A VÉRTES-GERECSE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA

A jelen alapszabályt elfogadó tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a
Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény alapján, figyelemmel a
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseire, illetve a 93/2007.
(VIII.29.) FVM rendeletben foglaltakra is, egyesületet hoznak létre a jelen alapszabályban
meghatározott célra.

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1.§
(1) Az egyesület neve: Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség
(továbbiakban: Közösség)
(2) A Közösség rövid elnevezése: Vértes-Gerecse Közösség
(3) A Közösség képviselője: Schunder Tibor elnök
(4) A Közösség települési önkormányzatok, gazdasági társaságok, civil szervezetek,
intézmények, magánszemélyek és őstermelők (ld. 1. sz. Melléklet) társadalmi szervezete.
Működési területe a Magyar Köztársaság, azon belül elsődlegesen a Közép-Dunántúli
Régió. A Közösség önálló jogi személy.
(5) A Közösség székhelye: 2836 Baj, Petőfi u. 50.
(6) A Közösség jogi személy, közhasznú szervezet.

II. Fejezet
A Közösség célja és feladatai
2.§
(1) A Közösség elsődleges célkitűzései: a Bicskei, Móri, Oroszlányi, Székesfehérvári, Tatai és
Tatabányai kistérségek területén a települési önkormányzatok, gazdasági társaságok,
vállalkozók, civil szervezetek, magánszemélyek és őstermelők vidékfejlesztéssel
összefüggő tevékenységeinek koordinálása, pályázatainak elősegítése és széleskörű
partnerség megteremtése a térségre elkészített Helyi Vidékfejlesztési Stratégia alapján.
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(2) A Közösség a 6/1989. IM rendelet 4. számú melléklete alapján a következő
tevékenységeket végzi:
1. pontja szerinti kulturális tevékenység
4. pontja szerinti oktatási tevékenység
10. pontja szerinti településfejlesztési tevékenység
12. pontja szerinti nemzetközi tevékenység
15. pontja szerinti egyéb tevékenység:
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.
Vidéki gazdaságra vonatkozó egyéb, helyi kezdeményezésen alapuló intézkedések
bevezetése.
A szélesebb értelemben vett vidéki gazdaságra és lakosságra irányuló intézkedések
közötti területi koherenciát és szinergiát megerősítése a helyi stratégiákon keresztül.
(3) A célok megvalósítása érdekében a Közösség fontosabb tevékenységei:
A 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. tengely tekintetében:
- az érintett területre vonatkozó tanulmányok készítése;
- a területre és a helyi fejlesztési terv vonatkozó tájékoztatásra irányuló intézkedések;
- a helyi fejlesztési terv előkészítésében és végrehajtásában közreműködő személyzet
képzése;
- promóciós rendezvények és vezetőképzés;
- helyi fejlesztési terv végrehajtása.
A 1698/2005/EK rendelet által átfogott IV. tengely tekintetében:
- jól azonosított szubregionális vidéki területekre irányuló területalapú, helyi fejlesztési
stratégiák kidolgozása, multiszektorális tervezése és végrehajtása, a helyi gazdaság
különböző ágazatainak szereplői és projektjei közötti kölcsönhatáson alapulva;
- helyi köz- és magánszférabeli partnerségek kialakítása;
- a helyi fejlesztési stratégiák megvalósítására vonatkozó döntéshozatal;
A 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. és IV. tengely tekintetében:
• a Közösség 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 meghatározott animációs és hálózatépítési
(networking) feladatok teljesítése;
§
Helyi Vidékfejlesztési Tervre/Stratégiára vonatkozó információszolgáltatás;
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§
§
§
§
§
§
§

a emberi erőforrások fejlesztése a helyi együttműködés és partnerség elősegítése
érdekében; konfliktuskezelés;
a Helyi Vidékfejlesztési Terv/Stratégia megvalósítását célzó projektek vonatkozásában
a több szektorra kiterjedő együttműködések ösztönzése és támogatása;
a Közösség tevékenységének népszerűsítése;
a Helyi Vidékfejlesztési Terv/Stratégia megvalósításában résztvevő partnerek képzése;
a Közösség tagjainak képzése a Helyi Vidékfejlesztési Terv/Stratégia végrehatása
érdekében;
az érintett területekre vonatkozó tanulmányok készítése;
a Közösség képviselete különböző tanácskozásokon és eseményeken.

(4)

A Közösség céljainak megvalósítása érdekében együttműködik a Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium Irányító Hatóságával és illetékes szervezeti egységeivel,
valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal illetékes szervezeti egységeivel.

(5)

A Közösség a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (továbbiakban:
Ksztv) 26. § c.) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú
tevékenységeket végzi:
3. tudományos tevékenység, kutatás
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5. kulturális tevékenység
6. kulturális örökség megóvása,
7. műemlékvédelem
8. természetvédelem, állatvédelem
9. környezetvédelem
11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli
magyarsággal kapcsolatos tevékenység
19. euroatlanti integráció elősegítése

(6)

Tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el.

(7)

A Közösség működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát a
www.vercse.hu internetes honlapján illetve a sajtóban (Fejér Megyei Hírlap, KomáromEsztergom Megyei Hírlap) való közzététel útján biztosítja.

(8)

A Közösség, mint közhasznú szervezet biztosítja, hogy a törvényben és az Alapszabályában
rögzített közhasznú tevékenységek szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet.

(9)

A Közösség, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért
eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályában meghatározott tevékenységére fordítja.

(10)

A Közösség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, tőlük támogatást nem fogad el. Közvetlen politikai
tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői,
megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.
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(11)

A Közösség, mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés
nélkül igénybe veheti.

(12)

A közhasznú tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratok mindenki számára
nyilvánosak, azokba bárki betekinthet. A közhasznú szervezet éves közhasznúsági
jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. Az
iratbetekintés és a másolatkészítés időpontját a Közösség elnökével kell egyeztetni, aki az
igény bejelentésétől számított 8 napon belül köteles biztosítani annak lehetőségét.

