EURÓPA-KAPU KORLATOLT FELELÖSSÉGÜ
EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMÜKÖDÉSI
CSOPORTOSULÁS

ALAPS ZABÄLYA
Hivatkozva az Európai Parlament és a Tanács által 2006. július 5-én
elfogadott, az európai területi
együttmüködési csoportosulásról szóló I 082/2006/EK számú
rendeletre, (a továbbiakban: Rendelet),
a Magyar Országgyülés által elfogadott, az
európai területi együttmüködési csoportosulásról szóló
2007. évi XCIX. Törvényre (a továbbiakban: Törvény),
valamint az Európa-kapu Korlátolt Felelösségü Európai Területi Együttmüködési Csoportosulás
megalapftását elhatározó Egyezrnényre (a to.
vábbiakban: Egyezmény), az érintett tagok ezútonjogi szernélyiséggel
rendelkezö, non-profit gazdálkodó szervezetet hoznak létre az alábbiak szerint:

I. Cikkely
A CSOPORTOSULÁS ELNEVEZÉSE, SZÉKHELYE,
TERÜLETE

A Csoportosulás elnevezése

magyar nyelvü teijes elnevezése: Európa-kapu Korlátolt Felelösséguí
Európai Területi Együttmüköclési Csoportosulás, rövidített elnevezése: Európa-kapu ETT;
-

román nyelvü teijes elnevezése: Gruparea European de Cooperare
Teritorialà Poarta Europa cu
räspundere limitata, rövidített elnevezése: Poarta Europa EGTC;
-

- angol nyelvü tefles elnevezése: Gate to Europe
European Grouping of Territorial Cooperation with
Limited Liability, rövidített elnevezése: Gate to Europe EGTC;

A Csoportosulás létesítö okirat szerinti székhely tagállarna
Magyarország. A Csoportosulás székhely települése: Nyíradony, cIme: 4254 Nyíradony, Arpád tér 1.
A Csoportosulás bejegyzéskor meghatározott müködési területe
az alapító tagok közigazgatási
területe összesen, arnely további tagok csatlakozása során a
csatlakozott tagok

közigazgatási terüle-

tével bövül.

H. Cikkely

A CSOPORTOSULÁS JOGALLASA, JOGI
SZEMÉLYISÉGE

A Csoportosulás önállóan gazdálkodó non-profit szervezet, arnely a
to''nyben elöírt rendelkezéseknek eleget téve, nyilvántartásba vételével jogi szemé.lyiséget szerez.
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¡IL Cikkey

A CSOPORTOSULÁS ALTALANOS Es KÜLÖNÖS CÉLKITÜZÉSEI
A Csoportosulás általános céija, hogy határ menti együttmüködés keretében, a gazdasági és
tár
sadalmi kohéziót megerö sítse tagj ai között,

A Csoportosulás különös céflai a müködési területén:
-

régiófejlesztési tervek kidolgozása, proj ektfejlesztés és proj ektek megvalósítása;
az együttmüködést, valarninl a projektek fenntartását segítö közös intézrnények
létrehozása,
rntííködtetése;

együttmüködés a turizmus fejlesztése érdekében: közös termékfejlesztés, turisztikai infrastruktúra fejlesztése, közös marketing;
közös turisztikai menedzsrnent,

W. Cikkely
A CSOPORTOSULÁS FELADATAI
A Csoportosulás elsödleges feladata, hogy az Európai Unió által nyújtott társfinanszírozás
mellett
területi együttmüködésben létrejövö programokat, projekteket megvaósítson.
1.

2. Az Európai Unió által nyújtott társfinanszírozott fellépések tekintetében, a közösségi
alapok elle-

nörzésére vonatkozó, megfelelä jogszabályokat kell alkalmazni.
3. A Csoportosulás további feladatai:
a III.

Cikkely 2. pontjában megfogalmazott különös célok megvalósítása programok, projektek útján;

biztosítani a célok és felaclatok eléréshez, ilietve rnegvalósftásához szükséges személyi és
anyagi feltételek, know-how, valamint adatok, információk szabad áramlását;
e) az Európai Unió által létrehozott intézrnényi kereteken belül a Csoportosulás
érdekeinek ér-

vényesítése.
4. A Csoportosulás közérdekü, közösségi jellegü feladatainak ellátása során, a Rendelet és a
Törvény

rendelkezéseinek figyelembevételével, a Csoportosulás tevékenységéböl származó jövedelem kizárólag a Csoportosulás céljainak megvalósítására használható fel.
5, A Csoportosulás feladatainak ellátása során egyenrangúan alkalmazható munkanyelvek:
magyar,

