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Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület
ALAPSZABÁLYA
/egységes szerkezetben/
1.§
Általános rendelkezések

A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv , az egyesülési jogról szóló
törvény, és az 5412011. (VI.lO.) VM rendelet rendelkezései szerint 2012. június 04. napján
kelt
alapszabályban meghatározott célra Egyesületet hoztak létre., mely egyesület
alapszabálya a jelen egységes szerkezetben tartalmazza 2012. június 04. napján kelt, és a
2015. október 8. napján - figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
rendelkezéseire l hatályos ptk) történt módosításokat - valamint a Debreceni Törvényszék
hiánypótlásra felhívó végzése alapján a 2016.05.10. napján történt módosításokat az
alábbiak szerint l kieme/ve, és dó1t betűformátummal jelölve a módosítás., és a hiánypótlás
teljesítése a 2016.05.JO.napján történt módosítással kieme/ve, dőlt betűsformátum nélkül l:
(l) Az Egyesület neve: .. Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület
(2) Az Egyesület székhelye: 4254 Nyíradony, Árpád tér 1.
(3) Az Egyesület bélyegzőjének lenyomata: körpecsét, rajta a "Dél-Nyírség,
Egyesület" felirattal.

Erdőspuszták

Leader

(4) Az Egyesülettevékenységéta Magyarország, ezen belül kiemelten Hajdú-Bihar megye területén,
mint az Egyesület tevékenységével, 27 település részvételével, mint a LEADER HACS fejlesztési
területén végzi, mely területet a térségben működő szervezetek csatlakozása, és az Irányító Hatóság
döntése alapján az l. sz. melléklet tartalmazza. Az J. sz. mellékletet az esetleges későbbi Irányító
Hatósági döntések figyelembe vételével az Elnökség - a tagság egyidejű tájékoztatása me/lett módosíthatja.
(5) Az Egyesület jogi személy.
(6) Az egyesület közgyűlése 2015. 12. 08. napján határozatot hozott az egyesületnek a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseivel összhanghan
álló továhhműködéséró1, ezzel együtt határozatot hozott az alapszabálynak a Ptk. rendelkezéseinek
megfelelő módosításáról.
Ezt követően az egyesület közgyűlése 2015. december 08. napján, -és a Debreceni Törvényszék
hiánypótlásra felhívó végzése alapján 2016. május 10. napján - módosította az alapszabályt,
mely a jelen egységes szerkezethen tartalmazza az egyesület 2016. május 10. napján hatályos
alapszabályának rendelkezéseit.

2.§
Az Egyesület célja.
(l) Az Egyesület célja:
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 lakasságra irányuló intézkedések
közötti területi koherencia és szinergiáa megerősítése a helyi stratégiákon keresztül.

Az egyesület kiemeit céljának tekinti az EMVA, társfinanszírozásában megvalósuló
uniós programokban (UP), azon belül a LEADER programhan való részvétel feltételinek
megteremtését, a térség LEADERICLLD alapelvek szerinti fejlesztésével kapcsolatos feladatok
ellátását az J. §. (4) bekezdése szerinti fejlesztési területén, továbbá az egyéb uniós programokban
történő részvétellehetőségeinek kiaknázását.
3.§

Az Egyesület tevékenysége
A célok megvalósítása érdekében az Egyesület fontosabb tevékenységei:

A célok megvalósítása érdekében az Egyesület a következő tevékenységeket folytatja:
(l) A 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. Tengely tekintetében:
- az érintett területre vonatkozó tanulmányok készítése;
- a területre és a helyi fejlesztési tervre vonatkozó tájékoztatásra irányuló intézkedések;
- a helyi fejlesztési terv előkészítésében és végrehajtásában közreműködő személyzet képzése;
- promóciós rendezvények szervezése és vezetőképzés;
- helyi fejlesztési terv végrehajtása.
(2) 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 projek~ei közötti kölcsönhatáson alapulva;
- helyi köz- és magánszférabeli partnerségek kialakítása;
- a helyi fejlesztési stratégiák megvalósítására vonatkozó döntéshozatal;
(3) A 1698/2005/EK rendelet által Átfogott III. és IV. Tengely tekintetében:
• a helyi fejlesztési terv/stratégia megvalósításának pénzügyi igazgatása;
• részvétel a belföldi és az európai hálózatok találkozóin;
• Helyi Vidékfejlesztési Tervre/Stratégiára vonatkozó információszolgáltatás;
• 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 Helyi Vidékfejlesztési Terv/Stratégia megvalósításában résztvevő partnerek képzése;
• az Egyesület tagjainak képzése a Helyi Vidékfejlesztési Terv/Stratégia végrehajtása
érdekében;

• az érintett területekre vonatkozó tanulmányok készítése;

(4) Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik a Vidékfejlesztési Minisztérium Irányító
Hatóságával és illetékes szervezeti egységeivel, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal illetékes
szervezeti egységeiveL