III. Fejezet
A közösségi tagság keletkezése, megszűnése
3.§

(1) A Közösség tagja lehet a 93/2007.(VIII.29.) FVM rendelet 2. §-ának a/-f/ pontjában, a
(4)-(5) bekezdésben felsoroltak, a 7-9. §-ban meghatározott feltételekkel minden olyan
természetes és jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei,
akik az alapszabály rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek elfogadják, az alapszabályt
aláírják, és kötelezettséget vállalnak a Közösség céljainak megvalósítása érdekében történő
közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.
(2) A Közösség tagja:
a) részt vehet a társadalmi szervezet tevékenységében és rendezvényein;
b) választhat és választható a társadalmi szervezet szerveibe.
(3) A Közösség tagjainak felvétele vagy kérelmük elutasítása az Elnökség hatáskörébe
tartozik. A tagfelvételi kérelemhez mellékelni kell legalább 5 alapító tag írásos ajánlását. Ha
az elnökség elutasító határozatot hoz, úgy e határozattal szemben a Közgyűléshez 30 napon
belül lehet fellebbezéssel élni.
(4) Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, a jogi személy tag jogutód nélküli
megszűnésével, kilépésével vagy kizárással illetve a Közösség megszűnésével. A kilépést
írásban kell közölni az Elnökséggel. A tagsági viszony az írásbeli kérelem Elnökséghez
benyújtásával egyidejűleg szűnik meg.
(5) Az Elnökség határozatban szűnteti meg a tagságot, amennyiben a tag tagdíjfizetési
kötelezettségének egyszeri írásbeli felszólítás után sem tesz eleget. A tagdíj nem fizetése
címén a tagsági viszony csak akkor szűnik meg, ha előzőleg az Elnökség a tagdíj
esedékességét követő 30. napot követően a jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel
annak rendezésére írásban felszólította a tagot. A tagdíj megfizetésének elmulasztása esetén
a tagsági viszony Elnökség általi megszűntetésének legkorábbi időpontja a tagdíj
esedékességére figyelmezető írásbeli felszólítás igazolt átvételét követő 90. nap.
(6) Az Elnökség egyszerű szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja az Egyesületnek
azt a tagját, aki az alapszabály rendelkezései, valamint a közgyűlés határozatai ellen vét. E
határozattal szemben a Közgyűléshez 30 napon belül lehet fellebbezéssel élni. A Közgyűlés
elutasító határozatával szemben az Etv 10.§ /1/-/2/ szerinti jogorvoslatnak van helye a
bírósághoz.
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(7) A Közösséghez a jövőben is csatlakozhat rendes tagként a 93/2007.(VIII.29.) FVM
rendelet 2. §-ának a/-f/ pontjában, a (4)-(5) bekezdésben felsoroltak, a 7-9. §-ban
meghatározott feltételekkel minden olyan természetes és jogi személy, valamint ezek jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetei, amely/aki vállalja a Közösséghez való
csatlakozást, a Közösséghez tartozással járó kötelezettségeket, egyetért a Közösség
célkitűzéseivel, s a célok megvalósításában cselekvő részvételt vállal, valamint
tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tesz.
(8) A tagok kötelesek:
•
•

eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek.
a Közösség közgyűlése, elnöksége, felügyelő bizottsága vagy más szervei által hozott
határozatokat betartani.

IV. Fejezet
A Közösség vezető és ellenőrző szervei
5. §
(1) A Közösség vezető és ellenőrző szervei:
a. Közgyűlés
b. Elnökség
c. Elnök
d. Munkaszervezet
e. Munkaszervezet vezető
f. Felügyelő Bizottság
g. Tagozatok (köz-, civil- és üzleti szféra)
(2) A Közösség vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy
akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat
alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül,
illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Közösség
cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatás, illetve a Közösség által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
(3) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak
megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
(3) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles a Közösséget előzetesen
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
(4) A közgyűlés a munkáját tagozatokba tömörülve végzi, a tagozatok közötti – a 93/2007.
(VII.29.) FVM rendeletben előírt arányok megtartásával. Az egyes tagozatok legalább egy főt
delegálnak az elnökségbe annak figyelembe vételével, hogy a civil- és üzleti tagozat által
delegált tagok aránya az elnökségben minimum 60%-ot el kell érjen.
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6. §
Közgyűlés
(1) A Közösség legfőbb szerve a Közgyűlés, melyet szükség szerint, de évente legalább egy
alkalommal kell összehívni. A Közgyűlésen a Közösség valamennyi tagja szavazati joggal
vesz részt.
(2)

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály, valamint a szervezeti és működési szabályzat megállapítása és
módosítása;
b) Elnökség (elnök, 2 alelnök, 12 elnökségi tag), a felügyelő bizottsági elnök és 2
felügyelőbizottsági tag megválasztása;
c) Bizottságok létrehozása és azok tagjainak, elnökének, alelnökének megválasztása;
d) a Közösség éves költségvetésének és az Elnökség éves beszámolójának elfogadása;
e) az 1997. évi CLVI. törvény 19.§ alapján elkészített közhasznúsági jelentés
elfogadása;
f) a Közösség feloszlásának vagy más társadalmi szervezettel való egyesülésének
kimondása;
g) döntés a tagoknak a Közösségből való kizárásáról (amennyiben az elnökségi
határozattal kizárt tag fellebbezést nyújt be);
h) a tagdíj mértékének meghatározása;
i) az elnökség, a felügyelő bizottság törvénysértő határozataival szembeni fellebbezési
jogorvoslatok elbírálása;
j) a döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az Alapszabály kizárólagos
hatókörébe utal.

(3) A Közgyűlést az elnök legalább 8 nappal az ülést megelőzően kiküldött írásos vagy
elektronikus meghívóval (e-mail) hívja össze. A Közgyűlést az elnök hívja össze,
akadályoztatása esetén az alelnök jogosult az ülés összehívására.
(4) A tagszervezeteket a vezetőjük – vagy annak meghatalmazottja – képviseli a Közgyűlésben.
A Közgyűlés tagjai csak olyan személyek lehetnek, akik közügyektől eltiltást kimondó ítélet
vagy büntetőeljárás hatálya alatt nem állnak, és a Ksztv szabályai szerint összeférhetetlenség
személyük vonatkozásában nem áll fenn. Továbbá valamennyien megfelelnek az Egyesülési
jogról szóló törvény 2007. július 1. napjával módosított és kiegészített 8. §-ának (1)
bekezdés a/-b/-c/ és a 29. § a/-b/ pontjaiban foglalt követelményeknek.
Valamint megfelelnek a Ksztv. 8.§ /1/-/2/ bekezdésben foglalt követelményeknek
Ezen kívül a tagszervezetek vezetői nem vehetnek részt a határozathozatalban a Ksztv. 8. §
(1) bekezdés a/-b/ pontjában részletezett esetekben.
(5) A Közgyűlésre meg kell hívni:
- minden tagot,
- minden tisztségviselőt,
- a napirendi pontok előadóit,
- mindazokat, akiknek a meghívását az elnök a napirendre tekintettel indokoltnak tartja.

