ALAPSZABÁLY
I. fejezet
Általános rendelkezések, az Egyesület célja és feladatai
1.§

A vidéki térségek fenntarthatóságának megőrzéséért és értékeinek felkarolásáért elkötelezett
személyek a jelen Alapszabályban meghatározott célok elérése érdekében elhatározták, hogy – az
egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény felhatalmazása alapján – közös céljaik megvalósítására
egyesületet hoznak létre, a jelen Alapszabályban foglalt működési elvek szerint.
Az egyesület jogi személy.

2.§

(1) Az Egyesület neve: Határmenti Vidékfejlesztési Tanácsadó Kör Egyesülete
(2) Az Egyesület rövid neve: HVTK Egyesület
(3) Az Egyesület székhelye: 4030 Debrecen Vécsey 18.

3.§

(1) Az Egyesület célja, hogy
a) segítse a természetes személyeket és szervezeteket azáltal, hogy biztosítja az információ áramlását
az önkormányzatok, az egyetemek, a gazdasági szereplők és a civil szféra között
b) támogassa a helyi vidékfejlesztési stratégiák megalkotásában és megvalósításában részt vállaló
természetes személyeket és szervezeteket
c) tevékenyen részt vegyen az európai és a nemzeti vidékfejlesztési hálózatok (European Network for
Rural Development - ENRD, Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat - MNVH) munkájának segítésében
(2) Az Egyesület tevékenysége a célok elérése érdekében az alábbi tevékenységek köré szerveződik:
a) információszolgáltatás
- az információszolgáltatás érdekében a HVTK honlapot működtet, hírleveleken keresztül
tájékoztat, ha igény mutatkozik fórumokat szervez, tanulmányokat, könyveket készít. A
honlapon beszámol az Egyesület tevékenységéhez kötődő eseményekről, adatbázisban közvetíti
az elérhető forrásokat, szervezeteket, képzéseket, kutatási eredményeket. Segítséget nyújt az
idegen nyelven történő kommunikációban.
b) oktatási tevékenység
- közreműködik a LEADER települések helyi termékeinek fejlesztésében (pl. élelmiszer,
turisztikai szolgáltatások, kézműves alkotások stb.), innovatív ötletek felkarolásában, ezáltal,
segíti ezen termékek piacra jutását
- kezdeményezi új oktatási módszerek kidolgozását, mely a vállalkozások, projektek elindítását
segítheti
- hallgatókat, gyakornokokat von be munkájába, hogy terepen szerezhessenek tapasztalatot,
szakdolgozatukhoz gyakorlati eredményeket társíthassanak
- a helyi vidékfejlesztési stratégiákhoz tanulmányok készítése a helyi lakosok részvételével
- programokat kezdeményez a közösségfejlesztés eredményesebbé tételére, animációs eszközök
(pl. közösen készített kisfilm adott településről) szorgalmazására
c) hálózatosodás
- az ENRD és az MNVH munkájának elősegítése a hálózat számára fontos jó gyakorlatok (pl.
LEADER program keretében végrehajtott példaértékű projektek), értékek/erőforrások
felkutatásán és népszerűsítésén keresztül, együttműködések, fórumok kezdeményezésében a
hálózat belföldi és külföldi szereplői között
d) vállalkozási tevékenység
- vállalkozási tevékenységet végezhet, azonban e tevékenységet csak a kijelölt célok
megvalósítása érdekében teszi

4.§

Az Egyesület pártoktól függetlenül működik.
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II. fejezet
Az Egyesület szervezete
5.§

Az Egyesületen belül az alábbi szervek működnek:
(1) Közgyűlés
(2) Az Egyesület vezető tisztségviselője az Elnök és az Elnökhelyettes. További tisztségviselő a
Titkár.

1. A Közgyűlés
6.§

(1) Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés.
(2) A Közgyűlés tagja az Egyesület valamennyi tagja. A tagok személyenként egy szavazattal
rendelkeznek. A Alapszabályban a „tag” megjelölés valamennyi tagra vonatkozik.
(3) A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évenként egyszer kell összehívni (rendes közgyűlés). A
Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság vagy a törvényességi felügyeletet gyakorló más
hatóság elrendeli, ha a rendes tagok egyharmada – az ok és a cél megjelölésével – kéri, illetve egyéb
okból szükséges (rendkívüli közgyűlés).

