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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Mely készült: a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésén 

 

Időpont: 2014. július 10., 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 Alapszabályának módosítása (Előadó: Hodálik Pál elnök); 
 

2) A 2014 – 2020 közötti LEADER Helyi Fejlesztési Stratégiája tervezési területének 
módosítása (Előadó: Hodálik Pál elnök); 
 

3) Egyebek 
 

 

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

hogy a Közgyűlés nem határozatképes, mert az Egyesület legalább 34 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. 

 

Jegyzőkönyvvezetőnek jelöli Zsurzsucz Edina Klaudiát, jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig 

Molnárné Dr. Tarkovács Mártát és Dr. Glózik Klárát.  
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A Közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással jegyzőkönyvvezetőnek Zsurzsucz Edina Klaudiát, 

jegyzőkönyv hitelesítőnek Molnárné Dr. Tarkovács Mártát és Dr. Glózik Klárát megválasztja. 

 

Hodálik Pál ismerteti a Közgyűlés napirendjét, kéri a tagokat az azzal kapcsolatos kérdéseik, 

javaslataik megtételére. 

 

A napirendhez kérdés, észrevétel, nem érkezett, azt a Közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással 

elfogadta. 

 

Hodálik Pál ismerteti az első napirendi pontot. Felhívja a tagok figyelmét, hogy a kapcsolódó 

előterjesztést a meghívóval együtt előzetesen megkapták. Emlékeztet, az Egyesület 2014. 

május 20-án döntött az Alapszabály módosításáról, melyet a Gyulai Törvényszék részére 

bejegyzés, továbbá a közhasznúsági nyilvántartásba vételi kérelem részeként jóváhagyásra 

megküldött. 

Elmondja, a törvényszék 2014. június 13-án kelt, Pk.60.102/2011/13. számú végzésében az 

Alapszabály egyes rendelkezéseinek pontosítását, ill. kiegészítését kérte az előterjesztés 

mellékletét képező irat szerint. 

A munkaszervezet a Törvényszék végzésében foglaltaknak megfelelően elkészítette az 

Alapszabály módosítására vonatkozó előterjesztését.  

Kiemeli, a 2013. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet 2014. május 23-án, a változás 

bejelentéssel egyidejűleg az Országos Bírósági Hivatal részére megküldésre került, a 

dokumentáció átvétele 2014. május 26-án megtörtént. Az ezt igazoló postai feladóvevények 

szintén az előterjesztés mellékletét képezik. 

 

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

hozzászólásaik felvetésére. 

 

Kérdés, észrevétel nem érkezett.  

 

Hodálik Pál ismerteti a határozati javaslatot. 

 

Határozati javaslat: 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése úgy dönt, hogy az 

Egyesület Alapszabályát a következők szerint módosítja.  
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1.§ 
 

(1) Az alapszabály 1.§ (6) bekezdés c) pontja a következők szerint módosul  
 

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 2013. évi LXXVII. tv. 3.§) 

- 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) 

 
2.§ 

 
(1) Az Alapszabály 3.§-a a következő, (5) bekezdéssel egészül ki 

 
(5) Az Egyesület a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év 
könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával, 
mint mérleg fordulónappal, a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint 
beszámolót készít. A beszámolót a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint 
közzé teszi. A beszámolót az Egyesület Közgyűlése hagyja jóvá, legkésőbb a tárgyévet 
követő május 31-ig. A jóváhagyáshoz a Közgyűlésen jelen levő tagok kétharmadának 
egybehangzó szavazata szükséges. 

 
3.§ 

 
(1) Az Alapszabály 4.§ (5) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki. 

 
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. 
 
(2) Az Alapszabály 4.§ (9) bekezdés 4. pontja a következők szerint módosul 

 
4. a közhasznúsági melléklet elfogadása 

(3) Az alapszabály 4.§ (9) bekezdése a következő 12-14. pontokkal egészül ki 

12. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, 
vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek 
hozzátartozójával köt 
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13. az egyesület könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása és díjazásának 
megállapítása 

14. a végelszámoló kijelölése 
 

4.§ 
 

(1) Az Alapszabály 5.§ (13) bekezdése a következők szerint módosul 
 

(13) Az Elnökség hatáskörébe tartozik: 

a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben 
a döntések meghozatala; 
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; 
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; 
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére 
vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és 
végrehajtása; 
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a 
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; 
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 
g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak 
meghatározása; 
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 
i) a tagság nyilvántartása; 
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek 
vezetése; 
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és 
annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; 
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés; 
n) az Egyesület Közgyűlése által elfogadott éves beszámoló közzététele; 
o) döntés mindazokban az ügyekben, amelyek az Egyesület Közgyűlése az 
Elnökség hatáskörébe utal; 
p) a munkaszervezet vezetőjének megbízása; 
q) a LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) döntéshozó testületeként a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) keretében támogatott projektek kiválasztása. 