-

A meghívó tartalmazza:
a Közgyűlés helyét, időpontját,
a napirendi pontokat.
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A tagok részére biztosítani kell az előterjesztéseket is.
(6) A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagoknak több, mint fele (legalább 50% + 1 fő)
jelen van, azzal, hogy mindhárom tagozat legalább 1-1 fővel képviselteti magát a
közgyűlésen.
(7) Ha a közgyűlés nem határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti
napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, feltéve,
hogy az eredetileg kitűzött közgyűlés meghívójában erről a tagokat tájékoztatták. A
megismételt közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – közgyűlés
időpontját követően 8 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti
közgyűlés meghívójában is megjelölhető.
(8) Rendkívüli Közgyűlés összehívását a tagok 1/3-a az ok és a cél együttes megjelölésével
kérheti a Közösség elnökétől.
A Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg a Felügyelő
Bizottság kezdeményezi. (Etv. 11. §-ának (2), a 16. § (1) bekezdése, a (2) bekezdés b/ pontja,
a Ksztv. 10. §-ának (4) bekezdése alapján).
A Közgyűlést abban az esetben is össze kell hívni, ha rendkívüli közgyűlés megtartása egyéb
okból szükséges (pl. tisztségviselők megbízatásának lejárta, lemondása, összeférhetetlenség,
stb.).
(9) A Közgyűlés napirendjére és a tárgyalás sorrendjére a levezető elnök tesz javaslatot.
További napirendi pontra bármely tag javaslatot tehet, amelynek napirendre tűzéséről a
Közgyűlés határozattal dönt. A napirendi pontokat a Közgyűlés az általa elfogadott sorrend
szerint tárgyalja. A napirend elhalasztását bármely tag indítványozhatja, amelyről a
Közgyűlés – az elhalasztás indokolását követően – egyszerű szótöbbséggel határoz,
egyidejűleg az elnök javaslatára meghatározza a napirend tárgyalásának új időpontját.
(10) A Közgyűlés határozatot ülés megtartása nélkül is hozhat akként, hogy az ülésen kívül
javasolt határozat tervezetét 15 napi határidő kitűzésével írásban kell a tagokkal közölni, akik
szavazatukat írásban adják meg. A szavazás eredményéről és a határozatról, valamint annak
keltéről a Közgyűlés tagjai az utolsó szavazat beérkezését követő 8 napon belül a Közösség
elnöke írásban tájékoztatja. A nyilvánosságot biztosítani kell akként, hogy a Közösség
hivatalos honlapján (www.vercse.hu) megjelenik a határozat tervezete, a szavazásról szóló
tájékoztató és a szavazás eredménye is. Ha a Közgyűlés bármelyik tagja kéri, a Közgyűlést a
határozattervezet megtárgyalására össze kell hívni.
(11) A közgyűlés a határozatát egyszerű többséggel,
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

nyílt

szavazással

hozza.

(12) A tisztségviselők választásának rendje
a) Közgyűlés nyílt szavazással 3 tagú Jelölő és Szavazatszámláló Bizottságot választ a
tisztújító közgyűlés időtartamára. A Bizottság a Tagozatok előzetes javaslatai alapján
javaslatot tesz a Közösség tisztségviselőire, szerveinek tagjaira illetve lebonyolítja a
szavazást, megállapítja a szavazás eredményét.
b) A jelöltek személyére a Közgyűlés bármely tagja javaslatot tehet.
c) Jelöltként az kerül fel a szavazólapra, aki megkapja a jelenlévő küldöttek több, mint
felének egyetértő szavazatát (nyílt szavazás).
d) A Közgyűlés az Elnökség tagjait a Tagozatokon keresztül minősített többséggel,
titkos szavazással, közvetett választással választja meg.
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e) A jelöltek közül az minősül megválasztottnak, aki a legtöbb érvényes szavazatot
kapta, feltéve, hogy a szavazáson a küldöttek több mint a fele szavazott.
(13)A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a levezető elnök, a jegyzőkönyv
vezetője és a közgyűlés által erre kijelölt egy hitelesítő tag ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza
a Közgyűlés döntéseinek számát, tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók
és ellenzők számarányát, és hogy ha lehetséges, személyét is.
(14)A Közgyűlések ülései nyilvánosak, a személyiségi jogokat érintő kérdésekben azonban a
Közgyűlés elrendelheti zárt ülés tartását.
(15)Az elnök a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a
határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő tag hitelesíti.
(16)Az elnök köteles a közgyűlés által hozott azon határozatokat, amelyek bármely tagra
vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg, vagy harmadik személyt
érintenek, a döntés meghozatalától számított 15 napon belül, írásban, ajánlott postai
küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni. A közgyűlés döntéseit a Közösség
hivatalos honlapján (www.vercse.hu) keresztül hozza nyilvánosságra.
(17) A közgyűlés törvénysértő határozatával szemben az Etv. 10.§ /1/-/2/ bekezdése szerinti
jogorvoslatnak van helye a bírósághoz, azaz a Közösség valamely szervének törvénysértő
határozatát a Közösség tagja – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – a bíróság
előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a
bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.

7. §
Elnökség
(1) Az Elnökség a Közgyűlés ügyintéző szerve, melyet a Közgyűlés 4 évre választ (kivéve az
alakuló közgyűlés által megválasztásra kerülő elnökség, amelynek megbízatása 2010.
december 31-ig tart). A 15 tagú Elnökség tagja az elnök, a 2 alelnök, valamint 12
elnökségi tag.
(2) Az Egyesület elnökségének tagjai tisztség és név szerint:
Elnök: Schunder Tibor (2836 Baj, Patak u. 13.)
Alelnökök:

Viszló Levente (8083 Csákvár, Kenderesi u.)
Végh Konrád (8074 Csókakő, Vértes u. 3.)

Tagok:

Beke László (2851 Környe, Nyugati lakótelep 4.)
Kiss Ferenc (2853 Kömlőd, Béke u. 50.)
dr. Kovács György Zoltán (2800 Tatabánya, Bajcsy-Zsilinszky u. 8.)
Kovács László (8082 Gánt, Kossuth u. 8.)
Krähling János (8051 Sárkeresztes, Géza u. 34.)
Krüpl Etelka (2823 Vértessomló, Ady Endre u. 12.)
Kulbert Szilveszter (8073 Csákberény, Bajcsy-Zs. u. 44/1.)
Kunkli Ferenc (2854 Dad, Kossuth Lajos u. 27-29.)
Menyhárt István (8081 Zámoly, Rákóczi u. 7.)
Nagy György (2822 Szomor, Kodály u. 6.)
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Sümegh István (2899 Naszály, Táncsics M. u. 26/B.)
Tebele Sándor (2834 Tardos, Jókai u. 14.)

(3) Az Elnökség az üléseit szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal tartja. Az ülések
nyilvánosak. Az elnökségi ülést az elnök legalább 8 nappal az ülést megelőzően kiküldött
írásos vagy elektronikus (e-mail) meghívóval hívja össze.
A meghívó tartalmazza:
-

Az elnökségi ülés helyét, időpontját,
a napirendi pontokat.

