A KISTÉRSÉGI FEJLESZTŐK ORSZÁGOS SZERVEZETE
EGYESÜLET
(KIFESZ EGYESÜLET)

ALAPSZABÁLY

(egységes szerkezetben a 2014. 12. 16-án tett módosításokkal,
a módosítások dőlt betűvel jelezve)

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Az Egyesület neve:
Rövidített neve:
2. Székhelye:
3. Bejegyzett irodája (postacíme):
4. Működési területe:
5. jogállása:

Kistérségi Fejlesztők Országos Szervezete Egyesület
KIFESZ Egyesület
3786 Irota, Petőfi Sándor utca 53. sz.
3780 Edelény, Belvárosi út 1. sz.
Magyarország
jogi személy, az 1996. április 22-én Szolnokon megalakult Kistérségi Fejlesztő
Szervezetek Országos Klubjának jogutód szervezete
6. Honlapja:
www.kifesz.hu
7. Jellege: (törölt rész), az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt. Az Országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választásokon jelöltet nem állit és
nem támogat.
II. A SZÖVETSÉG CÉLJA
A hazai kistérségfejlesztés eredményességének javítása a kistérségfejlesztés jogi, anyagi, szellemi és infrastrukturális hátterének
formálásával és a csatlakozók (törölt rész) közötti folyamatos és országos szintű kommunikáció biztosításával.
III. A SZÖVETSÉG FELADATAI
1. Alaptevékenységek:

a)

TEÁOR szám
9133

Tevékenységi kör
Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Ezen belül:
a) A kistérségfejlesztés hazai szabályozásának befolyásolása, állásfoglalás a kistérségi fejlesztő szervezetek összességét
érintő kérdésekben.
b) (törölt rész)
c) A kistérségfejlesztést érintő információk terjedésének felgyorsítása és területi szórásának kiterjesztése, ezáltal a
területfejlesztés nyilvánosságának és hatékonyságának növelése.
d) Nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés. A kistérségfejlesztés szakmai bázisának erősítése a helyi
fejlesztések szakemberei számára ismeretterjesztő előadások szervezésével, szaktanácsadói kör kialakításával.
e) A kistérségfejlesztésben használható helyi eszköztár bővítése a sikeres kistérségfejlesztési projektek, területfejlesztési
innovációk bemutatásával, tapasztalatcserék és tanulmányutak szervezésével.
f) (törölt rész). Nemzetközi kistérségi és helyi közösségi fejlesztési partnerkapcsolatok és tapasztalatcserék szervezése.
g) A kistérségek közötti kapcsolatok, közös projektek segítése az elindulást elősegítő információk áramoltatásával, a
kistérségi szervezetek vezetői közötti személyes kapcsolatok és párbeszéd kialakulásának elősegítésével.
2. Vállalkozási tevékenységek:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i.)
j.)

TEÁOR szám
2213
7133
7230
7240
7310
7320
7413
7414
8042
7487

Tevékenységi kör
Időszaki kiadvány kiadása
Iroda és számítógép kölcsönzés
Adatfeldolgozás
Adatbázis szolgáltatás, adatbanki tevékenység,
Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
Piac és Közvélemény kutatás
Üzletviteli tanácsadás, egyéb gazdasági tevékenységet segítő szakmai tervezés, szakértés
Máshova nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás
Kiállítás, vásár és kongresszus szervezése

2

IV. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA
1.

Az egyesület tagja lehet minden olyan (törölt rész) személy, aki az egyesület szolgáltatásait saját elhatározásából igénybe
kívánja venni, az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elismeri és vállalja az évi tagdíj megfizetését, illetve
ezen túl magánszemély akkor lehet tag, ha betöltötte a 18. életévét. A tagfelvételről a Közgyűlés dönt.

2.

Az egyesület alakuló ülésén csatlakozó tagok, továbbá azok, akik ettől az időponttól számított két hónapon belül - kizáró ok
hiányában - csatlakozási szándékukat ilyen irányú kérelemben kifejezték, mint alapító tagok kerülnek nyilvántartásba vételre.

3.

A tagsági viszony megszűnik:
 az egyesület jogutód nélküli megszűnésével,
 a tag kilépésével,
 a tag jogutód nélküli megszűnésével, magánszemély tag halálával,
 kizárással,
 felmondással, illetve az ezt követő törléssel.