5.§ 

(1) Az alapszabály 8.§ (2) bekezdése a következők szerint módosul. 

(2) A Felügyelő Bizottság tagjait nyílt szavazással, ötévi időtartamra az Egyesület tagjai 
közül a Közgyűlés választja meg. A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy 
lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem 
korlátozták. A Felügyelő Bizottság első ülésén tagjai közül elnököt választ. 

(2) Az Alapszabály 8.§ (9) bekezdése a következők szerint módosul 

(9) A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás 
megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a 
felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát az Egyesület vezető tisztségviselőjéhez 
intézi. 
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6.§ 

(1) Az Alapszabály 11.§ (1) bekezdéséből az „élettárs” kifejezés törlésre kerül. 

(2) Az Alapszabály 11.§ (2) bekezdés a következő e) ponttal egészül ki. 

e) esetében a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy 
akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. 

(3) Az Alapszabály 11.§ (3) bekezdése a következők szerint módosul 

(3) Nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan 
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két 
évben legalább egy évig –, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést 
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 

(4) Az Alapszabály 11.§-a a következő (5) – (7) bekezdésekkel egészül ki 

(5) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét 
a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 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. 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. 

(6) A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek 
okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai 
szerint felel a jogi személlyel szemben. 

(7) A vezető tisztségviselő megbízatása megszűnik: 
 
a)  határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 
c) visszahívással; 
d) lemondással; 
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e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához 
szükséges körben történő korlátozásával; 
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 
bekövetkeztével. 
Az Egyesület tagjai a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül 
visszahívhatják. A vezető tisztségviselő megbízatásáról az Egyesülethez címzett, 
az Egyesület Közgyűléséhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. A 
lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek 
hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. 

 
7.§ 

 
(1) Az Alapszabály 12.§ (5) bekezdése a következővel egészül ki 

 
- a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával 
 

(2) Az Alapszabály 12.§ (10) bekezdése a következővel egészül ki 
- az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az 
egyesület tevékenységét. 

 
8.§  

 
(1) Az Alapszabály 13.§ (1) bekezdésében a „törvényességi felügyeletet” szövegrész 

„törvényességi ellenőrzést” szövegre módosul 
 

9.§ 
 

(1) Az Egyesület 14.§-a a következők szerint módosul 

(1) Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha 

a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt; 
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel 
bekövetkezett; 
c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy 
d) az arra jogosult szerv megszünteti 

feltéve mindegyik esetben, hogy az Egyesület vagyoni viszonyainak lezárására 
irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság az Egyesületet a 
nyilvántartásból törli. 

(2) A jogutód nélkül megszűnt Egyesületnek a hitelezők kielégítése után fennmaradt 
vagyona az Egyesület tagjait illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ők vagy 
jogelődjük az Egyesület javára vagyoni hozzájárulást teljesítettek. 

(3) A jogutód nélkül megszűnt Egyesület tagjai és alapítója a felosztott vagyonból 
való részesedésük mértékéig kötelesek helytállni az Egyesület ki nem elégített 
tartozásaiért. 
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(4)Az Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, 
és csak egyesületekre válhat szét. 

(5) Az Egyesület megszűnésének (1) bekezdés szerinti esetein túl az egyesület 
jogutód nélkül megszűnik, ha 

a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása 
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy 
b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 

 
10.§ 

 
(1) Az Alapszabály a következő VIII. fejezettel egészül ki 

 
VIII. 

 
Egyéb rendelkezések 

 
15.§ 

 
Az Alapszabályra egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., valamint az 

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezései az irányadók. 

 

A Közgyűlés utasítja az elnököt, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Alapszabályt a Gyulai Törvényszéknek bejegyzésre megküldje. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: elnök 

 

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

elfogadják, kézfelemeléssel szavazzanak.  