7.§

(1) A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az Alapszabály megállapítása és módosítása (minősített többséggel);
b) a tagdíj és a költségvetés meghatározása;
c) az Elnök beszámolójának elfogadása;
d) az Elnök, az Elnökhelyettes, a Titkár nyílt szavazással történő megválasztása illetve visszahívása;
e) a tagfelvétel kérdésében hozott döntéssel kapcsolatos jogorvoslati kérelem elbírálása;
f) az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása
(minősített többséggel);
g) döntés a tag kizárásáról;
h) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály a Közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe utal.
(2) A tag kizárását az Elnök, az Elnökhelyettes, vagy bármelyik rendes tag javasolhatja, jogszabály
vagy az Alapszabály megsértése miatt. A javaslatot az Elnöknél kell írásban vagy szóban megtenni,
aki a szóbeli javaslatról jegyzőkönyvet vesz fel. Az Elnök a javaslat kézhezvételét követő 8 napon
belül intézkedik a tag kizárásáról döntő rendkívüli Közgyűlés jelen Apaszabály szerinti
összehívásáról. A Közgyűlésen az Elnök határozati javaslatként ismerteti a tag kizárására irányuló
javaslatot. Ezt követően az Elnök vitára bocsátja a határozati javaslatot, melynek során különösen
lehetőséget kell biztosítani a kizárási javaslattal érintett tagnak a védekezése illetve véleménye
előadására. A határozati javaslatot és vitát követően a Közgyűlés nyílt szavazást tart.
A Közgyűlés határozatát az Elnök nyomban kihirdeti, és azt legkésőbb 8 napon belül írásban
(tértivevényes ajánlott levélként vagy közvetlen kézbesítés útján) is közli az érintett taggal. A
közgyűlési határozat ellen az érdekelt(ek) a tudomásra jutástól számított 30 napon belül bírósághoz
fordulhat(nak).

8.§

(1) A Közgyűlést az Elnök hívja össze a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével. A
tagnyilvántartásban szereplő tagok részére legalább 15 nappal a Közgyűlés időpontja előtt meghívót
kell küldeni, vagy személyesen kell átadni a meghívót (az átvétel időpontjának rögzítése mellett). A
meghívóban fel kell tüntetni a Közgyűlés helyét és pontos idejét, a tervezett napirendet, valamint a
megismételt közgyűlés idejét, illetve hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet
nélkül határozatképes.
(2) A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Ha az eredeti időpontban
megtartott közgyűlés még sem lenne határozatképes, a határozatképtelenség miatt megismételt
közgyűlés az eredeti napirendi pontokban a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes, amely
tényre azonban a tagok figyelmét a meghívóban fel kell hívni. Ha a határozatképtelenség miatt
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megismételt közgyűlés nem az eredeti közgyűlés időpontjával egy napon kerül megtartásra, úgy a
tagok részére új meghívót kell küldeni, melyben ismét tájékoztatni kell őket távolmaradásuk
következményéről.
9.§

(1) Új napirendi pont felvételéhez a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozott határozata szükséges
azzal a megkötéssel, hogy új napirendi pont felvételére csak akkor van lehetőség, ha a Közgyűlésen
valamennyi szavazásra jogosult tag megjelent. Napirendi pontra bármelyik tisztségviselő és tag
javaslatot tehet.
(2) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni az elhangzott javaslatokat,
észrevételeket és a határozatokat, a határozatokra leadott szavazatok számának feltüntetésével együtt.
(3) A Közgyűlést a levezető elnök vezeti, akit – a jegyzőkönyv-vezetővel és két személy jegyzőkönyvhitelesítővel együtt – a Közgyűlés kezdetekor kell nyilvános szavazással megválasztani.
(4) A Közgyűlés a határozatait nyílt szavazással, és – a jogszabályokban és az Alapszabályban
meghatározott kivételektől eltekintve – a leadott érvényes szavazatok száma alapján számított
egyszerű szótöbbséggel hozza. Minősített többséget igénylő határozat meghozatalához a leadott
szavazatok legalább 2/3-ának „igen” szavazata szükséges.
(5) A Közgyűlésen megjelent tag köteles a jelenléti ívet aláírni, ennek elmulasztását a jegyzőkönyvben
rögzíteni kell.
(6) A Közgyűlés ülése nyilvános, azonban bármely tisztségviselő vagy tag javaslatára, egyszerű
szótöbbséggel, nyilvánosan hozott határozattal a nyilvánosság korlátozható vagy kizárható.