(5) Tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el.
(6) Az egyesület az alapszabálya szerinti célokat, és ezen célok szerinti tevékenységet nem veszélyeztetve, a
céljai megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében - kiegészítő jelleggel - az alábbi , a
TEÁOR kód számokkal megjelölt gazdasági-vállalkozási tevékenységeket is folytatja:
1811 Napilapnyomás
1812 Nyomás (kivéve: napilap)
1813 Nyomdai előkészítő tevékenység
4 761 Könyv kiskereskedelem
4 778 Egyéb mns. új áru kiskereskedelme
4931 Városi, elővárosi száraiföldi személyszállítás
5221 Száraiföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5629 Egyéb vendéglátás
5811 Könyvkiadás
5813 Napilapkiadás
5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 Egyéb kiadói tevékenység
5829 Egyéb szaftverkiadás
5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5913 Film-, video-és televízióprogram terjesztése
6202 Információ-technológiai szaktanácsadás
6203 Számítógép-üzemeltetés
6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6419 Egyéb monetáris közvetítés
6499 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
691 OJogi tevékenység
6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7021 PR, kommunikáció
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás,fejlesztés
7220 Társadalomtudományi, humán kutatás,fejlesztés
7311 Reklámügynöki tevékenység
7320 Piac-, közvélemény-kutatás
7420 Fényképészet
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7711 Személygépjármű kölesönzése
8020 Biztonsági rendszer szolgáltatás
8121 Általános épülettakarítás
8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
823 0 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8411 Általános közigazgatás
8413 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
8559 M.n.s. egyéb oktatás
9412 Szakmai érdekképviselet
9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

4.§
Az Egyesület tagjai, a tagok jogai és kötelezettségei
(l) Az Egyesületnek tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdasági társaság, aki az Egyesületnek az alapszabály 1.§ (4) bekezdésében
meghatározott illetékességi területen támogatja az egyesület céljainak megvalósítását és elfogadja az
alapszabályt.
Az alapítást követően új tag felvételéről az Elnökség dönt nyílt szavazással és egyszerű többséggel
meghozott határozatával a tagjelölt belépési nyilatkozatának az Elnökséghez történő benyújtását
követő 30 napon belül. A tagsági felvételi kérelem nem utasítható el, ha a kérelmező legalább két
egyesületi tag írásbeli ajánlásával rendelkezik és az Egyesület illetékességi területe szerint, lakcíme,
székhelye vagy telephelye az Egyesület illetékességi területén van.
(2) A tagokat az Elnökség nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló adatokat az adatvédelmi
szabályoknak megfelelően őrzi.
(3)A tag jogai:
a) minden tag választhat, illetve választható az egyesület ügyintéző és képviseleti szervébe, illetve
tisztségeire azzal, hogy a kiskorú tag képviselettel járó tisztségre nem választható,
A nem természetes személy tagok törvényes képviselőik útján választhatnak.
b) részt vehet az Egyesület Közgyűlésének munkájában, egyéb ülésein, rendezvényein. Felszólalhat,
szavazati jogával élhet.
c) Javaslatokat, indítványokat tehet, kezdeményezhet
d) Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető kedvezményekkel:
•
alanyi jogon látogathatja az Egyesület rendezvényeit;
•
alanyi jogon jogosult az Egyesület fenntartásában működő intézmény szolgáltatásainak
kedvezményes igénybevételére;
•
a közgyűlés döntése alapján az Egyesület céljait szolgáló továbbképzésen részt vehet.
e) Jogosult betekinteni az Egyesület irataiba a következők betartásával:
•
az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba az Elnökkel történő egyeztetést követően
betekinthet;
•
a betekintést kérő kötelezettséget vállal mások személyiségijogainak tiszteletben tartására és a
törvényes működés tekintetében az Egyesület ügyeiben a titoktartásra;
•

az iratok a titkársági irodában tekinthetők meg az Elnök jelenlétében;

•
a személyiségi jogokat és az Egyesület gazdasági érdekeit nem sértő iratokról az Elnök
engedélyével másolat készíthető.
(5)
a)
b)
c)

A tag kötelezettségei:
Az Egyesület céljainak megvalósításában való aktív közreműködés.
Az Egyesület alapszabálya rendelkezéseinek betartása.
A Közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíj befizetése.
5.§

A tagsági viszony megszűnése
(l) Az egyesület tagjának tagsági viszonya megszűnik:

•

a tag halálával,

•
•
•
•
•

a nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével,
a tag tagsági viszonya egyesület általi felmondásával,
a kilépéssel,
a tag kizárásával,
az egyesület megszűnésével