4.

A tag jogai és kötelességei:
 jogosult részt venni az egyesület munkájában,
 a egyesület minden tisztségére választó és választható,
 köteles a egyesület alapszabályát betartani
 köteles tagdíjat fizetni.
A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetőek. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

5.

A tagdíj 5.000,-Ft/év, amelyet az adott tárgyévben újonnan belépő tagnak a tagfelvételről szóló közgyűlési döntéstől
számított 3 hónapon belül kell megfizetni, míg az adott tárgyévben új belépőnek nem számító és már meglévő tagnak az
adott tárgyév utolsó napjáig kell befizetnie.

6.

A tag az egyesületből írásbeli, az elnökség felé igazolható módon előterjesztett bejelentéssel bármikor kiléphet.

7.

A Közgyűlés határozattal kizárhatja a tagot, ha az az egyesület működését előíró jogszabályt, az egyesület alapszabályát
vagy közgyűlési határozatát (és így az egyesület céljainak megvalósítását) súlyosan vagy ismételten sértő módon
veszélyezteti. A kizárást a tagok 1/3-a, vagy az Elnökség kezdeményezheti. A Közgyűlés a jelenlévők egyszerű többségével
indokolt határozatban dönt a kizárásról. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. Jogorvoslattal az illetékes
törvényszékhez lehet fordulni. Súlyos sérelemnek minősül minden olyan magatartás, amely alkalmas arra, hogy az egyesület
és annak tisztségviselői, alkalmazottai, megbízottjai és vele kapcsolatban álló személyek jóhírnevét, társadalmi, anyagi,
szakmai, stb. megbecsülését hátrányosan befolyásolja. Sértő magatartás minden olyan magatartás, amely ellentétes az
egyesület céljaival, az egyesületre vonatkozó jogi normákkal, szabályokkal.

8.

A Közgyűlés 30 napos határidővel felmondhatja a tagi viszonyt és ennek következtében határozattal törölheti a tagok
sorából azt, aki a tagra vonatkozó alapszabályi rendelkezéseknek (IV.1. pont) nem felel meg, így többek között a tagsági
díjat a 8 napos póthatáridőt és a jogkövetkezményekre való felhívást is tartalmazó írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti
meg. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. Jogorvoslattal az illetékes törvényszékhez lehet fordulni.
V. AZ EGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
1. A Közgyűlés

1.1.

Az egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a természetes személy tagokból és a jogi személy tagok egy-egy
képviselőjéből áll.

1.2.
1.3.

A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal kell összehívni.

1.4.

A Közgyűlés hatásköre:
a)
Az egyesület létrehozása, saját elhatározáson alapuló megszüntetés kimondása.
b)
Az egyesület programjának, alapszabályának elfogadása és módosítása.
c)
Az Elnök, a Tiszteletbeli elnök, a Főtitkár és az Elnökség további tagjainak (törölt rész) megválasztása,
beszámoltatása, visszahívása, felmentése és díjazásuk megállapítása.
d)
Az egyesület szervezeti működési és gazdálkodási rendjének elfogadása.
e)
Más egyesülethez, egyesüléshez való csatlakozás, más egyesületből való kiválás kimondása.
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f)
g)
h)
i)
j)
k)

Az éves program, költségvetési terv és beszámoló elfogadása
Tagfelvétel
Tagkizárás
Tagi jogviszony felmondása és ezt követő törlése (IV.8.)
Az éves tagdíj megállapítása.
A jogszabály által megállapított egyéb kör.

1.5.

A Közgyűlés nyilvános. Bármely tag javaslatára egyszerű szótöbbséggel, zárt ülés is elrendelhető A tagszervezetek tagjai
a közgyűlésen tanácskozási joggal rendelkeznek. Az Elnökség tagjai kötelesek a Közgyűlésen részt venni.

1.6.

A Közgyűlést írásos meghívó megküldésével – amely tartalmazza a napirendi pontokat - az Elnök hívja össze. Közgyűlést
kell összehívni az Elnökség ilyen irányú döntése alapján vagy ha azt a tagok legalább 1/4-e kezdeményezi. A meghívót
legalább 5 nappal a Közgyűlés időpontja előtt kell megküldeni. A meghívónak tartalmaznia kell minimálisan az egyesület
nevét, az ülés helyét – amely főszabály szerint az egyesület székhelye – és idejét, a napirendi pontokat, a
határozatképtelenség esetén megismételt ülés megtartásának szabályait és az erre való figyelmeztetést.