2. Tisztségviselők
Az Elnök és az Elnökhelyettes
10.§ (1) Az Egyesület működését a közgyűlések közötti időszakban az Elnök irányítja, az operatív működés
során felmerült jelentős kérdésekben határozatot hoz és intézkedéseket tesz. Az Elnök az
Elnökhelyettes véleményét kikérve dönt mindazon kérdésekben, melyek nem tartoznak a Közgyűlés
vagy más szerv kizárólagos hatáskörébe.
(2) Az Elnökhelyettes feladata, hogy az Elnök jogkörét (12.§) annak akadályoztatása esetén általános
jelleggel gyakorolja. Az Elnökhelyettes véleményt alkosson az Elnök felé mindazon kérdésekben,
melyek nem tartoznak a Közgyűlés vagy más szerv kizárólagos hatáskörébe
(3) Az Elnököt és az Elnökhelyettest a Közgyűlés választja meg ötévi időtartamra. Az Elnök és az
Elnökhelyettes újraválaszthatók. Az Egyesület Elnöke és Elnökhelyettese az lehet, aki a közügyek
gyakorlásától nincs eltiltva, és
a) magyar állampolgár,
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik,
vagy
c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá
tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik,
(4) Az Elnök jogszabályba vagy az Alapszabályba ütköző, illetve az Egyesület céljait vagy működését
veszélyeztető döntését – az Egyesület rendes tagjai 1/3-ának indítványára – a Közgyűlés rendkívüli
közgyűlésen felülbírálhatja. A rendkívüli közgyűlést az azt indítványozó tagok bejelentését követő 30
napon belül az Elnök hívja össze, ennek elmulasztása esetén a rendkívüli közgyűlés összehívására az
Elnökhelyettes köteles. A Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozott határozata az Elnökre nézve
kötelező erejű.
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(5) Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli. Az Elnök akadályoztatása esetén helyetteseként az
Elnökhelyettes járhat el. Az Egyesület bankszámlája fölötti rendelkezési jogot az Elnök, az
Elnökhelyettes és a Titkár közül bármelyik kettő együttesen jogosult gyakorolni.
11.§ (1) Az Elnök a határozatait, intézkedéseit, javaslatait és a tagsághoz szóló felhívásait az Egyesület
honlapján köteles rendszeresen közzétenni, valamint az érintett tagokat közvetlenül is értesíteni.
(2) Az Elnök köteles a határozatait 3 napon belül a Titkárnak is közvetlenül megküldeni.
12.§ (1) Az Elnök feladatai különösen:
a) az Egyesület képviselete (10.§ (5) bek.);
b) a Közgyűlés összehívása, javaslattétel a közgyűlési tisztségviselőkre;
c) az Egyesület folyamatos és törvényes működésének biztosítása, az Alapszabály betartatása;
d) a tagfelvételi kérelmek elbírálása;
e) a költségvetés előkészítése, a gazdálkodás szervezése és bonyolítása, a tagdíjak beszedése;
f) beszámoló készítése;
g) a Közgyűlés költségvetésről szóló, illetve egyéb határozatainak végrehajtása;
h) a tagdíjat nem fizető tagok törlése az Egyesület tagjainak sorából.
13.§ (1) Az Elnök és az Elnökhelyettes megbízatása megszűnik:
a) a mandátum lejártával;
b) lemondással;
c) a közgyűlés általi visszahívással. A Közgyűlés az elnököt és az elnökhelyettest tisztségéből a
megbízatás lejárta előtt is visszahívhatja, amennyiben annak tevékenysége az Alapszabály
rendelkezéseibe ütközik vagy az Egyesület céljainak elérését, működését egyébként akadályozza
veszélyezteti. A tisztségviselő visszahívása kérdésében közgyűlés összehívását, a kérdés napirendre
tűzését a tagok legalább 1/3-a kezdeményezheti, az indítványnak a tisztségviselő köteles eleget
tenni. A döntés meghozatala előtt ismertetni kell az érintett tisztségviselővel a működésével,
magatartásával kapcsolatosan felmerült aggályokat és lehetőséget kell biztosítani számára
álláspontja, védekezése kifejtésére. A visszahívás tárgyában a közgyűlés nyílt szavazással határoz.
A visszahívásról hozott határozatot az érintett a tudomásra jutástól számított 30 napon belül
törvénysértésre hivatkozással bíróság előtt megtámadhatja;
d) elhalálozással;
e) az egyesületi rendes tagság bármely okból történő megszűnésével.
A Titkár
14.§ (1) A Titkárt a Közgyűlés választja meg ötévi időtartamra. A Titkár újraválasztható.
(2) A titkár feladata és hatásköre
Az Egyesület működéséhez szükséges adminisztratív tevékenységeket - tag- és határozat
nyilvántartása; közgyűlési határozatok érintettekkel való írásbeli közlése; a tagságtól, illetve
harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelése illetve felhasználásának az
ellenőrzése - a Titkár látja el illetve koordinálja. A Titkár negyedévente az Elnöknek számol be a
tevékenységéről.
(3) Egyebekben a titkár személyére, a megbízatás keletkezésére és megszűnésére az Elnökre
vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.