A tagok részére biztosítani kell az előterjesztéseket is.
Az ülés akkor határozatképes, ha azon a tizenöt fős Elnökség több mint fele legalább nyolc fő
jelen van. Az elnökség döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg,
szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A határozatot az érintettel igazolható
módon közölni kell.
(4) Az Elnökség feladatköre:
1. maga állapítja meg saját szervezeti és működési szabályzatát;
2. ellátja a Közösség érdekképviseletét, kapcsolatot teremt és tart az irányító és
társszervezetekkel, hazai és külföldi szervezetekkel;
3. képviselőt delegál egyéb szervezetekbe;
4. létrehozhat időszaki, speciális feladatokat ellátó bizottságokat;
5. kiválasztja a munkaszervezet vezetéséért felelős vezetőt;
6. a Közgyűlés határozatai alapján irányítja a Közösség tevékenységét;
7. jóváhagyja a Közösség éves költségvetésében vagy programjában nem szereplő
kiadásokat;
8. dönt a Közösséghez csatlakozó új tag felvételéről vagy kérelmének elutasításáról;
9. a Közösség működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki
beszámolókba, a közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyűlési
határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére;
10. az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése és jóváhagyás
céljából a Közgyűlés elé terjesztése;
11. dönt két közgyűlési időszak között a Közösség ügyeiben, kivéve azokat a
tárgyköröket, amelyeket az alapszabály, vagy jogszabály a közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe vagy más személy, egység hatáskörébe utal;

de különösen:
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o
o
o
o
o
o

o
o
o

a közgyűlés összehívása, a napirendi pontok meghatározása;
az éves költségvetési javaslat elkészítése és közgyűlés elé terjesztése;
határozathozatal tag törlése ügyében;
az alapszabály módosítását célzó tervezet elkészítése és a közgyűlés elé történő
benyújtása;
a tagnyilvántartás folyamatos vezetése az Egyesület tagjairól;
döntés a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia/Terv végrehajtása során felmerülő delegált
feladat ellátásával összefüggő, a munkaszervezet vezető által összeállított kérelem
elfogadásáról, esetleges visszautalásáról;
döntés az elnök által felterjesztett támogatási rangsor(ok) alapján a forrás(ok)
allokációjáról;
az elnök utasítása a forrásallokáció során feltárt eljárási hibák javítására;
a 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. és/vagy IV. tengelyes intézkedések
végrehajtása érdekében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal útmutatásával
összhangban elkészített Szervezeti és Működési Szabályzatot (SZMSZ) jóváhagyása,
javaslattétel annak módosítására.

(5) Az elnökségi ülés nyilvános, azon bárki részt vehet, a Közösség tagjai saját ügyeikben
tanácskozási joggal részt vehetnek.
(6) A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója
(Ptk. 685.§. b.) pont), élettársa a határozat alapján:
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú Egyesület cél szerinti juttatásai
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az
Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő
cél szerinti juttatás.
(7) Az elnök a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a
határozatok könyvébe. Az elnök köteles az elnökség által hozott döntések nyilvántartását
naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és
hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye is).
Az elnök köteles az elnökség által hozott azon határozatokat, amelyek bármely tagra
vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg, vagy harmadik személyt
érintenek, a döntés meghozatalától számított 15 napon belül, írásban, ajánlott postai
küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni. Az elnökség döntéseit a Közösség
hivatalos honlapján (www.vercse.hu) keresztül hozza nyilvánosságra.
(8) Az Elnökség törvénysértő határozatát bármely tag – a tudomására jutástól számított 30
napon belül – a közgyűlés előtt megtámadhatja.
A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja.
(9) Az Elnökség tisztségviselői, tagjai vezető tisztségviselők.
Az Elnökség valamennyi tagja megfelel az Etv. 2007. július 1. napjával módosított 8. §ának (1) bekezdés a/-b/-c/ pontjában és a 29. § a/-b/ pontjában előírt követelményeknek, az
Európai Unió jogának megfelelése érdekében.
(10) Az Elnökség tagjaival szemben nem áll fenn a Ksztv. 9. §-ának (1) bekezdésében
meghatározott összeférhetetlenség.
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(11) Az Elnökség tagjai amennyiben vezető tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél
is betöltenek, abban az esetben valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen
tájékoztatnak erről.
8. §
Munkaszervezet, munkaszervezet vezető

(1) A munkaszervezet a Közösség ügyviteli, adminisztratív szervezete, a Közösség tevékenységét
segítő iroda.
(2) Szervezeti felépítése, feladatai, létszáma az egyesület tevékenységeihez igazodóan változhat,
amely a Szervezeti és Működési Szabályzatban kerül meghatározásra.
(3) A munkaszervezet munkáját a munkaszervezet vezető irányítja. A munkaszervezet vezető
kiválasztásáról az elnökség gondoskodik. A munkaszervezet vezetői tisztségét a Közösség tagja
illetve külső személy is elláthatja.
(4) A munkaszervezet dolgozói tevékenységüket munkaviszony keretében látják el. A munkáltatói
jogkört a munkaszervezet vezető gyakorolja. A munkaszervezet vezető fölött a munkáltatói jogkört
az elnök gyakorolja.
(5) A munkaszervezet vezető:
a) gondoskodik a munkaszervezet vezetéséről;
b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkaszervezet dolgozói vonatkozásában;
c) eljár és dönt a közgyűlés és az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben;
d) gondoskodik az Egyesület nyilvántartásainak vezetéséről;
e) gondoskodik a 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. és/vagy IV. tengelyes intézkedések
végrehajtása érdekében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal útmutatásával
összhangban a Közösség Szervezeti és Működési Szabályzatot (SZMSZ) elkészítéséről,
javaslatot tesz annak módosítására;
f) az elnök vagy az alelnökök mellett a bankszámla felett egyik aláíróként rendelkezik.
(6) A Közösség a központi rendelet alapján benyújtott kérelmek értékeléséhez, az értékelés és döntés
előkészítés érdekében végzendő feladatokat nem szervezheti ki. A Közösség gazdasági (pl.:
könyvelés, könyvvizsgálat), jogi tevékenységéhez a Közösséggel szerződéses kapcsolatban levő
külső szervezeteket, szakértőket vehet igénybe.

9. §
Felügyelő Bizottság
(1)

Az Egyesület éves bevétele várhatóan az ötmillió Forintot meghaladja, ezért a Ksztv. 10.§
(1) bekezdése alapján a vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv létrehozása kötelező.

(2) A Felügyelő Bizottság feladatai:
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1. a Közösség alapszabályában rögzített tevékenység, a gazdálkodás ellenőrzése és a
közhasznú tevékenység felügyelete.
2. A Felügyelő Bizottság a tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól
pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet
könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
3. A Felügyelő Bizottság csak a közgyűlésnek alárendelt szervezet.
4. A Felügyelő Bizottság elnökét és 2 tagját a Közgyűlés választja meg titkos
szavazással, minősített többséggel, határozatlan időre. Felügyelő bizottsági tagságot
külső személy is betölthet.
5. A Felügyelő Bizottság elnökét a Közösség választott testületeinek üléseire
tanácskozási joggal meg kell hívni.
6. A Közösség pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata
7. A társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb
kötelező előírások betartásának ellenőrzése;
8. A tagdíjak befizetésének ellenőrzése;
9. Az éves mérleg felülvizsgálata;
10. A gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és
kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata;
11. A bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése;
12. Az egyesületi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének
ellenőrzése;
13. Az elnökség összehívása, és javaslat tétele annak napirendjére, ha megítélése
szerint az elnökség vagy a vezető tisztségviselők tevékenysége jogszabályba, az
alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti az
Egyesület vagy a tagok érdekeit;
14. A közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést,
valamint minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
tartozó ügyre vonatkozik vizsgálata;
15. Írásbeli jelentés készítése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a
továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény
felhasználásáról a legfőbb szerv részére;
16. A vagyonmérleg-tervezetek és a vagyonleltár-tervezetek ellenőrzése.
(3) A Felügyelő Bizottság szükség szerint de évente legalább egyszer ülésezik, mely ülést a
Felügyelő Bizottság elnöke a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal írásban hív össze a
napirend egyidejű írásbeli vagy elektronikus közlésével.
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A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megbízatása határozatlan időtartamra szól.
A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai vezető tisztségviselők.
(4) A Felügyelő Bizottság tagjai tisztség és név szerint:
Elnök: Bódis Jánosné (2898 Kocs, Erkel u. 2.)
Tagok:

