
 

Tárgy: A Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlésére a tulajdonosi álláspont kiala-

kítása  

 

4/2021. (I.21.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei szer-

vezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, Magyar-

ország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrende-

lettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biz-

tosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata hozzájárul a Felső-Bácska Vidékfejlesztési 

Egyesület ülés tartása nélküli közgyűlésének jelen határozat 1. számú melléklete 

szerinti döntések meghozatalához. Saját hatáskörömben gondoskodom a döntés a 

Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület részére történő megküldéséről. 

2. Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-

testületnek. 

 

INDOKOLÁS 

 

A Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület (székhely: 6430 Bácsalmás, Hősök tere 3.) 

2021. január 20. napján kelt levelében tájékoztatta Kiskunhalas Város Önkormányzatát, hogy a 

veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő 

rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. §. (2) bekezdés 

b) pontjában kapott felhatalmazással élni kíván.  

 

Az egyesület az alábbi napirendet terjesztette elő ülés tartása nélküli döntéshozatalához: 

 

1. 2020. 09. 16-i Kgy határozatok megerősítése 

2. Döntés az Alapszabály módosításáról 

 

A közgyűlés tartása nélkül történő határozathozatalra a közgyűlésre vonatkozó szabályok meg-

felelően alkalmazandók. Ennek megfelelően: 

A közgyűlésen minden tagnak egy szavazati joga van. A közgyűlésen az a tag jogosult szava-

zásra, aki a közgyűlés napján a tagnyilvántartásban szerepel.  

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok 50 %-a plusz egy fő tag jelen 

van azzal, hogy azon mindhárom Tagozat jelen van. A közgyűlés ¾-es szótöbbséggel hozott 

határozata szükséges az alapszabály módosításához. 

 

Határozatképtelenség esetén a szavazásra megszabott határidő lejártát követően az eredeti na-

pirenden szereplő ügyekben legfeljebb 30 napon belül megismételt határozathozatalra kérik fel 

a tagokat, melynek eredménye a tagok számára tekintet nélkül határozatképes.  

 

Az 502/2020 (XI.16) Korm. rendelet 4. §. (1) bek. c) pontjában foglaltak alapján 

c) ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén 

ca) a szavazat megküldésére legalább 15 napot kell biztosítani, 

cb) a Ptk. 3:20. § (2) és (4) bekezdését alkalmazni kell, 

cc) a tag a döntéshozó szerv ülésének összehívását vagy az elektronikus hírközlő eszköz útján 



való megtartását nem kezdeményezheti, 

cd) a tag szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a tag személye 

(név, lakóhely vagy székhely, szervezet esetén képviselőjének neve), a szavazásra bocsátott 

határozattervezet megjelölése - több határozati javaslat esetén a határozattervezetek sorszáma - 

és az arra adott szavazat, és 

ce) a tag a szavazatát a 7. §-ban meghatározott módon is megküldheti. 

 

Ptk (3:20. § [Határozathozatal ülés tartása nélkül] 

 (2) Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során e törvénynek a határozatképességre és szava-

zásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali el-

járás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, am-

ennyi szavazati jogot képviselő tag vagy alapító jelenléte a határozatképességéhez szükséges 

lenne ülés tartása esetén. 

 (4) A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valam-

ennyi tag vagy alapító szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérke-

zésének napjától számított három napon belül - az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredmé-

nyét, és azt további három napon belül közli a tagokkal vagy az alapítókkal. A határozathozatal 

napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az 

utolsó szavazat beérkezésének napja. 

 

Mindezek alapján amennyiben szavazatot elektronikus formában küldik meg, úgy azt minősített 

vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással, ennek hiá-

nyában azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéssel 

kell aláírni. 

A szavazatok postai úton való visszaküldése esetén a szavazat akkor minősül érvényesnek, ha 

az a megjelölt 2021. február 6. napjáig az Egyesület részére visszaérkezik. A természetes sze-

mély tag a jognyilatkozata elektronikus aláírására nem köteles, azonban a jognyilatkozatnak a 

tag azonosíthatóságához szükséges adatokat tartalmaznia kell. 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. En-

nek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetésé-

ről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. Magyarország Kor-

mánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) Kormányrendelettel elrendelt ve-

szélyhelyzet alatt Képviselő-testületi ülés nem tartható, továbbá nem belátható, hogy a veszély-

helyzet mikor szűnik meg. 

A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított 

hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban. 

 

Kiskunhalas, 2021. január 21. 