(2) A tag tagsági jogviszonyának (elmondása
Amennyiben a tag a taggá válás alapszabályhan meghatározott feltételeinek nem felel meg, az
egyesület a tagsági jogviszonyát 30 napos határidővel íráshan /elmondhatja.
A felmondásról az elnökség határoz és a határozatát köteles a tagnak postai úton vagy személyes
átvétellel- az átvétel időpontjának rögzítésével - kézbesíteni. A tag a kézbesítéstől számított 15 napon
belül a határozat ellen az elnökséghez benyújtandó, de a közgyűlésnek címzett halasztó hatályú
fellebbezéssei élhet. A fellebbezést a közgyűlés bírálja el a következő ütésén.
A tag a közgyűlés határozatáról való tudomást szerzést követő harminc napon belül, vagy azt követő
harminc napon belül, amikor a határozatról tudomást szereziteteti volna, pert indíthat a határozat
Itatályon kívül helyezése iránt a bíróság előtt, Ita a határozat jogszabálysértő, vagy a létesítő
okiratba ütközik. A határozat meghozatalától számított egyéves , jogvesztő határidő elteltével per
nem indítható.
(3) A tag kizárása
Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbhséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot,
aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő
magatartást tanúsít. Kizárható a tag akkor is, Ita Itat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj
megfizetéséveL
A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, Ita a legalább hat hónapos
mulasztás elteltét követően az elnökség írásban -póthatáridő tíízésével és a jogkövetkezményekre,
azaz a kizárásra történőfigyelmeztetéssel-felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás
a póihatáridőn belül is eredménytelen maradt.
A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A
kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a
szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt
nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag
képviselővel is képviseltetheti magát.
A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstó1 számított 15
napon belül az egyesület közgyűléséhez címzett, de az egyesület elnökségéhez benyújtott, halasztó
hatályúfellebbezéssei élhet. A közgyűlést az elnökség a fellebbezés elbírálása végett 30 napon belüli
időpontra összehívja. A fellebbezés tárgyáhan a közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöhbséggel,
zárt ülésen dönt.
A kizárt tag a közgyűlés határozatáról való tudomást szerzést követő harminc napon belül, vagy azt
követő harminc napon belül, amikor a határozatról tudomást szerezhetett volna, pert indíthat a
határozat hatályon kívül helyezése iránt a híróság előtt, Ita a határozat jogszahálysértő, vagy a
létesítő okiratha ütközik. A határozat meghozatalától számított egyéves , jogvesztő Itatáridő elteltével
per nem indítható.

A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat,
továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal
közölni kell.
4.) A tag - a kilépésének az elnöknek benyújtott írásbeli nyilatkozatával - a tagsági viszonyát

A tagsági viszony ez esetben a kilépési
nyilatkozat tértivevénnyel történt átvételének, ill. személyes átvétel igazolásának
napját követő nappal szünik meg.

indokolás nélkül, bármikor megszüntetheti.

6.§

Az Egyesület szervezete
(l) Az Egyesület szervei:
- Közgyűlés
- Elnökség
- Felügyelő Bizottság

7.§
Az Egyesület szervei:
J.) A Közgyűlés

(l) Az Egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés.
A Közgyűlés a tagok összessége. A közgyűlést az elnökség hívja össze. A közgyűlésre minden
tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése, és a közgyűlés napja
között legalább 8 (nyolc) nap időköznek kell lennie. A közgyűlés napirendjét, helyét, időpontját az
írásos meghívók elküldésével kell a tagokkal közölni. Az írásbeli meghívó elküldésére, kézbesítésére,
az átvételi tanúsító igazolással vagy postai küldemény elküldése esetén tértivevénnyel kerülhet sor. A
közgyűlés napirendjét a meghívóban olyan részletességgel kell fe/tüntetni, hogy a szavazásra
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben az álláspontjukat kialakíthassák. A meghívóban az
egyesület nevét, és székhelyét is fel kell tüntetni. A meghívónak tartalmaznia kell a jogi
személy nevét és székhelyét;
(2) A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik. Ülései nyilvánosak,
kivéve a kizárt tag fellebbezése kapcsán a tagkizárás kérdésében tartott gyűlést, mely zárt.
(3) Haladéktalanul közgyűlést kell összehívni, ha bármelyik tisztségviselőnek megszűnt a
megbízatása, valamint a Ptk. 3:81§-ában meghatározott okok bekövetkezése esetén. Közgyűlést kell
tartani akkor is, ha annak összehívását a tagok egyharmada, vagy legalább két tisztségviselő- az ok
és cél megjelölésével- írásban kéri az elnökségtó1. Ha a kérelemnek az elnökség 30 (harminc)
napon belül nem tesz eleget, a közgyűlést az indítványozók maguk hívhatják össze.
A bíróság - az ügyész keresete alapján - a működés törvényességének helyreállítása érdekében
összehívja a döntéshozó szervet és minderró1 értesíti az egyesületnél választottfelügyelő szervet is.
A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szabályszerű értesítés után azon az a leadható szavazatok
több, mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon
a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult tag részt vesz.
A megismételt közgyűlést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - közgyűlés időpontját
követő legalább l (egy) órával későbbi, de legfeljebb az elmaradt közgyűlés napját követő 15.
(tizenötödik) napon belüli időpontra kell összehívni, me/y időpontot a közgyűlés meghívójában meg
kell jelölni.
Ha a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés nem az eredeti közgyűlés időpontjával
egyező napon kerül megtartásra, úgy a tagok részére új meghívót kell küldeni, melyben ismét
tájékoztatni kell őket távolmaradásuk következményeiró1.
A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgá/ni kell, és a
rögzíteni szükséges.