Grúber Zoltán (2852 Kecskéd, Fő u. 50/A.)
Vas Istvánné (8074 Magyaralmás, Széchenyi u. 5.)

(5) A bizottsági ülések nyilvánosak, amennyiben ez a Közösség vagy mások jogát, jogos
érdekét nem veszélyezteti.
(6) Zárt ülés elrendeléséről az előző bekezdésben foglalt indokok alapján a Felügyelő
Bizottság elnöke jogosult dönteni.
(7) A Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, ha azon a tagok 2/3-a, vagyis 2 fő jelen van.
A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség
esetén az elnök szavazata dönt. Ügyrendjét maga határozza meg. A határozatokat az
érintettekkel
a
Felügyelő
Bizottság
elnöke
közli
írásban.
(8) A Felügyelő Bizottság munkájáról és megállapításairól írásban tartozik a Közgyűlést
tájékoztatni. A bizottsági ülés jegyzőkönyvének vezetéséről a Bizottság elnöke
gondoskodik. A jegyzőkönyvet a Bizottság minden tagjának és az Elnökségnek 8 napon
belül meg kell küldeni.
(9) A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és
annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
-

a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult
vezetőszerv döntését teszi szükségessé.

-

a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

(10)
Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak
megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen
eltelte esetén a vezetőszerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.
(11)
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
(12)
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy,
aki
-

a vezető szerv elnöke vagy tagja,
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-

a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

-

a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi
szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve

-

a fenti pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.

(13)
Nem lehet az elnöke vagy tagja a Felügyelő Bizottságnak az, akire vonatkozóan az
1997. évi CLVI. Tv. 8. § (2) bekezdés szerint értelmezhető összeférhetetlenség áll fenn.
(14) Az Elnökség tagjai amennyiben vezető tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betöltenek, abban az esetben valamennyi érintett közhasznú szervezetet
előzetesen tájékoztatnak erről.

10.§
Tagozatok

(1) A Közösség a tevékenységének elősegítése érdekében az alábbi 3 tagozatot hozza létre (2.
Melléklet), melyek százalékos aránya a rendes tagok létszámához (100%) viszonyítva:
a) közszféra tagozat (38%)
b) civil szféra tagozat (41%)
c) üzleti szféra tagozat (21%)

(2) Az egyes tagozatok elnökét és alelnökét a Közgyűlés választja meg.
(3) A tagozatok maguk állapítják meg ügyrendjüket, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá.
(4) A tagozatok Közösségen belüli megoszlása a következő:
a) közszféra maximum 40%-ban,
b) a civil- és üzleti szféra együttesen minimum 60%-ban képviselteti magát.

(5) Minden tagozat képviseltetheti magát a Közösség minden fórumán, az alapszabályban
lefektetett arányok mentén és képviselői útján.

V. Fejezet
A Közösség tisztségviselői, feladat- és hatáskörük
10. §
(1) A Közösség tisztségviselői az Elnök, a 2 alelnök, az elnökségi tagok és a felügyelő
bizottsági tagok, akiket a Közgyűlés 4 évre választ a választás rendjére vonatkozó
szabályok szerint (az alakuló közgyűlés által megválasztásra kerülő tisztségviselők
megbízatása 2010. december 31-ig tart).
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(2) Az Elnök feladat- és hatásköre:
a) tagja az Elnökségnek;
b) Az elnök (Schunder Tibor) a Közösséget önállóan képviseli. Megbízása vagy
akadályoztatása esetén e képviseletet az alelnökök (1. Magyarics Gábor, 2. Végh Konrád),
illetve az alelnökök akadályoztatása esetén az elnökségi tagok (Beke László, dr. Kovács
György Zoltán, Kiss Ferenc, Kovács László, Krahling János, Krüpl Etelka, Kulbert
Szilveszter, Kunkli Ferenc, Menyhárt István, Nagy György, Sümegh István, Tebele Sándor )
látják el.
c) összehívja és vezeti a Közgyűlést és az Elnökség üléseit, szervezi azok munkáját;
d) két elnökségi ülés között az Elnökség hatáskörébe tartozó sürgős ügyekben a 2
alelnökkel egyetértésben dönt. Döntéseiről a következő ülésen tudomásulvétel végett
beszámol az Elnökségnek;
e) intézkedik és dönt a közgyűlés, az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben;
f)

felügyeli a Közösség gazdasági ügyeinek alakulását;

g) tevékenységéről beszámol az elnökség soron következő ülésén;
h) A Közösség bankszámlája feletti rendelkezésre az elnök az egyik alelnökkel
(Magyarics Gábor vagy Végh Konrád) együttesen jogosult;
i)

felvilágosítást, tájékoztatást ad a Közösség tevékenységéről;

j)

gondoskodik a közgyűlés és elnökség határozatainak végrehajtásáról;

k) gondoskodik a 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. és/vagy IV. tengelyes
intézkedések végrehajtása érdekében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által
szabályozott delegált feladatok ellátásáról, mely hatáskört az elnökség és a közgyűlés
nem vonhat el;
l)

gondoskodik a 1698/2005EK rendelet III. és/vagy IV. tengelyes végrehajtása
érdekében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által szabályozott delegált
feladatok ellátásához szükséges támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásáról.

m) Az elnök megállapodást köt a Közösség által nyújtott szolgáltatások igénybe vételének
feltételeiről, harmadik személyekkel szerződést köt.

(3) A Közösség alelnökeinek feladatai:
a) tagjai az Elnökségnek;
b) az elnök által meghatározott területeken közreműködnek a Közösség irányító
tevékenységében;
c) az elnököt – megbízás, vagy akadályoztatása esetén – helyettesítik;
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d)A Közösség bankszámlája feletti rendelkezésre az egyik alelnök (Magyarics Gábor vagy
Végh Konrád) az elnökkel (Schunder Tibor) együttesen jogosult;
(4) A tisztségviselők feladataik ellátásáért felelősséggel tartoznak a
vezetőtestületeinek. A tisztségviselőknek feladataik ellátásáért tiszteletdíj adható.