III. fejezet
Az Egyesület tagjai
15.§ (1) Az Egyesület rendes tagja lehet mindazon magánszemély, jogi személy és jogi személyiség nélküli
egyéb szervezet, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja. A nem természetes személy tagok jogaikat
és kötelezettségeiket képviselőjükön keresztül gyakorolják.
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(2) Az Egyesületnek pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki egyetért az
Egyesület működésével, ehhez anyagi, szakmai, erkölcsi vagy más támogatást nyújt.
(3) A rendes tagok által fizetendő tagdíj mértéke évi 3000 Ft, melyet évente egy összegben, minden
tárgyév február 28. napjáig előre kell megfizetni. Az alakulás évében a teljes éves tagdíj fizetendő, a
bírósági bejegyzésről szóló végzés jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.
(4) Az Egyesület tagjairól a Titkár nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a tagok nevét, lakcímét
(székhelyét), valamint a tagsági viszony kezdő és befejező időpontját.
16.§ Az Egyesület tagjai lehetnek azok, akik – lehetőségükhöz mérten – tevőlegesen járulnak hozzá az
Egyesület céljainak megvalósításához, illetve munkájukkal részt vesznek az Egyesület által vállalt
feladatok ellátásában.
17.§ (1) A tagsági viszony az Egyesületbe történő felvétellel keletkezik. A tagjelölt felvételi kérelméről az
Elnök a kézhezvételtől számított 15 napon belül határozatban dönt. Az elutasító határozat elleni
kifogásról a Közgyűlés határoz, legkésőbb a soron következő rendes ülésén. Az elnök tagfelvételt
elutasító határozat elleni kifogást a kézhezvételtől számított 8 napon belül kell a Közgyűléshez
címezve, de az Elnöknél benyújtani.
(2) Az Egyesületbe történő belépés, illetve az onnan való kilépés önkéntes.
18.§ (1) A rendes tagsági viszony megszűnik:
a) kilépéssel;
b) elhalálozással (szervezetek esetében jogutód nélküli megszűnéssel);
c) közgyűlés általi kizárással (jogszabály vagy az Alapszabály megsértése miatt);
d) az Egyesület megszűnésével;
e) tagdíj nemfizetés miatti törléssel.
(2) A kilépési szándékot írásban kell közölni az Elnökkel. A tagsági viszony megszűnésének időpontja
a kilépési nyilatkozat kézhezvételének napja. A kilépés érvényességéhez az Egyesület szervei,
tisztségviselői vagy tagjai részéről semmilyen hozzájárulás vagy elfogadás nem szükséges.
(3) A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága
időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól.
(4) A tagdíj nemfizetése esetén a rendes tagot írásban, postai úton vagy személyes átvétellel, az elnök
felszólítja arra, hogy – amennyiben az egyesület tagja kíván maradni – 30 napon belül egyenlítse ki,
ellenkező esetben a tagsági jogviszonya a határidő eredménytelen leteltét követő napon megszűnik. A
felszólítás eredménytelensége esetén az Elnök a tagdíjat nem fizető rendes tagot a felszólításban
foglalt határidő leteltét követő naptári nappal törli a nyilvántartásból.
(5) A pártoló tagsági viszony megszűnik:
a) kilépéssel;
b) elhalálozással (szervezetek esetében jogutód nélküli megszűnéssel);
c) az Egyesület megszűnésével.