közgyűlési jegyzőkönyvben

(4).A közgyűlést össze kell hívni, ha a
- tagok legalább 113-a a napirendi pontok, a cél és az ok megjelölésével írásban kezdeményezi,
-az elnökség indítványozza,
-a bíróság elrendeli.
A tagok legalább 113-a által aláírt, a közgyűlés összehívására vonatkozó és a felvenni kívánt
napirendi pontokat, a célt és az okot tartalmazó, az elnökségnek megküldött írásbeli kérelemre az
elnök a kérelem kézhezvételétó1 számított 30 napon belüli időpontra köteles összehívni a közgyűlést.
(5).A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult egyenlő szavazattal rendelkezik.
(6)A közgyűlés kezdetén nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel meg kell választani a levezető
elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt és a két jegyzőkönyv hitelesítőt az egyesület tagjai közüL Ugyancsak
nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel választja meg a közgyűlés a három tagú szavazatszámláló
bizottságot.
(7) A szavazatszámláló bizottság megbízatása a közgyűlés időtartamára szól, feladata a szavazás
lebonyolítása, a szavazok összeszámolása és a szavazás eredményének levezető elnökkel való
közlése.
(8) A közgyűlés üléseit a levezető elnök vezeti.
(9) A közgyűlés határozatait - ha a jogszabály vagy az alapszabály másként nem rendelkezik - nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Bármelyik szavazásra jogosult indítványára, az egyes
napirendi pontokban a közgyűlés - nyílt egyszerű szótöbbséges határozattal - elrendelheti a titkos
szavazást vagy a név szerinti szavazást is.
Az alapszabály módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata
szükséges, míg az egyesület céljának módosításá/wz és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
(l

O.) A határozatokat a

levezető

elnök szóban hirdeti ki és azok szó szerint rögzítésre kerülnek a

jegyzőkönyvben.

(ll.) A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet a közgyűlés levezető elnöke és két, a közgyűlés által

megválasztott szavazásra jogosult tag hitelesít, és a jegyzőkönyv-vezető aláír. A jegyzőkönyvben
minden határozathozatalnál a határozatképességet meg kell állapítani és rögzíteni kell. A
jegyzőkönyvnek a közgyűlésen elhangzottakat lehetó1eg szó szerint tartalmaznia kell, a
határozatokat a levezető elnök által szóban kihirdetettel azonosan kell rögzíteni. Meg kell jelölni a
leadott szavazatok számát és azok megoszlását is. Amennyiben a közgyűlés név szerinti szavazásról
döntött a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a szavazatokat név szerint is. Jegyzőkönyvbe kell
foglalni a közgyűlés résztvevői által rögzíteni kérteket is.
(12.) .A közgyűlésen megjelentekró1 jelenléti ívet kell felvenni, amely tartalmazza a tag nevét,
lakóhelyét és aláírását. A nem természetes személy tag esetében a jelenléti ív tartalmazza a tag
elnevezését, székhelyét, a képviseletében megjelent személy nevét, lakóhelyét és aláírását Ha a tag
nem személyesen jár el a jelenléti ívhez csatolni kell képviselő részére adott teljes bizonyító erejű
magánokirotha foglalt meghatalmazást. Ez utóbbi esetben a tag képviseletében eljáró személy
nevét, lakóhelyét és aláírását is tartalmaznia kell a jelenléti ívnek.
(13) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület terhére másfajta előnyben részesít;

•
•
•
•

akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja
aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

(14) A közgyűlés kizárólagos Itatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az elnökségnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének
- elfogadása;
j) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, Ita a vezető tisztségviselő az
egyesülettel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével köt;
It) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők, vagy más egyesületi szervek tagjai
elleni kártérítési igények érvényesítéséró1 való döntés;
i) más egyesületi szerv tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
j) a végelszámoló kijelölése,
k) a tagdíj mértékének megállapítása,

l) a tagok kizárását, vagy a tag tagsági jogviszonyát felmondó
határozat elleni fellebbezés elbírálása,

elsőfokú

elnökségi

m) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés Itatáskörébe
utal.
A közgyűlési meghívóban nem szereplő ügyekben csak akkor dönthet a közgyűlés, ha
valamennyi részvételre jogosult tag jelen van és az ügy napirendre vételéhez és
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
A Közgyűlés tagjai a civil-, az üzleti - és a közsiférát képviselő tagozatokban végzik a
tevékenységüket, az 1303120131 EU Rendelet (2013.december 17.) 32 cikkely (2) bekezdés b)
pontjában meghatározott arányok megtartásával, ami nem befolyásolja az "egy tag - egy
szavazat" elv kötelező alkalmazását.
8.§
Az Elnökség
(l) Az Elnökség az Egyesület