Közösség

(5) A munkaszervezet feladatait és működését a szervezeti és működési szabályzat rögzíti.

VI. Fejezet
A Közösség vagyona, gazdálkodása
11. §
(1) A Közösség vagyona bevételeiből, a rendelkezésre álló ingatlanokból és pénz- valamint
egyéb eszközökből áll.
(2) A Közösség bevételei:
-

alapítótőke, amely az alábbi tételekből áll:
1. Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács 1.000.000,- Ft
rendes tagok tagdíjbefizetései,
különböző adományok, támogatások, cél szerinti juttatások,

(3) A Közösség tagjai belépéskor tagdíj fizetésére kötelesek. A tagdíjat a belépést követő
legfeljebb 60 napon belül kell a tagoknak az Egyesület bankszámlájára befizetni.
önkormányzatok esetében 20,- Ft/lakos/év
gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók esetében 1.000,- Ft/év;
civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok esetében 1.000,- Ft/év;
természetes személyek esetében 1.000,- Ft/év.
(4) Az éves tagdíj mértékéről az éves rendes közgyűlés dönt.
(5) A Közösség vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében
azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a
létesítő okiratában meghatározott tevékenységre fordítja, akként, hogy a közgyűlés által
meghatározott részét évente, az éves eredmény elszámolását követően, az alaptőkébe kell
helyezni, másik része a Közösség céljaira felhasználható.
(6) A Közösség gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban
meghatározott tevékenységére fordítja.
(7) A Közösség befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési
kötelezettsége nincsen.
(8) A Közösség az államháztartás alrendszereiből - a normatív támogatás kivételével - csak
írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a
támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási
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lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. A
Közösség, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által
megismerhetők.
(9) A Közösség a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások
kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
(10) A Közösség váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
(11) A Közösség vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető
mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereiből kapott támogatást hitel
fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
(12) a) A Közösségnek a cél szerinti tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait
elkülönítetten kell nyilvántartani.
b) A Közösség bevételei:
- az alapítótól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára
vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány;
- a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;
- az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó
bevétel;
- a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel;
- a tagdíj;
- egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel;
- a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.
c) A Közösség költségei:
- a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);
- az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások,
kiadások);
- a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);
- a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások),
amelyeket bevételarányosan kell megosztani.
d) A Közösség nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell
alkalmazni.
(13) a) A Közösség köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg
közhasznúsági jelentést készíteni.
b) A közhasznúsági jelentés elfogadása a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik.
c) A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
- a számviteli beszámolót;
- a költségvetési támogatás felhasználását;
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
- a cél szerinti juttatások kimutatását;
- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott
támogatás mértékét;
- a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve
összegét;
- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
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d) A Közösség éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját
költségére másolatot készíthet.
e) A Közösség köteles a (2) bekezdés szerinti közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő
évben, legkésőbb június 30-áig saját honlapján (www.vercse.hu), ennek hiányában egyéb, a
nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.
f) A közhasznúsági jelentés számviteli beszámolóra vonatkozó rendelkezése az éves
beszámoló készítésének kötelezettségére, letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó
számviteli szabályok alkalmazását nem érinti.
(14) A Közösség a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő
okiratában meghatározott tevékenységére kell fordítania.
(15) A Közösség váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
A Közösség:
- vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem
vehet fel;
- az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére
nem használhatja fel.
(16) A Közösség bankszámlája - és devizaszámlája - feletti rendelkezési jog: A rendelkezési
jog gyakorlásával kapcsolatosan a számláról történő kifizetés teljesítéséhez két tisztségviselő
együttes aláírása szükséges. Ezen aláírásra jogosultak a következők: az elnök, az alelnökök,
munkaszervezet vezető.
(17) A Közösség a működéshez nem szükséges ingatlanait bérbeadás vagy más alkalmas
módon hasznosíthatja.
(18) A Közösség megszűnése esetén vagyona a tagszervezeteket hozzájárulásuk arányában
illeti meg.
(19) A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes
köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő
kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.
(20) A Közösség közhasznúsági jelentését a www.vercse.hu honlapján hozza nyilvánosságra.
(21) A Közösség működésével kapcsolatosan keletkezett iratok mindenki számára
nyilvánosak, azokba bárki betekinthet. Az iratbetekintés időpontját a Közösség elnökével kell
egyeztetni, aki az igény bejelentésétől számított 8 napon belül köteles biztosítani annak
lehetőségét.
(22) A Közösség feletti adóellenőrzést az állami adóhatóság, a költségvetési támogatás
felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati
költségvetésből, illetve a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának
ellenőrzését a külön jogszabály szerinti belső ellenőrzési szervezet, a törvényességi
felügyeletet pedig - a közhasznú működés tekintetében - a reá irányadó szabályok szerint az
ügyészség látja el.

VII. Fejezet
A KÖZÖSSÉG MEGSZŰNÉSE
12.§
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(1) A Közösség megszűnik abban az esetben, ha:
⋅ feloszlását a legfelsőbb szerve minősített többséggel kimondja,
⋅ más egyesülettel való egyesülését a legfelsőbb szerve kimondja,
⋅ az arra jogosult szerv feloszlatja,
⋅ az arra jogosult szerv a megszűnését megállapítja.
(2) Megszűnés esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik. A megszűnéssel kapcsolatosan
az elnökség jár el. Vagyonát a hitelezők és a kötelezettségek kielégítése utána, csak a
hasonló célok érdekében tevékenykedő egyesület vagy alapítvány javára lehet
felhasználni. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.
(3) A Közösség, mint egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.
A Közösség tagjai az Alapszabályban meghatározott tagdíjuk arányában tartoznak
helytállni, saját vagyonukkal nem.

VIII. Fejezet
Záró rendelkezések
13. §
(1)A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Közösség szervezeti és működési
szabályzata, a Magyar Köztársaság Polgári Törvény-könyvéről szóló 1959. évi IV. törvény,
az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló
1997. évi CLVI. Törvény, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó
vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének
keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes
kérdésekről szóló 93/2007.(VIII.29.) FVM rendelet, illetőleg a további vonatkozó hatályos
jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.
(2) A Közösség Alapszabályát az alapító tagok Vértesszőlősön 2008. szeptember 18-án tartott
alakuló közgyűlése egyhangú határozattal jóváhagyta. Az Alapszabály 2009.05.11-én
módosítva lett.
(3) Azokban a kérdésekben, amelyekről az alapszabály, illetve az ügyrend, a szervezeti és
működési szabályzat nem rendelkezik, a társadalmi szervezetekre vonatkozó
jogszabályokat kell alkalmazni.
Kocs, 2009. május 11.