 

 

 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 



1. számú melléklet: 

 

SZAVAZÓLAP 
 

A Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület Közgyűlésének ülésen kívül hozott határozatáról 

(Kiküldés ideje: 2021. január 20.) 

 

Tag (szervezet) neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Tag (szervezet) címe: 6400 KISKUNHALAS, Hősök tere 1. 

 

Napirendi pont. 1. napirendi pont 

(Kiküldésre került határozati javaslat alapján) 

2020. 09. 16-i Közgyűlési határozatok megerősítése 

1.) A Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület Közgyűlése a 2020. szeptember 16-án 

2020. november 27. napjával megválasztott elnökségi tagokat és felügyelő bizott-

sági tagokat tisztségükben megerősítik. 

x igen  □ nem  □ tartózkodik 

 

Napirendi pont. 2. napirendi pont 

(Kiküldésre került határozati javaslat alapján) 

Döntés az Alapszabály módosításáról 

2.) A Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület Közgyűlése a II. sz. Alapszabály módo-

sítást a határozati javaslat alapján a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

A Közgyűlés felkéri az elnököt, hogy gondoskodjon az Alapszabály módosításának a 

Kecskeméti Törvényszéken történő átvezetéséről. 

x igen  □ nem  □ tartózkodik 

 

kelt: Kiskunhalas, 2021. január 21. 

 

 

       ……………………………………. 

            Tag képviselőjének aláírása  

             Fülöp Róbert polgármester 

Előttünk, mint tanúk előtt:   

   

   ................................................  ................................................ 

                     Aláírás  Aláírás 

   

név: ................................................  név: ................................................ 

   

lakcím: ...........................................  lakcím: ........................................... 

 

 

 

 

 



 

Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület Készítette: Beke Emese  

   

6430 Bácsalmás 

Hősök tere 3. 

 

 

 

1. Előterjesztés 

2020.01.20. 

 

 
A közgyűlés 2020.szeptember 16-i ülésén megválasztotta tisztségviselőit, akik az alábbiak: 

 

Elnök: Németh Balázs – Bácsalmás Város Önkormányzata 

 

Alelnökök: 

Czeller Zoltán – Jánoshalma Város Önkormányzata 

Vörös Szilárd – Felsőszentiván Község Önkormányzata  

 

Elnökségi tagok: 

Németh Balázs – Bácsalmás Város Önkormányzata 

Czeller Zoltán – Jánoshalma Város Önkormányzata 

Vörös Szilárd – Felsőszentiván Község Önkormányzata  

Felső Róbert- Érsekcsanád Község Önkormányzata 

Rozsnyai Attila - Kisszállás Község Önkormányzata 

Mándity István - Horváth Kisebbségi Önkormányzat  

Horváth Roland – Ponty-Bau Kft. 

Bodnárné Erdődi Éva – Híd Konzol Kft.  

Nothof Zsombor - Szent László Határrendész Sport Egyesület 

Sere Mihály-Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület 

Bányai Gábor- Alma-Kert Szövetkezet 

Barnáné dr. Jámbor Dominika- Bedola Gyógyír Kft. 

Bozóki Gáborné - Mélykút Közművelődéséért Közalapítvány 

dr. Nagy Norbert  - Vodica Herbál Kft. 

Orcsik István – Keceli Polgárőr Egyesület 

Horváth Zoltánné – Kelebiai Karitász 

 

Felügyelő Bizottság 

Elnök:  

Csomor László  

 

Tagok: 

Szöllősi Ferenc – Mélykúti Sportegyesület 

Binszki Alexa – Tompai Városfejlesztési Kft. 

 



 

 

 

 

A FELSŐ-BÁCSKA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 

ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁS TERVEZETE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület Elnöksége az Egyesület Alapszabályát az aláb-

biak szerint javasolja a Közgyűlésnek módosítani: 

 

Az Alapszabály 1 §., a 2. §. (1), (2), (3) pontja, a 3. §. (2) pontja, a 6. §. (1) pontja, a 9. §. (1), (2), 

(8) pontja, a 11. § (3), (4) változik, továbbá a 2. §. (8) ponttal és a 6. §. (13) ponttal egészül ki 

(dőlt betűvel a változások, áthúzva a törlésre kerülő szövegrészek): 

 

1. §. 

Jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az 

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

gatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a mezőgazdasági és agrár vidékfejlesztési támogatásokra 

vonatkozó uniós és hazai jogszabályok, a LEADER helyi akciócsoportok működésére vonatkozó jogsza-

bályok valamint az egyéb mindenkori hatályos jogszabályok  és – figyelemmel az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/AK tanácsi rendelet 

3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes 

kérdésekről szóló 93/2007. (VIII.29) FVM rendeletben foglaltakra is -, valamint a LEADER Helyi Ak-

ciócsoportok működéséről szóló 54/2011 (VI.10.) VM rendelet rendelkezései szerint egyesületet hoz-

nak létre a jelen alapszabályban meghatározott célra. 