Közgyűlése

által megválasztott

ügyintéző

és

képviselő

szerv,

az

egyesület ügyvezető szerve, amely 13 tagból áll. Az Elnök minden esetben tagja az Elnökségnek. A
13 fős testület tagjai az Elnök, a két Alelnök és a l Oelnökségi tag.
Az elnökség tagjai az egyesület vezető tisztségviselői.
(2) Az Elnökség saját ügyrendje szerint működik, de éves szinten legalább négyszer ülésezik. Az
Elnökség összehívására, az ülések dokumentálására, a Közgyűlésre vonatkozó rendelkezések
irányadók.
(3) Az Elnökség feladatai és jogkörei:
a) képviselőt delegálhat egyéb szervezetekbe;

b) Munkaszervezet vezetéséért felelős Munkaszervezet vezető kiválasztása;
c) dönt két Közgyűlés közötti időszak között az Egyesület ügyeiben, kivéve azokat a tárgyköröket,
amelyeket az alapszabály, vagy jogszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe vagy más
személy, egység hatáskörébe utal, de különösen:

d) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a
döntések meghozatala;
e) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
t) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
g) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére
h) vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és
végrehajtása;
i) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
j) közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
k) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
l) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
m) a tagság nyilvántartása;
n) dönt a helyi vidékfejlesztési stratégiaiterv végrehajtása során delegált feladat ellátásával
összefüggő, Munkaszervezet vezető által összeállított kérelem elfogadásáról, esetleges
visszautalásáról;
o) dönt az Elnök által felterjesztett támogatási rangsor( ok) alapján a forrás( ok) allokációjáról;

p) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
q) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
r) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
s) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.
Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos
kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéró1, és gazdasági helyzetéró1 beszámolni.
(4) Határozatképesség:
Az Elnökség határozatképes, ha a szabályszerű értesítés után az ülésen az elnökségi tagok több mint
fele -azaz legalább 7 fő - jelen van. Minden elnökségi tagot egy szavazat illet meg.
Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Felügyelő Bizottság elnökét.
(5) A szavazás típusa:
Az Elnökség az elébe vitt kérdésekben egyszerű szótöbbséggel dönt. Amennyiben az Elnökség ülésén
a határozatképességhez szükséges minimális létszám - 7 fő - van csak jelen, úgy határozathozataira
csak a jelenlévő 7 fő azonos tartalmú szavazatával kerülhet sor.
(6) A szavazás módja:
A szavazás módja minden esetben nyílt.
(7) törölve!

(8) Az Elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak a Ptk. 8: 1.§ (l) bekezdésének l. pontjában

meghatározott közeli hozzátartozói, élettársai..
(9) Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója (Ptk. 8:1.§ (l) bekezdésének l. pont) élettársa. (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a
határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül,
illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

A

vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése

Megszűnik

a vezető tisztségviselői megbízatás
határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával,
megszüntetőfeltételhez kötött megbízatás esetén a feltétele bekövetkezésével,
visszahívással,
lemondással,
a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,
j) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
korlátozásával,
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró ok vagy összeférhetetlenség bekövetkeztéveL
a)
b)
c)
d)
e)

történő

A vezető tisztségviselő e megbízatásáról az egyesülethez címzett nyilatkozattal bármikor lemondhat,
amely esetben haladéktalanul össze kell hívni a közgyűlést, új vezető tisztségviselő választása végett.
A vezető tisztségviselő lemondása az új vezető tisztségviselő megválasztásával, ennek hiányában a
lemondás bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok :
a) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet,akinek cselekvőképességél a tevékenység
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
b) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt,
aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselökre vonatkozó
szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
c) a vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
d) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények
alól nem mentesült.
e) 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.
t) a közügyektől eltiltott nem lehet civil szervezetnek a civil szervezetekről szóló

törvényben megjelölt vezető

tisztségviselőj e.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtó1.

vezető tisztségviselő

az, akit

Az ügyvezetést ellátó Elnökség valamennyi tagja az ügyvezetési tevékenysége során az Egyesületnek
okozott károkért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel az
Egyesülettel szemben.
9.§.
Felügyelő Bizottság

Az egyesület ügyvezetésének eDenőrzését - az egyesület érdekeinek megóvása céljából5 (öt) tagú Felügyelő Bizottság végzi, amelynek tagjait 5 (öt) év határozott időre
közvetlenül a közgyűlés választja meg a jelenlévő tagság egyszerű szavazati többségével

nyílt szavazással A

Felügyelő

Bizottság tagjai, annak elnöke és további négy tagja. A
elfogadással jön létre.