………………………………….
Schunder Tibor
a Közösség Elnöke
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sz. melléklet
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség
Tagjegyzék

Szervezet neve

Képviselő neve

"Háló" Zámoly Fejlődéséért Egyesület
"Segítőkéz Vértesszőlősért" Alapítvány
Alrevo Kft.
Által-ér Szövetség
Baj Község Önkormányzata
Barack-Virág Kft.
Beckné Kiss Judit
Bihacker ABC
Bodmér Község Önkormányzata
Bokod Község Önkormányzata
Corn-Agro Mezőgazdasági Kft.
Csákberény Fejlesztéséért Egyesület
Csákberény Község Önkorm.
Csákvár Nagyközség Önkorm.
Csíkvarsa Bt.
Csókakő Község Önkormányzata
Csókakői Várbarátok Társasága
Dad Község Önkormányzata
Dad Községi Sportgegyesület
Dunaalmás Község Önkormányzata
Dunaszentmiklós Község Önkormányzata
Dunaszentmiklósi Sportegyesület
Esterházy Szőlő-és Bortermelő Közösségi
Egyesület
Felnőttek a Gyermekekért Alapítvány
Gánt Község Önkormányzata
Gánt-Wehretal Nemzetiségi Egyesület
Geszt Bt.
Gyermely Község Önkormányzata
Hagyományőrző Egyesület Héreg
Hartmann Imre egyéni vállalkozó
Héreg Község Önkormányzata
Huszár Szerszámgyártó Kft.
I. L.-Ing Kft.
Kecskéd Község Önkormányzata
Kecskédi Néptánc Egyesület
KEM Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
KEMPO Harcművészeti Sportegyesület
Kocs Község Önkormányzata
Kocsi Hagyományőrző Egyesület
Kocsi Református Egyház

Menyhárt István elnök
Nagy Tibor elnök
Vántus Brigitta kereskedelmi vezető
dr. Kovács György Zoltán elnök
Schunder Tibor polgármester
Kosztka Ernő ügyvezető
Beckné Kiss Judit
Bihacker Zsoltné
Rácz Imre polgármester
Valter Alajos polgármester
Rednágel Jenő ügyvezető
Kulbert Szilveszter elnök
Lóderer Miklós polgármester
Giesz János polgármester
Viszlóné Oláh Erzsébet ügyvezető
Végh Konrád polgármester
Sörédi Pál elnök
Szücs Attiláné polgármester
Kovács Gyula elnök
Lévai Péter polgármester
Pogrányi Pál polgármester
Martina József elnök
Stegmayer Ferencné elnökségi tag
Hajósné Szabó Emőke kuratóriumi tag
Szabóné Tóth Tímea alpolgármester
Kovács László elnök
Bozzay Attila ügyvezető
Sáros György polgármester
Tóthné Imeli Márta
Hartmann Imre
Dékán János polgármester
Huszár Attila
Lóczki Attila ügyvezető
Grúber Zoltán polgármester
Eck Márton elnök
dr. Sztruhár Gyula kurátor
Takács Attila elnök
Bódis Jánosné polgármester
Szücs Bálintné elnök
Roboz Péter lelkipásztor
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Kömlőd Község Önkormányzata
Környe Község Önkormányzata
Községi Sportkör Szák
Kunkli Ferenc
Magyar Madártani Egyesület KomáromEsztergom Megyei Csoportja
Magyar Település-és Területfejlesztők Szövetsége
Magyaralmás Község Önkormányzata
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság
Műszaki és Természettudományi Egyesületek
Szövetsége Komárom-Esztergom Megyei
Szervezete
Naszály Község Önkormányzata
Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület
Neszmély Község Önkormányzata
Pátka Község Önkormányzata
Pátkai Református Egyház
Pátkai Sportkör
Pátkai Zenei és Kulturális Egyesület
Pátria Faluközösségi Egyesület
Pedro Söröző és Sörfőző Bt.
Pro Vértes Közalapítvány
Pusztavám Község Önkormányzata
Révalmási Tutajos Vízisport Egylet
Sárkeresztes Község Önkormányzata
Sárkeresztesért Egyesület
Söréd Község Önkormányzata
Sumala Bt.
Sümegh István
Szákszend Község Önkormányzata
Szár Község Önkormányzata
Szárliget Község Önkormányzata
Szenó Ablakgyártó Kft.
Szép Jelen Alapítvány
Szomód Község Önkormányzata
Szomor Jövőjéért Alapítvány
Szomor Község Önkormányzata
Takács József
Tankó Imre Györgyné
Tardos Község Önkormányzata
Tarján Község Önkormányzata
Újbarok Község Önkormányzata
Vántus Kft.
Várgesztes Község Önkormányzata
Vértesboglár Község Önkormányzata
Vértesboglár Községért Közalapítvány
Vértesboglár Német Kisebbségi Önkormányzat

Kiss Ferenc polgármester
Beke László polgármester
Nyári Gábor elnök
Kunkli Ferenc
Musicz László elnök
Szilvássy István elnök
Vas Istvánné polgármester
Keresztesi József titkár

Takács Zsuzsa ügyvezető igazgató
Maszlavér István polgármester
dr. Marton Lászlóné elnökségi tag
Szabó Géza korelnök
Füri Béla polgármester
Országh István lelkipásztor
Buda József elnök
Nagy Dániel elnök
Török Csaba elnök
Szalai Péter ügyvezető
Magyarics Gábor
Kubinyi Balázs alpolgármester
Ercsey Áron elnök
Krahling János polgármester
Horváth Emil elnök
Takács Mártonné polgármester
Schuszter Margit kültag
Sümegh István
László Kálmán polgármester
Garán Éva polgármester
Andráska Gyula polgármester
Szente Mihály ügyvezető
Mészárosné Hőbe Ildikó
programvezető
Suvadáné Végh Katalin polgármester
Szakács Sándorné elnök
Nagy György polgármester
Takács József
Tankó Imre Györgyné
Csabán Béla polgármester
Jelli János polgármester
dr. Pajor Péter polgármester
Vántus Ottó
Menoni Gabriella polgármester
Sztányi István polgármester
Nágl Vendel elnök
Bauer Jánosné elnök
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Vérteskozma és Környéke Községvédő Egyesület
Vértessomló Közművelődéséért Egyesület
Vértessomló Község Önkormányzata
Vértestolna Község Önkormányzata
Vértesszőlős Község Önkormányzata
Virágh Bt.
Vörös Géza
Vörösmárvány Alapítvány
Zámoly Község Önkormányzata
Zámolyi Gyermekbarát Egyesület
Zámolyi Lövészklub
Zámolyi Mezőgazdasági Zrt.
Zámolyi Polgárőr Egyesület
Zöld Sziget Kör
2.