 

2. §. 

(1) Az Egyesület célja: 

A Felső-Bácskai térség, kiemelten az Egyesületet létrehozó önkormányzatok, vállalkozások és civil szer-

vezetek felzárkóztatásának elősegítése, az Európai Unió LEADER programjában való eredményes rész-

vétel feltételeinek megteremtése, a települések értékeinek, hagyományainak megőrzése, településfejlesztés 

és gazdasági élet élénkítésének szervezése, kapcsolattartás külföldi LEADER közösségekkel tapasztalat-

szerzés és jó gyakorlatok átvétele céljából. 

(2) A célok megvalósítása érdekében az Egyesület tevékenységei: 

 

(2) A célok megvalósítása érdekében az Egyesület fontosabb tevékenységei: 

a) az 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; továbbá 

- a helyi fejlesztési terv végrehajtása. 



 

b) az 1698/2005/EK rendelet által átfogott IV. Tengely tekintetében: 

- jól azonosított szubregionális vidéki területekre irányuló területalapú, a térségre vonat-

kozó helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása, és végrehajtása multiszektorális tervezése és 

végrehajtása, a helyi gazdaságkülönböző ágazatainak szereplői és projektjei közötti 

kölcsönhatáson alapulva; 

- Támogatási kérelmek befogadása, értékelése, kiválasztása,  

- Térségi szintű kapacitásfejlesztés, aktivizálás, képzés, szemléletformálás 

- helyi köz- és magánszférabeli partnerségek kialakítása; 

- a helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása és végrehajtásamegvalósítására vonatkozó 

döntéshozatal; 

- helyi felzárkózást szolgáló tudás bővítése;  

- többfunkciós közösségi szolgáltató terek működtetése;  

- kedvezőtlen szocio-demográfiai térségi folyamatok megtörése (pl. fiatalok helyben tar-

tása, helyi tudástőke növelése);  

- közösségépítés és –megtartás; 

 

c) az 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. és IV. Tengely tekintetében: 

- az egyesület működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok és tevékenységek; 

- a helyi fejlesztési terv/stratégia megvalósításának pénzügyi igazgatása; 

- részvétel a belföldi és az európai LEADER közösségek hálózatok találkozóin; 

- a szervezeti és működési szabályzatban (a továbbiakban: SZMSZ) meghatározott 

animációs és hálózatépítési (networking) feladatok teljesítése; 

- Helyi Vidékfejlesztési Tervre/Stratégiára vonatkozó információszolgáltatás; 

- az 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; 

- az Egyesület tevékenységének népszerűsítése; 



- 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, adatbázisok készítése; 

- az Egyesület képviselete különböző tanácskozásokon és eseményeken. 

 

(Új rendelkezés) 

(8) A Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület nem közhasznú jogállású, de tevékenysége az Egyesülési 

jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi 

CLXXV. szú. tv. 2. §. 16. pontja szerint közcélú tevékenység, személyek csoportja által, valamely a 

csoportnál tágabb közösség érdekében - más, e közösségbe nem tartozó személyek érdekeinek sérelme 

nélkül - végzett tevékenység, a fentiek alapján. 

 

3. §. 

 (2) Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, vagy jogi sze-

mélyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki megfelel az 54/2011 (VI.10.) VM rende-

letben meghatározott követelményeknek, egyetért az Egyesület céljaival, elfogadja az Alap-

szabályt, a tagsági viszonyból származó kötelezettségeinek teljesítését vállalja, és felvételéhez 

a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával hozzájárul. A rendes tagság létre-

jöttének és fenntartásának feltétele a tagdíj határidőben történő megfizetése. 

 

6. §. 