Felügyelő Bizottsági tagsági jogviszony az

A Felügyelő Bizottság csak a Közgyűlésnek alárendelt testület, a Felügyelő Bizottság
tagjai az egyesület ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.
A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás
megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a Felügyelő Bizottsági
tag a lemondó nyilatkozatát az Elnökséghez intézi.
Bizottság tagjai a felügyelő bizottság munkájában személyesen kötelesek
részt venni. A Felügyelő Bizottság a Közgyűlésen beszámol tevékenységéről A Felügyelő
Bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő
teljesítésével az Egyesületnek okozott károkért, a szerződésszegéssel okozott károkért
való felelősség szabályai szerint felelnek az Egyesülettel szemben.

A

Felügyelő

A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelő
Bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn,
továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója az egyesület vezető tisztségviselője , illetve az
Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.
A Felügyelő Bizottság az üléseit szükség szerinti gyakorisággal tartja,de évente legalább
két alkalommal ülésezik,a határozatait a jelenlévők szótőbbségével, nyílt szavazással
hozza. A Felügyelő Bizottság üléseit annak elnöke hívja őssze akként, hogy a meghívók
elküldése és az ülés napja kőzőtt legalább 8 nap időköz legyen. Ha a Felügyelő bizottság
két tagja az ülés ősszehívását írásban kéri az ok és indok, valamint a napirend
megjelölésével, úgy ez esetben az elnök köteles ősszehívni a Felügyelő Bizottság ülését,
ha pedig ezen kötelezettségének a Felügyelő Bizottság elnöke 15 napon belül nem tesz
eleget, úgy ez esetben a Felügyelő Bizottság tagjai önállóan jogosultak ősszehívni az
ülést. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha azon legalább a tagok kétharmada jelen
van. A Felügyelő Bizottság ülését a Felügyelő Bizottság elnöke vezeti, távolmaradása
esetén a Felügyelő Bizottság két tagja együtt jogosult levezetni a Felügyelő Bizottság
ülését. A Felügyelő Bizottság a határozatát a jelen lévő tagjai egyszerű szótőbbségével
hozza meg. A Felügyelő Bizottság a döntéseiről köteles olyan nyilvántartást vezetni,
amiből megállapítható a határozat időpontja és hatálya, valamint teljes szővege továbbá
azok teljes tartalmának a rögzítésével megállapítható a döntést támogatók és ellenzők
számaránya, ha lehetséges, ezek személye.
A Felügyelő Bizottság tagjai az egyesület tevékenységének ellenőrzése során tett
megállapításaikat kötelesek az Elnökséggel írásban kőzőlni, és az elnökség intézkedését
kérni. Az Elnökség intézkedésének elmaradása esetén a Felügyelő Bizottság ,
akadályoztatása esetén bármely tagja jogosult a közgyűlésen a tagokkal ismertetni az
egyesület ellenőrzése során tett megállapításokat és felszófftani az Elnökséget a
megállapításokra adandó válasz megtételére és a szükséges intézkedések
foganatosítására.

A

Felügyelő Bizottság feladatai:

a) a Felügyelő Bizottság köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgá/ni és
ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlésen ismertetni. A Felügyelő Bizottság elnökét
az Egyesület Elnökségének ülésére meg kell hivn~ amin tanácskozási joggal vesz részt.
A Felügyelő Bizottság az Egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe
betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és az Egyesület munkavállalóitól felvilágosítást
kérhet, az Egyesület fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint
szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