 

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

egyhangú határozatot hozta: 

 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésének 011/2014. (VII.10.) 

számú határozata az Alapszabály módosításáról  
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1.§ 
 

(1) Az alapszabály 1.§ (6) bekezdés c) pontja a következők szerint módosul  
 

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 2013. évi LXXVII. tv. 3.§) 

- 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) 

 
 

2.§ 
 

(1) Az Alapszabály 3.§-a a következő, (5) bekezdéssel egészül ki 
 

 
(5) Az Egyesület a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti 
év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés 
napjával, mint mérleg fordulónappal, a vonatkozó jogszabályokban 
meghatározottak szerint beszámolót készít. A beszámolót a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározottak szerint közzé teszi. A beszámolót az Egyesület 
Közgyűlése hagyja jóvá, legkésőbb a tárgyévet követő május 31-ig. A jóváhagyáshoz 
a Közgyűlésen jelen levő tagok kétharmadának egybehangzó szavazata szükséges. 

 
3.§ 

 
(1) Az Alapszabály 4.§ (5) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki 
 

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. 
 

( 2) Az Alapszabály 4.§ (9) bekezdés 4. pontja a következők szerint módosul 
 

4. a közhasznúsági melléklet elfogadása 
 

(3)Az alapszabály 4.§ (9) bekezdése a következő 12-14. pontokkal egészül ki 
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12. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját 
tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek 
hozzátartozójával köt 

13. az egyesület könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása és 
díjazásának megállapítása 

14. a végelszámoló kijelölése 
 

4.§ 
 

(1) Az Alapszabály 5.§ (13) bekezdése a következők szerint módosul 
 

(13) Az Elnökség hatáskörébe tartozik: 

a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben 
a döntések meghozatala; 

b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; 
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; 
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére 
vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és 
végrehajtása; 
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának 
és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; 
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 
g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak 
meghatározása; 
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos 
kérdésekre; 
i) a tagság nyilvántartása; 
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek 
vezetése; 
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata 
és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; 
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés; 
n) az Egyesület Közgyűlése által elfogadott éves beszámoló közzététele; 
o) döntés mindazokban az ügyekben, amelyek az Egyesület Közgyűlése az 
Elnökség hatáskörébe utal; 
p) a munkaszervezet vezetőjének megbízása; 
q) a LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) döntéshozó testületeként a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) keretében támogatott projektek 
kiválasztása. 

5.§ 
 

(1) Az alapszabály 8.§ (2) bekezdése a következők szerint módosul. 
(2) A Felügyelő Bizottság tagjait nyílt szavazással, ötévi időtartamra az Egyesület 

tagjai közül a Közgyűlés választja meg. A felügyelőbizottság tagja az a 
nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához 
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szükséges körben nem korlátozták. A Felügyelő Bizottság első ülésén tagjai 
közül elnököt választ. 

 
(2) Az Alapszabály 8.§ (9) bekezdése a következők szerint módosul 
(9) A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás 
megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a 
felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát az Egyesület vezető 
tisztségviselőjéhez intézi. 

 
6.§ 

 
(1) Az Alapszabály 11.§ (1) bekezdéséből az „élettárs” kifejezés törlésre kerül. 
(2) Az Alapszabály 11.§ (2) bekezdés a következő e) ponttal egészül ki. 

e) esetében a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki 
vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. 
 

(3) Az Alapszabály 11.§ (3) bekezdése a következők szerint módosul 

(3) Nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban 
olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését 
megelőző két évben legalább egy évig –, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt 
fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést 
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 
 

(4) Az Alapszabály 11.§-a a következő (5) – (7) bekezdésekkel egészül ki 

(5) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek 
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem 
korlátozták. 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. 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 
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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. 

(6) A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek 
okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai 
szerint felel a jogi személlyel szemben. 

(7) A vezető tisztségviselő megbízatása megszűnik: 
 
a)  határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel 
bekövetkezésével; 
c) visszahívással; 
d) lemondással; 
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához 
szükséges körben történő korlátozásával; 
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 
bekövetkeztével. 
Az Egyesület tagjai a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül 
visszahívhatják. A vezető tisztségviselő megbízatásáról az Egyesülethez 
címzett, az Egyesület Közgyűléséhez intézett nyilatkozattal bármikor 
lemondhat. A lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy 
megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 
hatvanadik napon válik hatályossá. 

 
7.§ 

 
(1) Az Alapszabály 12.§ (5) bekezdése a következővel egészül ki 
 
- a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával 
 
(2) Az Alapszabály 12.§ (10) bekezdése a következővel egészül ki 
 
- az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és 
az egyesület tevékenységét. 