(1) Az Egyesület legfelsőbb szerve a tagok összessége által alkotott Közgyűlés. 

 a) a Közgyűlés munkáját tagozatokba tömörülve végzi, a tagozatok közötti – az 

54/2011 (VI.10.) VM rendeletben meghatározott - arányok megtartásával. A közszféra, a vállal-

kozói szféra és a civil szféra sem rendelkezhet a szavazati jogok 49%-ot meghaladó hányadával. 

 b) a Közgyűlés az Elnökség tagjait az erre a célra összehívott jelölőbizottság vagy tag-

sági ajánlást követően, közvetlen választással választja. A Közgyűlés a jelölt személyeket a 

megjelentek kétharmados többségével nyílt szavazással választja meg. Az Elnökség tagjainak 

megválasztásánál figyelembe kell venni, hogy a közszféra, a vállalkozói szféra és a civil szféra sem 

rendelkezhet a szavazati jogok 49%-ot meghaladó hányadával. az 54/2011 (VI.10.) VM rendeletben 

foglaltakat, azaz az egyes tagozatok legalább egy főt delegálnak az elnökségbe, azzal, hogy a 

civil- és az üzleti tagozat (szféra) által delegált tagok együttes aránya az Elnökségben legalább 

60%-ot el kell érjen. 

 

9. §. 

 



(2) Az Elnökség 16 19 főből (1 elnök, 2 alelnök, 16 tag) áll. Az Elnökség tagjainak megválasz-

tásánál figyelembe kell venni, hogy a közszféra, a vállalkozói szféra és a civil szféra sem ren-

delkezhet a szavazati jogok 49%-ot meghaladó hányadával. az 54/2011 (VI.10.) VM rendelet-

ben foglaltakat, azaz az egyes tagozatok legalább egy főt delegálnak az elnökségbe, azzal, hogy 

a civil- és az üzleti tagozat (szféra) által delegált tagok együttes aránya az Elnökségben leg-

alább 60%-ot el kell érjen. 

 

(8) Az Elnökség feladatai és jogkörei: 

Az Elnökség feladatkörébe tartozik a Közgyűlés által hatáskörébe utalt feladatok ellátása, va-

lamint a Közgyűlés összehívását nem igénylő egyéb döntési jogkörök: 

a) képviselő delegálása egyéb szervezetekbe; 

b) a 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. és/vagy IV. tengelyes intézkedések végre-

hajtása érdekében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal útmutatásával össz-

hangban elkészített SZMSZ megalkotása és módosítása; 

c) a Közgyűlés ülésének előkészítése; 

d) az Egyesület által megkötésre kerülő szerződések jóváhagyása; 

e) az éves beszámoló elkészítése; 

f) dönt két Közgyűlés közötti időszak között az Egyesület ügyeiben, kivéve azokat a 

tárgyköröket, amelyeket az Alapszabály, vagy jogszabály a Közgyűlés kizárólagos ha-

táskörébe vagy más személy, egység hatáskörébe utal,  

de különösen: 

g) dönt a helyi vidékfejlesztési stratégia/terv végrehajtása során felmerülő delegált fel-

adat ellátásával összefüggő kérelem elfogadásáról, esetleges visszautasításáról vissza-

utalásáról;  

h) elfogadja a térség Helyi Fejlesztési Stratégiáját 

i) ellátja a helyi Bíráló Bizottság feladatait; 

j) dönt az Elnök által felterjesztett támogatási rangsor(ok) alapján a forrás(ok) allokáció-

járól; 

k) utasítja az Elnököt a forrásallokáció során feltárt eljárási hibák javítására; 

l) javaslatot tesz a tiszteletbeli tag személyére; 

m) határoz a tag, pártoló tag és a tiszteletbeli tag kizárása ügyében; 

n) a közgyűlés által hatáskörébe utalt egyéb ügyek intézése; 



o) feladatai elvégzéséhez szakértőket alkalmazhat. 

 

(Új rendelkezés) 

(13) Közgyűlés tartása nélküli határozathozatal 

Az Egyesület tagjai a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben - a számviteli törvény szerinti éves 

beszámoló jóváhagyásának kivételével - Közgyűlés tartása nélkül is határozhatnak. 

A Közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét a tagnak az Egyesület Elnöke elekt-

ronikus úton írásban köteles megküldeni azzal, hogy arra nézve a tag a határozat-tervezet megküldésétől 

számított nyolc (8) napon belül elektronikus úton írásban a határozat-tervezet mellékletét képező szava-

zólap kitöltésével adhatja le szavazatát. 

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három (3) napon belül vagy ha valamennyi tag 

szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor e naptól számított három (3) napon belül az Egyesület 

Elnöke megállapítja a szavazás eredményét és azt további három (3) napon belül írásban közli a tagokkal. 

 

Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezé-

seket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább 

annyi szavazatot megküldenek az elnökség részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a 

határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén.  

 

Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a Közgyűlést össze kell hívni. A Közgyűlés összehívását a 

tag a határozat-tervezet megküldését követő három (3) napon belül elektronikus úton a Közgyűlés 

Elnökéhez címzett írásbeli kérelemmel kezdeményezheti. 