10.§.
A tagozatok
(l) Az Egyesület közgyűlése három tagozatban folytatja a tevékenységét:
a) a közszféra tagjai a közszféra tagozatban
b) a civil szféra tagjai a civil szféra tagozatban
c) üzleti szféra tagjai az üzleti szféra tagozatban.
(2) Az egyes tagozatokat kitevő szférák meghatározására az 1303/2013. EU rendelkezései,
valamint az UP. rendelkezései az irányadók, ezek szerint
közszféra: az önkormányzatok, a településrészi önkormányzatok (továbbiakban:
önkormányzat), az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok, valamint azon civil
szervezetek, amelyekben az önkormányzat közvetve vagy közvetlenül a Ptk. 8:2.§-a szerinti
meghatározó befolyással rendelkezik
civil szféra: a magánszemélyek és a civil szervezetek, kivéve a politikai pártokat,
valamint azokat a civil szervezeteket, amelyekben az állam valamely szervezete, vagy
önkormányzat a Ptk. 8:2.§-a szerinti meghatározó befolyással rendelkezik
üzleti szféra: a gazdálkodó szervezetek - az állami vagy önkormányzati vállalatok és
azon gazdálkodó szervezetek kivételével, amelyekben az állam vagy az önkormányzat Ptk.
8:2.§-ában meghatározott meghatározó befolyással rendelkezik-, ha nem állnak csődeljárás,
felszámolási eljárás, végelszámolás alatt, vagy nincs 90 napnál hosszabb ideje esedékessé vált
köztartozásuk.
(3) A tagozatok Egyesület tagságán belüli megoszlása a következő:
a)
a közszféra maximum 40%-ban,
b)
a civil- és üzleti szféra együttesen minimum 60%-ban képviselteti magát a tagok teljes
létszámához viszonyítva.
(4) Az egyes tagozatokba tartozó tagok mindegyike egy-egy szavazattal rendelkezik a
közgyűlésen. A tagozatok az Egyesületnek nem szervei. A tagok tagozatokba tömörülése és a
tagozatok közötti arányok fenntartása azt a célt szolgálja, hogy az Egyesület a működése alatt
folyamatosan megfeleljen az 1303/2013. EU, valamint UP alapján adható Leader Helyi
Akciócsoport cím elnyerése és megtartása feltételeinek, ami és az ezzel járó feladatok végzése
az Egyesület céljai és tevékenységei közé tartozik.
ll.§.
M unkaszervezet, M unkaszervezet vezető

(l) A Munkaszervezet az Egyesület ügyviteli, adminisztratív szervezete, az Egyesület tevékenységét
segítő iroda. Szervezeti felépítése, feladatai, Iétszáma az egyesület tevékenységeihez igazodóan
változhat, amely a Szervezeti és Működési Szabályzatban kerül meghatározásra.
(2) A Munkaszervezet munkáját az iroda vezetőjeként a Munkaszervezet vezető irányítja. A
Munkaszervezet vezető kiválasztásáról az Elnökség gondoskodik. A Munkaszervezet vezetői tisztséget
az Egyesület tagja illetve külső személy is elláthat
(3) A Munkaszervezet dolgozói tevékenységüket munkaviszony keretében lá1ják el. A munkáltatói

jogkört az Munkaszervezet vezető gyakorolja.
(4) A Munkaszervezet vezető:
a)
gondoskodik a Munkaszervezet vezetéséről;
b)
gondoskodik az Egyesület nyilvántartásainak vezetéséről;
c)
gondoskodik a 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. és/vagy IV. tengelyes intézkedések
végrehajtása érdekében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal útmutatásával összhangban az
Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatot (SZMSZ) elkészítéséről, javaslatot tesz annak
módosítására.
(5) Az Egyesület a központi rendelet alapján benyújtott kérelmek értékeléséhez, az értékelés és döntés
előkészítés érdekében végzendő feladatokat nem szervezheti ki. Az Egyesület gazdasági (pl.:
könyvelés, könyvvizsgálat), jogi tevékenységéhez az Egyesülettel szerződéses kapcsolatban levő külső
szervezeteket, szakértőket vehet igénybe.
12.§.
Az Egyesület tisztségviselői:
1.)

Elnök

(l) Az Elnök az Egyesületet önállóan képviseli, mandátuma 5 évre szól.
(2) Az Elnök jogai és kötelességei:
a)
szervezi az Elnökség és a Közgyűlés munkáját;
b)
összehívja és vezeti az Elnökség üléseit, vezeti a Közgyűlést;
c)
intézkedik és dönt a Közgyűl és, az Elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben;
d)
felügyeli az Egyesület gazdasági ügyeinek alakulását,
e)
tevékenységéről beszámol az Elnökség soron következő ülésén;
f)
az Egyesület bankszámlája felett az egyesület elnöke az alelnökökkel vagy a Munkaszervezet
vezetőjével együttesen rendelkezhet
g)
felvilágosítást, tájékoztatást ad az Egyesület tevékenységéről,
h)
gondoskodik a közgyűlés és elnökség határozatainak végrehajtásáról
i)
gondoskodik a 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. és/vagy IV. tengelyes intézkedések
végrehajtása érdekében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által delegált feladatok
ellátásáról, mely hatáskört az Elnökség és Közgyűlés nem vonhat el.
j)
gondoskodik a 1698/2005EK rendelet III. és/vagy IV. tengelyes végrehajtása érdekében, a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által delegált feladatok ellátásához szükséges támogatási és
kitizetési kérelmek benyújtásáról
k)
munkáltatóijogokat gyakorol az egyesület munkaszervezet vezetője felett.

l)
az illetékességi területén a LEADERfejlesztésiforrások helyi koordinálása a 1014-2020.
közötti tervezési időszakban.