Bertalan Zsolt elnök
Krüpl Etelka elnök
Hartdégen József polgármester
Harmados Oszkár polgármester
dr. Nagy Sándor polgármester
Virágh István ügyvezető
Vörös Géza
Tebele Sándor elnök
Ujvári József polgármester
Németh Józsefné elnök
dr. Gartai Imre elnök
Nyakas Ferenc igazgatósági elnök
Antal István elnök
Oláh András elnök

sz. melléklet
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség
A) közszféra

Baj Község Önkormányzata
Bodmér Község Önkormányzata
Bokod Község Önkormányzata
Csákberény Község Önkormányzata
Csákvár Nagyközség Önkorm.
Csókakő Község Önkormányzata
Dad Község Önkormányzata
Dunaalmás Község Önkormányzata
Dunaszentmiklós Község Önkormányzata
Gánt Község Önkormányzata
Gyermely Község Önkormányzata
Héreg Község Önkormányzata
Kecskéd Község Önkormányzata
Kocs Község Önkormányzata
Kömlőd Község Önkormányzata
Környe Község Önkormányzata
Magyaralmás Község Önkormányzata
Naszály Község Önkormányzata
Neszmély Község Önkormányzata
Pátka Község Önkormányzata
Pusztavám Község Önkormányzata
Sárkeresztes Község Önkormányzata
Söréd Község Önkormányzata
Szákszend Község Önkormányzata
Szár Község Önkormányzata
Szárliget Község Önkormányzata
Szomód Község Önkormányzata

Schunder Tibor polgármester
Rácz Imre polgármester
Valter Alajos polgármester
Lóderer Miklós polgármester
Giesz János polgármester
Végh Konrád polgármester
Szücs Attiláné polgármester
Lévai Péter polgármester
Pogrányi Pál polgármester
Szabóné Tóth Tímea alpolgármester
Sáros György polgármester
Dékán János polgármester
Grúber Zoltán polgármester
Bódis Jánosné polgármester
Kiss Ferenc polgármester
Beke László polgármester
Vas Istvánné polgármester
Maszlavér István polgármester
Szabó Géza korelnök
Füri Béla polgármester
Kubinyi Balázs alpolgármester
Krahling János polgármester
Takács Mártonné polgármester
László Kálmán polgármester
Garán Éva polgármester
Andráska Gyula polgármester
Suvadáné Végh Katalin polgármester
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Szomor Község Önkormányzata
Tardos Község Önkormányzata
Tarján Község Önkormányzata
Újbarok Község Önkormányzata
Várgesztes Község Önkormányzata
Vértesboglár Község Önkormányzata
Vértesboglár Német Kisebbségi Önkormányzat
Vértessomló Község Önkormányzata
Vértestolna Község Önkormányzata
Vértesszőlős Község Önkormányzata
Zámoly Község Önkormányzata

Nagy György polgármester
Csabán Béla polgármester
Jelli János polgármester
dr. Pajor Péter polgármester
Menoni Gabriella polgármester
Sztányi István polgármester
Bauer Jánosné elnök
Hartdégen József polgármester
Harmados Oszkár polgármester
dr. Nagy Sándor polgármester
Ujvári József polgármester
B) Civil szféra

"Háló" Zámoly Fejlődéséért Egyesület
"Segítőkéz Vértesszőlősért" Alapítvány
Által-ér Szövetség
Csákberény Fejlesztéséért Egyesület
Csókakői Várbarátok Társasága
Dad Községi Sportgegyesület
Dunaszentmiklósi Sportegyesület
Esterházy Szőlő-és Bortermelő Közösségi
Egyesület
Felnőttek a Gyermekekért Alapítvány
Gánt-Wehretal Nemzetiségi Egyesület
Hagyományőrző Egyesület Héreg
Kecskédi Néptánc Egyesület
KEM Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
KEMPO Harcművészeti Sportegyesület
Kocsi Hagyományőrző Egyesület
Kocsi Református Egyház
Községi Sportkör Szák
Magyar Madártani Egyesület KomáromEsztergom Megyei Csoportja
Magyar Település-és Területfejlesztők Szövetsége
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság
Műszaki és Természettudományi Egyesületek
Szövetsége Komárom-Esztergom Megyei
Szervezete
Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület
Pátkai Református Egyház
Pátkai Sportkör
Pátkai Zenei és Kulturális Egyesület
Pátria Faluközösségi Egyesület
Pro Vértes Közalapítvány
Révalmási Tutajos Vízisport Egylet
Sárkeresztesért Egyesület
Szép Jelen Alapítvány

Menyhárt István elnök
Nagy Tibor elnök
dr. Kovács György Zoltán elnök
Kulbert Szilveszter elnök
Sörédi Pál elnök
Kovács Gyula elnök
Martina József elnök
Stegmayer Ferencné elnökségi tag
Hajósné Szabó Emőke kuratóriumi tag
Kovács László elnök
Tóthné Imeli Márta
Eck Márton elnök
dr. Sztruhár Gyula kurátor
Takács Attila elnök
Szücs Bálintné elnök
Roboz Péter lelkipásztor
Nyári Gábor elnök
Musicz László elnök
Szilvássy István elnök
Keresztesi József titkár

Takács Zsuzsa ügyvezető igazgató
dr. Marton Lászlóné elnökségi tag
Országh István lelkipásztor
Buda József elnök
Nagy Dániel elnök
Török Csaba elnök
Viszló Levente
Ercsey Áron elnök
Horváth Emil elnök
Mészárosné Hőbe Ildikó
programvezető
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Szomor Jövőjéért Alapítvány
Vértesboglár Községért Közalapítvány
Vérteskozma és Környéke Községvédő Egyesület
Vértessomló Közművelődéséért Egyesület
Vörösmárvány Alapítvány
Zámolyi Gyermekbarát Egyesület
Zámolyi Lövészklub
Zámolyi Polgárőr Egyesület
Zöld Sziget Kör

Szakács Sándorné elnök
Nágl Vendel elnök
Bertalan Zsolt elnök
Krüpl Etelka elnök
Tebele Sándor elnök
Németh Józsefné elnök
dr. Gartai Imre elnök
Antal István elnök
Oláh András elnök

C) Üzleti szféra

Alrevo Kft.
Barack-Virág Kft.
Beckné Kiss Judit
Bihacker ABC
Corn-Agro Mezőgazdasági Kft.
Csíkvarsa Bt.
Geszt Bt.
Hartmann Imre egyéni vállalkozó
Huszár Szerszámgyártó Kft.
I. L.-Ing Kft.
Kunkli Ferenc
Pedro Söröző és Sörfőző Bt.
Sumala Bt.
Sümegh István
Szenó Ablakgyártó Kft.
Takács József
Tankó Imre Györgyné
Vántus Kft.
Virágh Bt.
Vörös Géza
Zámolyi Mezőgazdasági Zrt.

Vántus Brigitta kereskedelmi vezető
Kosztka Ernő ügyvezető
Beckné Kiss Judit
Bihacker Zsoltné
Rednágel Jenő ügyvezető
Viszlóné Oláh Erzsébet ügyvezető
Bozzay Attila ügyvezető
Hartmann Imre
Huszár Attila
Lóczki Attila ügyvezető
Kunkli Ferenc
Szalai Péter ügyvezető
Schuszter Margit kültag
Sümegh István
Szente Mihály ügyvezető
Takács József
Tankó Imre Györgyné
Vántus Ottó
Virágh István ügyvezető
Vörös Géza
Nyakas Ferenc igazgatósági elnök