 
8.§  

 
(1) Az Alapszabály 13.§ (1) bekezdésében a „törvényességi felügyeletet” 

szövegrész „törvényességi ellenőrzést” szövegre módosul 
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9.§ 
 

(1) Az Egyesület 14.§-a a következők szerint módosul 
 

(1) Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha 

a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt; 
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel 
bekövetkezett; 
c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy 
d) az arra jogosult szerv megszünteti 

feltéve mindegyik esetben, hogy az Egyesület vagyoni viszonyainak lezárására 
irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság az Egyesületet a 
nyilvántartásból törli. 

(2) A jogutód nélkül megszűnt Egyesületnek a hitelezők kielégítése után 
fennmaradt vagyona az Egyesület tagjait illeti meg olyan arányban, amilyen 
arányban ők vagy jogelődjük az Egyesület javára vagyoni hozzájárulást 
teljesítettek. 

(3) A jogutód nélkül megszűnt Egyesület tagjai és alapítója a felosztott 
vagyonból való részesedésük mértékéig kötelesek helytállni az Egyesület ki nem 
elégített tartozásaiért. 

(4)Az Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel 
egyesülhet, és csak egyesületekre válhat szét. 

(5) Az Egyesület megszűnésének (1) bekezdés szerinti esetein túl az egyesület 
jogutód nélkül megszűnik, ha 

a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása 
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy 
b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 

 
10.§ 

 
(1) Az Alapszabály a következő VIII. fejezettel egészül ki 

 
VIII. 

 
Egyéb rendelkezések 

 
15.§ 

 
Az Alapszabályra egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., 

valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezései az irányadók. 
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A Közgyűlés utasítja az elnököt, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Alapszabályt a Gyulai Törvényszéknek bejegyzésre megküldje. 

 

Hodálik Pál ismerteti a második napirendi pontot. Beszámol arról, az Irányító Hatóság 2014. 

május – június folyamán több alkalommal is arról tájékoztatta az Egyesületet, hogy a vele 

szomszédos Hajdúvölgy – Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület Helyi 

Fejlesztési Stratégia (HFS) tervezési terület előzetes elismerés iránti kérelmének nem 

megfelelősége miatt Csabaszabadi, Csorvás és Gerendás települések nem képezik egyik 

előzetesen jóváhagyott HFS tervezési terület részét sem.  

Az Irányító Hatóság tájékoztatása és javaslata szerint a Körösök Völgye Vidékfejlesztési 

Közhasznú Egyesületnek lehetősége van saját, 2014. február 25-én meghatározott tervezési 

területe felülvizsgálatára és módosítására.  

Elmondja, a legutóbbi Közgyűlés óta eltelt időszakban a fent említett települések vezetői 

írásban jelezték csatlakozási szándékukat a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú 

Egyesület HFS tervezési területéhez, egyidejűleg Doboz Nagyközség Önkormányzata arról 

tájékoztatta az Egyesületet, hogy – korábbi nyilatkozatával ellentétben – a 2014 – 2020-as 

LEADER Programban nem kíván az Egyesület HFS-a tervezési területéhez tartozni. 

Elmondja, amennyiben egy térségben ún. lefedetlen, vagyis egyik előzetesen elismert HFS 

tervezési területhez sem tartozó települések vannak, az Irányító Hatóság az előzetesen 

jóváhagyott HFS tervezési területet módosíthatja. A munkaszervezet e szempontokat 

figyelembe véve készítette elő határozati javaslatát. 

 

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

hozzászólásaik felvetésére. 

 

Kérdés, észrevétel nem érkezett. 

 

Hodálik Pál ismerteti a határozati javaslatot. 

 

Határozati javaslat: 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése, mint a 

Vidékfejlesztési Minisztérium vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkárának 

VfF/1082/2012. számú határozata értelmében elismert LEADER Helyi Akciócsoport, úgy 
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dönt, hogy a Közgyűlés tagjainak LEADER Programban történő együttműködési szándékát 

megerősíti, és deklarálja az Egyesület részvételét a 2014 – 2020 közötti program időszak 

vidékfejlesztési feladatainak ellátásában.  

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület által a 2014 – 2020 közötti 

időszakban kidolgozni és végrehajtani tervezett Helyi Fejlesztési Stratégia tervezési területe 

Békés, Békéscsaba, Békésszentandrás, Csabacsűd, Csabaszabadi, Csárdaszállás, Csorvás, 

Gerendás, Gyomaendrőd, Hunya, Kamut, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Mezőberény, 

Murony, Örménykút, Szarvas, Tarhos, Telekgerendás településeket fedi le. 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése jelen határozatával 

egyidejűleg 003/2014. (II.25.) számú határozatát visszavonja.     