(3) Az Elnök akadályoztatása esetén - az elnök által adott meghatalmazás alapján- a meghatalmazott
alelnök látja el az elnök feladatait.
(4)Az Elnök megállapodást köt az Egyesület által nyújtott szolgáltatások igénybe vételének
feltételeiről, harmadik személyekkel szerződést köt.
2.) Alelnök
Az Egyesület közgyűlése két a/elnököt választ 5 évi időtartamra.
Az alelnök jogai és kötelezettségei:

- az Alelnök, mint az egyesület vezető tisztségviselője, önállóan képviseli az Egyesületet;
-az Egyesület bankszámlája felett az Alelnök a másik alelnökkel vagy egy elnökségi
taggal együttesen rendelkezhet.

3.) Elnökségi tagok
Az 5 évre választott elnökségi tagok feladat-, és hatásköre:
-az elnökségi tag,mint az Egyesület
Egyesületet;

vezető tisztségviselője,

önállóan képviseli az

-az elnökségi tag bármelyik alelnökkel együttesen rendelkezhet az Egyesület
bankszámlája felett;
13.§.

Az Egyesület gazdálkodása

(l) Az Egyesület éves költségvetési terv szerint gazdálkodik.
(2) Az Egyesület induláskori vagyona az alapító tagok tagdíj befizetése (mely az alapítás évében
időarányosan esedékesjelen okirat aláírást követő 30 napon belül).
(3) Az Egyesület bevételei:
a) tagdíjak,
b) egyéb források (tagok adományai, alapítványok támogatásai, támogatók befizetései, stb.),
c) közösségi, nemzeti vagy önkormányzati támogatások,
d) vállalkozói tevékenységből származó bevétel.

(4) Az Egyesület kiadásai:
a) fenntartási,
b) hivatali adminisztrációs,
c)

működési,

d) javítási, karbantartási, felújítási, beruházási,
e) eszközbeszerzés i, bérleti díj

f)

munkabér, megbízási-vállalkozói díjak és közterheik

g) költségtérítés
(5) Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület
tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

(6) A tagdij mértékét a Közgyűlés állapítja meg a jelenlévő tagság 2/3-os többségével, melynek
mértéke l 0.000,- Ft/év/tag. A tagdíj minden év március 31. napjáig esedékes, az egyesület házi
pénztárába történő beÍizetéssel.
(7) Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik.
(8) Az Egyesület vagyonával történő gazdálkodás, a vagyon felhasználásáról való döntés a Közgyűlés
által meghatározott keretek között az Elnökség hatáskörébe tartozik.
(9) Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen Alapszabályban
meghatározott tevékenységére kell fordítania.

(10) Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül
tevékenység végzésére jogosult.

összefüggő

gazdasági

14.§
Egvéb rendelkezések
(l) Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól fiiggetlen, azoknak anyagi
támogatást nem nyújt, általuk nem támogatható.

(2) Az Egyesület a tevékenységének, gazdálkodásának legfontosabb adatait elektronikus sajtó útján
(www.dnveleader.eu weblapján) hozza nyilvánosságra.

Záró rendelkezések
15.§.
Az egyesület megszűnése
l.Az egyesület jogutódlással való megszűnése
Az egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak
egyesületekre válhat szét.

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.
Az egyesület jogutód nélküli megszűnik akkor is, ha
- az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné
vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
-az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
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.
A jogutód nélkül megszűnt egyesület tagjai a felosztott vagyonból való részesedésük
mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt egyesület ki nem elégített tartozásaiért.
Az egysület jogutóddal szűnik meg, ha más egyesülettel egyesül, vagy egyesületekre válik
szét.
Az alapszabály módosításának elkészítésével, ellenjegyzésével, az alapszabály
egységes szerkezetbe foglalásával, az egyesület nyilvántartásba vételi eljárásában a
képviselettel a közgyűlés Dr. Borbély Ferenc ügyvédet (4254 Nyíradony, Árpád tér 4.)
bízta meg.

Nyíradony, 2016. május l O.

~- Q~
Tasi Sándor
Dél-Nyírség,

Erdőspuszták

Leader Egyesület

elnöke

Záradék:
Alulírott Dr. Borbély Ferenc ügyvéd, mint meghatalmazott jogi képviselő igazolom, hogy a
létesítő okirat egységes szerkezethe foglalt szövege megfelel a létesítő-okirat módosítások
alapján hatályos tartalmának.
Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére az egyesület közgyűlésének - a Debreceni
Törvényszék hiánypótlásra felhivó végzése alapján - 2016. május 10. napján meghozott
határozata alapján - az alapszabályhan kieme/t, de nem dó1t betűvel jelzett módosltások
szerinti változások adtak okot.
Nyíradony, 2016. május 10.
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Dr. Borb

ügyvéd
425 Á Nyíradony. Árpád tér 4.
ószám: 5ltíl55.34-l-29