19.§ (1) Az Egyesület rendes tagja köteles
a) a jogszabályokban és az Alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek, továbbá a Közgyűlés
és az Elnök határozatainak maradéktalanul eleget tenni,
b) az Egyesület eredményes és törvényes működését elősegíteni,
c) az előírt tagdíjat határidőben megfizetni,
d) a használatba vett eszközök, ingatlanok és intézmények használati rendjét illetve házirendjét
betartani és betartatni, valamint

5

e) a közösség érdekében aktívan tevékenykedő személytől elvárható fegyelmezett és példamutató
magatartást és életvitelt tanúsítani.
(2) Az Egyesület rendes tagja
a) az Egyesület tisztségeire választható;
b) jogosult a Közgyűlésen illetve az Egyesület rendezvényein részt venni;
c) az Egyesület fórumain javaslatot és észrevételt tenni;
d) a döntéshozatali eljárásban szavazatot leadni;
e) az Egyesület működéséről felvilágosítást kérni;
f) az Egyesület intézményeit és eszközeit – a használatra irányadó házirend és egyéb szabályok
megtartásával – használni, szolgáltatásait igénybe venni
g) az Egyesület céljainak megvalósításában tevékenyen részt venni.
(3) A pártoló tag jogai:
a) A közgyűlésen tanácskozási joggal való részvétel.
b) Javaslat tétel.
(4) A pártoló tag kötelezettségei:
a) Az Egyesület támogatása (Alapszabály III. fejezet 15. § (2) bekezdése szerint)
b) Az Egyesület célkitűzései megvalósításának elősegítése;
c) Az Alapszabály rendelkezéseinek a betartása.

IV. fejezet
Az egyesület gazdálkodása
20.§ (1) Az Egyesület mint jogi személy tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok ugyanakkor csak a
tagdíjukat kötelesek az Egyesületnek megfizetni, az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem
felelnek.
(2) Az Egyesület éves kiadásairól és bevételeiről pénzügyi tervet kell készíteni.
(3) Az Egyesület az elért gazdasági eredményét nem osztja fel, azt mindenkor az Alapszabály szerinti
tevékenységére fordítja.
(4) Az Egyesület vagyona a tagok és a kívülállók támogatása. Saját bevétel terhére történő
beszerzések.
(5) Az egyesület bevételei
a) tagdíjak, pártoló tagok befizetései;
b) költségvetési támogatás;
c) jogi- és magánszemélyek felajánlásai, hozzájárulásai;
d) pályázaton nyert támogatás(ok);
e) az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységből származó bevételek;
f) egyéb forrásból képződő bevételek.
(6) Az egyesület kiadásai a cél szerinti tevékenység érdekében felmerült személyi, dologi és egyéb
költségek.

V. fejezet
Vegyes rendelkezések
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21.§ Az Egyesület tagjai által a működés során, továbbá az Egyesület tulajdonában illetve használatában
álló eszközökben okozott károkért való felelősségre a polgári jogi felelősség általános szabályai az
irányadóak.
22.§ Az Egyesület Elnökének illetve bármely szervének törvénysértő határozatát bármely tag – 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.
23.§ (1) Az Egyesület megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel,
feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával.
(2) Az Egyesület megszűnése esetén – a hitelezők kielégítése után megmaradt – vagyonáról a
Közgyűlés dönt. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámoló feladata.

Jelen Alapszabályt az Egyesület tagjai az alakuló közgyűlésen ebben a tárgyban meghozott határozat útján
elfogadták, és magukra nézve kötelezőnek ismerték el.

Kelt: Debrecen, 2011. december 15.
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