1.7.

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén ugyanazon tárgyban
minimálisan 1 órán belüli időpontra összehívott Közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.

1.8.

A Közgyűlést az Elnök, annak távollétében az általa kijelölt alelnök vezeti.

1.9.

A Közgyűlés döntéseit nyílt szavazással, a jelen lévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza, amely a jelen lévő tagok több
mint felének - az adott kérdésben - egybehangzó szavazatát jelenti A döntéseket határozatba kell foglalni.

1.10.

A Közgyűlés minősített többségének szavazata szükséges az a), (törölt rész), e), (törölt rész) pontokba foglalt kérdések
eldöntéséhez. A minősített többség az összes tag több mint felének - az adott kérdésben - egybehangzó szavazatát jelenti.

1.11.

A Közgyűlés bármely tag javaslatára a hatáskörébe tartozó kérdés eldöntésére titkos szavazást rendelhet el.

1.12.

Minden tagot egy szavazat illet meg.
2. Az Elnökség

2.1.

Két Közgyűlés között az egyesület végreható és képviseleti szerve a 9 tagú Elnökség. Az Elnökség megbízatása 5 évre
szól. Az Elnökség tagjai vezető tisztségviselőnek minősülnek.

2.2.

Az Elnökség tagjai:
 az Elnök,
 a Tiszteletbeli Elnök (alelnök)
 a Főtitkár (alelnök)
 hat további Elnökségi tag

2.3.

Az Elnökség feladatai és hatásköre:
a)
Az egyesület céljainak és elfogadott programjának megfelelő tevékenység folytatása.
b)
Az egyesület szolgáltatásainak szervezése és fejlesztése, ennek érdekében az egyesület rendelkezésére álló
pénzeszközökkel való optimális gazdálkodás.
c)
A belső munkamegosztás és működési rend meghatározása.
d)
Javaslattétel Tiszteletbeli Elnök választására.
e)
A Főtitkár feladatainak (törölt rész) meghatározása.
f)
Beszámolás az éves tevékenységről a Közgyűlésnek.
g)
Munkáltatói jogok gyakorlása a vezető tisztségviselők körén kívül
h)
A Ptk. által meghatározott és itt nem említett kör.

2.4.

Az Elnökséget írásos meghívóval – amely tartalmazza a napirendi pontokat is – az Elnök hívja össze. Az Elnökségi
meghívó szabályaira megfelelően alkalmazni kell a Közgyűlési meghívó szabályait (V.1.5.). Az Elnökség ülései
nyilvánosak. Az Elnökségi ülés határozatképes, ha azon az Elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Döntéseit a
jelenlévő tagok többségének egybehangzó szavazatával hozza (egyszerű szótöbbség). Az Elnökség üléseit az Elnök,
akadályoztatása esetén az általa kijelölt alelnök vezeti. (törölt rész)
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2.5.

Az Elnök nem állhat az egyesülettel munkaviszonyban (törölt rész). Nem részesülhet az egyesület célszerinti juttatásából
– kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatásokat és az egyesület által tagjának a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő célszerinti juttatást.

2.6.

Összeférhetetlenségi szabályok:
1. Az Elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
2. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1.§ (1)
bekezdés 1. 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.
3. Az Elnökség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges
körben nem korlátozták.
4. Nem lehet Elnökségi tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a
büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
5. Nem lehet Elnökségi tag az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói
ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője
nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a
vezető tisztségviselői tevékenységtől.
3. (törölt rész)
4. (törölt rész)
5. Tiszteletbeli Elnök

5.1.

Az egyesület (törölt rész) leköszönő elnökét a Közgyűlés, az Elnökség javaslata alapján, egyszerű szótöbbséggel
Tiszteletbeli Elnökké választhatja.

5.2.