A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt a Helyi Fejlesztési Stratégia módosított tervezési 

területének előzetes elismerése iránti kérelem benyújtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: elnök 

 
 

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

elfogadják, kézfelemeléssel szavazzanak.  

 

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

egyhangú határozatot hozta: 

 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésének 012/2014. (VII.10.) 

számú határozata a HFS tervezési terület módosításáról 

 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése, mint a 

Vidékfejlesztési Minisztérium vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkárának 

VfF/1082/2012. számú határozata értelmében elismert LEADER Helyi Akciócsoport, 

úgy dönt, hogy a Közgyűlés tagjainak LEADER Programban történő együttműködési 

szándékát megerősíti, és deklarálja az Egyesület részvételét a 2014 – 2020 közötti 

program időszak vidékfejlesztési feladatainak ellátásában.  

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület által a 2014 – 2020 közötti 

időszakban kidolgozni és végrehajtani tervezett Helyi Fejlesztési Stratégia tervezési 

területe Békés, Békéscsaba, Békésszentandrás, Csabacsűd, Csabaszabadi, Csárdaszállás, 
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Csorvás, Gerendás, Gyomaendrőd, Hunya, Kamut, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, 

Mezőberény, Murony, Örménykút, Szarvas, Tarhos, Telekgerendás településeket fedi le. 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése jelen határozatával 

egyidejűleg 003/2014. (II.25.) számú határozatát visszavonja.     

A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt a Helyi Fejlesztési Stratégia módosított tervezési 

területének előzetes elismerése iránti kérelem benyújtására. 

 

Hodálik Pál ismerteti a harmadik, egyebek napirendi pontot. Elmondja, az Egyesület nyertes 

LEADER térségek közötti és nemzetközi együttműködési projektjeinek előfinanszírozására 

Szarvas Város Önkormányzat képviselő – testületének jóváhagyásával támogatási szerződést 

köt Szarvas Város Önkormányzatával. A visszatérítendő támogatásként kapott összeget a 

projektek megvalósítási ütemezését figyelembe véve 2015. július 30-ig kell visszafizetni. 

Ezzel összefüggésben tájékoztatja az Egyesület tagjait, hogy a megyei LEADER 

Akciócsoportokkal és a Békés Megye Falusi Turizmusáért Egyesülettel, valamint a Békés 

Megyei Önkormányzattal történő együttműködés keretében megvalósítani tervezett projekt 

meghiúsul. A projekt koordinátora, egyben a tervezett fejlesztés érdemi részének 

megvalósítója, a Békés Megye Falusi Turizmusáért Egyesület elnöke a mai napon küldött 

elektronikus levelében arról tájékoztatta az Egyesületet, hogy a támogatási kérelem 

elbírálásának elhúzódása, és nem várt finanszírozási problémák jelentkezése miatt a tervezett 

fejlesztést nem valósítja meg, az elnyert támogatásról lemond. Erre való tekintettel az 

Egyesület által tervezett kiegészítő rendezvények lebonyolítása indokolatlanná vált, az 

Elnökség döntött az elnyert, mintegy 500 eFt-os támogatásról történő lemondásról. 

Beszámol arról, korábbi tájékoztatásának megfelelően Molnárné Dr. Tarkovács Márta, az 

Egyesület tagja részt vett az MNVH által szervezett ausztriai tanulmányúton. Megkéri 

Molnárné Dr. Tarkovács Mártát, foglalja össze tapasztalatait. 

 

Molnárné Dr. Tarkovács Márta röviden összefoglalja az utazás elemeit. Elmondja, az úti 

cél Vulkanland térsége volt, az illetékes Akciócsoport munkájának, egy általuk alkalmazott 

fejlesztési irányelvnek és az ottani jó gyakorlatoknak a megismerése, projektlátogatások 

révén. Tapasztalatai alapján helyi termék/helyi termék és vidéki turizmus/együttműködés 

témakörökben hasznos lenne egy külön tanulmányutat szervezni a térségbe, mely fejlesztési 

stratégiáját illetően igazi sikertörténet. Felhívja ugyanakkor a figyelmet arra, hogy az osztrák 

csoport által kidolgozott/alkalmazott ún. CCC (Cultural Capital Counts – kulturális 

erőforrások tőkésítése) módszer nem teljesen ismeretlen hazánkban, Makovecz Imre építész 
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Mellékletek: 

 

- jelenléti ív 

- előterjesztések 
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