helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.  

 
(8) Nem lehet állandó könyvvizsgáló az egyesület tagja, vezető tisztségviselője, 
felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó 
könyvvizsgáló az egyesület munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és 
annak megszűnése után három évig. 
(9) Az állandó könyvvizsgálót az elnökség határozott időre, legfeljebb öt évre 
választja. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet 
rövidebb, mint a megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő 
időszak. 
(10) Az állandó könyvvizsgálót a közgyűlés beszámolóját tárgyaló ülésére meg 
kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása 
az ülés megtartását nem akadályozza. 
 
(11) A könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt 
vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság 
ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a 
könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket. 
 
(12) Az Egyesület könyvvizsgálatát végzi: 
Értékelés Könyvvizsgáló Kft. 
1131 Budapest, Gyöngyösi u. 15. I/3. 
Cégjegyzékszám: 01-09-673064 
A kijelölt könyvvizsgáló Baracskainé Dr. Bóór Judit (004501). 
 

Az Alapszabály 10 - 13.§-nak számozása 11 - 14.§-ra változik 
Az Alapszabály 12.§ (6) bekezdése a következők szerint módosul. 

(6)Amennyiben a tag elmulasztja a tagdíjfizetési kötelezettségét, úgy az Elnökség 
írásban, tértivevénnyel ellátott postai küldeményben köteles felszólítani fizetési 
kötelezettségének teljesítésére.  
Amennyiben a tag a felszólítás kézhezvételét követő 30 napon belül a hátralékos 
tagdíjtartozást nem rendezi, úgy az Elnökség köteles a Közgyűlést soron kívül 
összehívni, és javasolni a tag kizárását.  A kizárásról hozott, indokolással 
alátámasztott döntést a kizárt taggal írásban, tértivevénnyel ellátott postai 
küldeményben közölni kell.  
A Közgyűlés döntése alapján kizárható továbbá a tag, ha tevékenységével 
veszélyezteti az Egyesület céljának elérését, továbbá, ha vele szemben az 
Egyesülethez csatlakozást kizáró ok áll fenn. 

Az Alapszabály 12.§ (8) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki. 
- jogosult az egyesület közgyűlésén részt venni, szavazati jogukat gyakorolni, a 
közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és 
észrevételeket tenni, 

Az Alapszabály 12.§-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki. 
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(9)A természetes személy tag jogait személyesen, a jogi személy tag jogait 
törvényes képviselőjén keresztül gyakorolhatja. A tag tagsági jogait 
meghatalmazott útján is gyakorolhatja. 

Az Alapszabály 12.§ (9) – (10) bekezdésének számozása (10) - (11)-re módosul. 
Az Alapszabály 12.§ (11) bekezdés szövegéből az „illetve pártoló tag” szövegrész törlésre 
kerül.  
 
Utasítja az elnököt, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a 

Gyulai Törvényszéknek bejegyzésre megküldje. 

 

 

Békés Város Önkormányzatának képviselője jelzi, hogy az ülés további részében nem tud 

részt venni. 

 

 

Hodálik Pál ismerteti az ötödik napirendi pontot. Emlékeztet, az Alapszabály 11.§ (9) 

bekezdése alapján az Egyesület tagjai tagdíjat kötelesek fizetni. Ugyanezen szakasz (6) 

bekezdése értelmében, amennyiben a tag a felszólítás kézhezvételét követő 30 napon belül a 

hátralékos tagdíjtartozást nem rendezi, úgy az Elnökség köteles a Közgyűlést soron kívül 

összehívni, és javasolni a tag kizárását. 

Elmondja, az Egyesületnek több tagja, illetve tagszervezete van, mely a szervezet 

megalakulása (2011.) óta nem fizet tagdíjat, tartozását többszöri felszólítás ellenére sem 

rendezte, illetve az Egyesület megalapítását leszámítva semmilyen formában nem vett részt 

annak munkájában. 

Tekintettel arra, hogy az inaktív tagok a Közgyűlés határozatképességét, ezáltal az Egyesület 

hatékony működését hátrányosan befolyásolják, a munkaszervezet az Alapszabály fent 

hivatkozott rendelkezései alapján javasolja kizárásukat. 