A Tiszteletbeli Elnök
 köteles betartani a Közgyűlés és az Elnökség határozatait
 jogosult tanácskozási joggal részt venni az Elnökség ülésein és a Közgyűlés munkájában.
 az Elnökség határozata alapján képviselheti az egyesületet más szervezetekben.
 jogosult hivatalos fórumokon, levelezésében szakmai kérdésekben az egyesület nevében megnyilatkozni, de
nem tehet pénzügyi kötelezettségvállalással járó nyilatkozatokat.
 az Elnök helyettese annak akadályoztatása esetén.

5.3.

A Tiszteletbeli Elnök mandátuma megszűnik:
 annak lemondása esetén,
 halála esetén,
 amennyiben az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával erre a
címre érdemtelennek találja.
6. Főtitkár

6.1.

Az egyesület operatív feladatai elvégzéséhez az elnökségre vonatkozó választási szabályok szerint Főtitkárt választhat.
Megbízatása 5 évre szól. A Főtitkár az Elnök helyetteseként jár el annak akadályoztatása esetén.

6.2.

A Főtitkár feladata
 az egyesület kommunikációval, információáramlással kapcsolatos feladatainak irányítása
 az egyesület szervezeti életének szervezése
 az egyesület pályázatainak menedzselése
 amivel az Elnökség megbízza.

6.3.

A Főtitkár feladatait az egyesület pénzügyi lehetőségei függvényében önkéntes munkában vagy díjazás fejében látja el. A
díjazás módjáról és mértékéről a Közgyűlés dönt.
VI. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

1.

Az egyesület bevételi forrásai:
a)
a tagok (törölt rész) által befizetett éves tagdíj (törölt rész),
b)
adományok,
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c)
d)
e)

pályázaton elnyert támogatások,
szolgáltatási díjbevételek,
egyéb felajánlások, befizetések.

2.

Az egyesület céljai megvalósításához alkalmazottakat foglalkoztathat és téríti az önkéntes munkások dologi kiadásait.

3.

Az egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj
megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

4.

Az egyesület a vagyonát, a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel a tagok között, azt a jelen
alapszabályban meghatározott tevékenységére kell fordítania.

5.

Vagyonát – a jogutód nélküli megszűnése esetén – a hitelezők és a kötelezettségek kielégítése utána, csak a hasonló célok
érdekében tevékenykedő közhasznú szervezet javára lehet felhasználni. A vagyon felhasználásának módját
nyilvánosságra kell hozni.
VII. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE

1.

Az egyesület képviseleti szerve az Elnökség. Képviselője az Elnök. Akadályoztatása esetén az Elnök által kijelölt Alelnök
jár el. Ha az Elnök akadályoztatása miatt nem tud vagy tudott kijelöléssel élni, úgy bármelyikük önállóan eljárhat.

3.

A Tiszteletbeli Elnök az 1. pontban írtakon kívül szakmai kérdésekben és az Elnökség által meghatározott szervezetekben
önállóan képviselheti az egyesületet.

4.
VIII. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK
1.

Az egyesület céljai megvalósítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat. A vállalkozási
tevékenységét csak (törölt rész) céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezheti.

2.

Az egyesület tevékenységi köreit és gazdálkodásának legfontosabb adatait a honlapján hozza nyilvánosságra.

3.

Az egyesület szerveinek döntéseiről (határozatairól) nyilvántartást kell vezetni oly módon, hogy abból kitűnjön a döntés
tartalma, időpontja, hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya. A határozatot az érintetteknek meg kell
küldeni, továbbá lehetőség szerint az egyesület honlapján is közzé kell tenni.

4.

Az egyesület működésével kapcsolatos iratokba betekinthetnek mindazok, akiket erre jogszabály, illetve az egyesület
belső szabályzatai felhatalmaznak. Külön felhatalmazás nélkül is betekinthetnek az Elnökség tagjai.

5.

Az Elnök, illetve annak meghatalmazottja az egyesület működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról,
tevékenységéről ilyen igény felmerülése esetén a helyi és/vagy az országos médián, sajtón keresztül tájékoztatja a
közvéleményt.

6.

Az egyesület éves beszámolóját az egyesület honlapján hozza nyilvánosságra.

7.

A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében az új Ptk. (2013. évi V. tv.) és a 2011. évi
CLXXV. tv. rendelkezései az irányadók.

A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Közgyűlés 2014. 12. 16-án fogadta el.
Budapest, 2014. 12. 16.

____________________________________
Csikász Gábor
Elnök
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