 

Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, 

ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. Amennyiben 

a határidő utolsó napra munkaszüneti napra vagy ünnepnapra esik, úgy a határidő az ezt követő első 

munkanapon jár le. Az elektronikus irat előterjesztésének időpontja az irat elküldésének napja. 

 

9. §. 

(16) Az Elnökség további tagjai: 

1. 

Neve: Király Sándor 

Anyja neve: Vörös Mária 

Lakcím: 6527 Nagybaracska Jókai u. 28. 

2. 

Neve: Horváth Roland 

Anyja neve: Schäffer Mária 

Lakcím: 6348 Érsekhalma Ady E. u. 18. 

 

3. 



Neve: Mándity István 

Anyja neve: Vuity Katalin    

Lakcím: 6448 Csávoly, Temető u.13/a. 

 

4. 

Neve: Dr. Tálas László 

Anyja neve: Fábry Anna      

Lakcím: 6500 Baja Nyírfa u. 3. 

 

5. 

Neve: Bodnárné Erdődi Éva 

Anyja neve: László Brigitta 

Lakcím: 6523 Csátalja Kossuth L. u. 69. 

 

6. 

Neve: Nothof Zsombor 

Anyja neve: Minorics Zsuzsanna 

Lakcím: 6448 Csávoly, Bara u. 16. 

 

7. 

Neve: Sere Mihály 

Anyja neve: Horváth Jolán 

Lakcím: 6440 Jánoshalma Kossuth L. u. 29. 

 

8. 

Neve: Bányai Gábor 

Anyja neve: Nagy Margit 

Lakcím: 6440 Jánoshalma, Molnár János u. 8. 

 

9. 

Neve: Barnáné Dr. Jámbor Dominika 

Anyja neve: Sztuparity Katalin      

Lakcím: 6430 Bácsalmás Kishíd u. 15.  

 

10. 

Neve: Juhász Gábor 

Anyja neve: Ágoston Erzsébet        

Lakcím: 6500 Baja, Szabadság u. 42. 

 

11. 



Neve: Gelányi János 

Anyja neve: Mikó Margit 

Lakcím: 6449 Mélykút Zrínyi u. 29. 

 

12. 

Neve: Sörös László 

Anyja neve: Bezdán Ilona 

Lakcím: 6500 Baja Tanya V. kerület 42/56. 

 

13. 

Neve: Palotai Péter 

Anyja neve: Cser Ágnes 

Lakcím: 6353 Dusnok, Kölcsey u.1.4 

 

14. 

Neve: Kispál István 

Anyja neve: Ács-Kovács Irén 

Lakcím: 6421 Kisszállás, Gorkij u.8. 

 

15. 

Neve: Orcsik István 

Anyja neve: Marczal Mária 

Lakcím: 6237 Kecel, Dankó Pista u.1. 

 

16. 

Neve: Horváth Zoltánné 

Anyja neve: Lukács Katalin  

Lakcím: 6423 Kelebia, Kossuth u.55. 

 

17. 

Neve: Felső Róbert 

Anyja neve: Bajusz Erzsébet 

Lakcím: 6347 Érsekcsanád, Akácos u. 7. 

 

18. 

Neve: dr. Nagy Norbert 

Anyja neve: Márxer Julianna 

Lakcím: 6500 Baja, Fürt utca 3. 

 

19. 



Neve: Bozóki Gábor Mihályné 

Anyja neve: Somodi Emma 

Lakcím: 6449 Mélykút, Kossuth L. utca 14/B 

 

20. 

Neve: Rozsnyai Attila 

Anyja neve: Lógó Franciska 

Lakcím: 6421 Kisszállás,Sallai Tanító u.2. 

 

11. §. 

(3) A tagozatok egyesületen belüli megoszlása a következő: 

a) a közszféra, a vállalkozói szféra és a civil szféra sem rendelkezhet a szavazati jogok 49%-ot meghaladó 

hányadával. 

a) a közszféra maximum 40%-ban; 

b) a civil- és az üzleti szféra együttesen minimum 60%-ban képviselteti magát. 

(4) Minden tagozat képviselő útján képviseltetheti magát az Egyesület Elnökségében, az Alap-

szabályban lefektetett arányok mentén, azaz a közszféra maximum 40 %-ában, a civil- és üzleti 

szféra együttesen minimum 60 %-ban.  

 

Az Elnökség az Alapszabály módosítását megtárgyalta, a szükséges módosításokat elvé-

gezte, és azt a Közgyűlés elé terjeszti. 

 

Bácsalmás, 2021. január 22. 

 

       Németh Balázs elnök 

 

 