 

Hodálik Pál felkéri a tagokat a napirendhez kapcsolódó észrevételeik, kérdéseik, 

hozzászólásaik felvetésére. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Hodálik Pál ismerteti a határozati javaslatot. 
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Határozati javaslat: 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése úgy dönt, az 

Alapszabály 11.§ (6) és (9) bekezdésében foglaltak alapján tagjai közül a Dobozi Óvodáért 

Alapítványt, a Doboziak Dobozért Közalapítványt, a Békés Megye Műszaki Haladásáért 

Alapítványt, az MTESZ Békés Megyei Szervezetét és Babos Lászlóné magánszemélyt 2014. 

május 20-i hatállyal kizárja. 

Utasítja az elnököt, hogy a döntést az érintetteket az Alapszabály 11.§ (6) bekezdésében 

foglaltak szerint közölje.  

Határidő: értelem szerint 

Felelős: elnök 

 

Hodálik Pál kéri a tagokat, amennyiben az imént ismertetett határozati javaslattal egyet 

értenek, kézfelemeléssel szavazzanak. 

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, 23 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 nem szavazat mellett a 

következő határozatot hozta. 

 

009/2014. (V.20.) számú határozat tagok kizárásáról 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése úgy dönt, az 

alapszabály 11.§ (6) és (9) bekezdésében foglaltak alapján tagjai közül a Dobozi 

Óvodáért Alapítványt, a Doboziak Dobozért Közalapítványt, a Békés Megye Műszaki 

Haladásáért Alapítványt, az MTESZ Békés Megyei Szervezetét és Babos Lászlóné 

magánszemélyt 2014. május 20-i hatállyal kizárja. 

Utasítja az elnököt, hogy a döntést az érintetteket az Alapszabály 11.§ (6) bekezdésében 

foglaltak szerint közölje. 

 

Hodálik Pál ismerteti a hatodik, egyebek napirendi pontot. Elmondja, a LEADER 

Egyesületek Szövetsége a napokban egy megkereséssel fordult a LEADER Helyi 

Akciócsoportok vezetőihez. A Szövetség az Egyesület támogatását kéri egy javaslat 

kidolgozásához és a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz történő benyújtásához. A javaslat 

lényege, hogy a 2014 – 2020-as időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program keretein belül 

ne csupán a források kötelezően előírt 5%-át fordítsák a LEADER típusú fejlesztések és 

programok finanszírozására, hanem legalább 12%-ot, mely az előző 7 éves ciklus 

nagyságrendjének felel meg, és amelyet a társadalmasítási folyamat során a program 
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kidolgozásában érintettek kommunikáltak is. E célból az alábbi határozati javaslatot 

fogalmazták meg. 

 

Hodálik Pál ismerteti a határozati javaslatot. 

 

Határozati javaslat: 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése támogatja a LEADER 

Egyesületek Szövetségének kezdeményezését, amelynek célja, hogy a 2014 – 2020-as 

Vidékfejlesztési Programban elkülönített LEADER forrás mértéke érje el legalább a Program 

összköltségének 12%-át. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: elnök 

 

Hodálik Pál felkéri a tagokat a témához kapcsolódó észrevételeik, kérdéseik, hozzászólásaik 

felvetésére. 

 

Kérdés, észrevétel nem volt. 

 

Hodálik Pál kéri a tagokat, amennyiben az imént ismertetett határozati javaslattal egyet 

értenek, kézfelemeléssel szavazzanak. 

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, 23 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 nem szavazat mellett a 

következő határozatot hozta. 

 

010/2014. (V.20.) számú határozat a LESZ kezdeményezésének támogatásáról 

 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése támogatja a 

LEADER Egyesületek Szövetségének kezdeményezését, amelynek célja, hogy a 2014 – 

2020-as Vidékfejlesztési Programban elkülönített LEADER forrás mértéke érje el 

legalább a Program összköltségének 12%-át. 

 

Hodálik Pál kéri a tagokat esetleges kérdéseik, észrevételeik felvetésére, bejelentéseik 

megtételére. 
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