román, angol.
A munkanyelvek egyenrangúsága alóli kivételek:
a székhely szerinti tagállam jóváhagyó hatósága és a Fövárosi Törvényszék elötti eljárás, melynek
hivatalos nyelve a magyar;

egyéb, közigazgatási hatósági eljái'ások, rnelyek tekintetében az adott tagállam területén elsödlegesen alkalmazandó nyelv az irányadó.
2
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6. A Csoportosulás tevékenysége során a különbözö nyelvü szövegváltozatokból eredö vita esetén
irányadó nyelvi szövegváltozatok: hivatalos iratok tekintetében az adott tagállarn hivatalos nyelve,
egyéb dokumentumok tekintetében az angol nyelven szerkesztett szövegváltozat.
V. Cikkely

A CSOPORTOSULÁS TAGJAI

i. A

Csoportosulás tagjai alapftó tagok és csatlakozó tagok lehetnek.

A Csoportosulás alapitó tagjai a Csoportosulás jogerös bejegyzése során nyilvéntartésba vett tagok. A Csoportosulás alapító tagjait és müködési területük jegyzékét az Alapszabály elválaszthatatlan részét képezö 1. számú Mellékiet tartalmazza.
Új tag a Csoportosuláshoz, annak jogerés nyilvántartásba vételét követöen csatlakozhat. A Cso-

portosuláshoz csatlakozó tagok és rnüködési területük jegyzékét az Alapszabály elválaszthatatlan
részét képezö 2. számú Mellékiet tartalmazza.
A tagok képviselöi a Csoportosulás szerveibe tisztségviselöket választhatnak és tisztségekre vá-

laszthatók.
A tagokat a vonatkozó jogszabályok keretein belül, a Csoportosulás rendeltetésszerü rnüködésé-

nek elösegítése érdekében jogok illetik, és kötelezettségek terhelik. A tagokat megilletô jogok különösen: kezdeményezési jog, véleményezési jog, tanácskozási jog, betekintési jog. A tagokat terhelö

kötelezettségek különösen: a csatlakozásra elöírt bejelentési kötelezettség, a közgyülés és az esetleges további szervek ülésein történö részvétel, a betétet és tagdíjat a X. Cikkely 4. pont szerint elöírt
összegben, formában a X. Cikkely 3. pontjában foglalt határidöre megfizetni.

A tagokjogaikat és köteiezettségeiket erre felhatalmazott saját képviselöjük útján gyakorolják.
Új tag felvételéröl az Elnök, az Alelnök,

az Igazgató, vagy bárrnely tag kezdeniényezésére, a le-

endö csatlakozó tag kérelme alapján a Közgyülés dönt. A Csoportosulás tagja lehet a Csoportosulás

térségében mñködö, a Csoportosulás eélkitüzéseivel egyetértö, a Rendelet és a Törvény szerint meghatározott jogi személy, amely elfogadja a Csoportosulás Egyezményét és Alapszabályát, továbbá

kötelezettséget vállal a Csoportosulás céljainak rnegvalósításában való közremüködésre.
A tagsági jogviszony megszünik, különösen:
a tag kilépésével,

a tag kizárásávaL

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Kizárási oknak minösülhet különösen, ha a tag tevékenységével vagy magatartásával a Csoportosulás céljainak rnegvalósuiását veszélyezteti, illetve az adott évi tagdij-befizetési kötelezettségét, hat
hónapi mulasztást követöen, a tagdíjhátraiék rendezésére vonatkozó elnöki felszólításban kitüzött 30
napos határidö eltelte után sern telj esiti. A tagkizárást az ok megjelölésével bé.rmely tag kezdemé-

nyezheti.
A kizárásról a Közgyülés határozatban dönt. A kizárásról rendelkezö közgyülési határozat eilen a

tag jogorvoslattal élhet Magyarország Fövárosi

elött.

Vi. Cikkeiy
A CSOPORTOSULÁS LÉTREHOZASA
A Csoportosulás létrehozására a Törvény szabályai alkalmazandók. A Csoportosulás létrehozása a

Rendeiet 4. cikkével összharìgban történik.
A Csoportosulás tagjai az alapítás során, a szükséges dokumentumok eljuttatása meliett, a Csoportosulásban való részvételi szándékukról értesítik saját tagállamukat.

Az alapító tagok részvéteJét biztosító jóváhagyások jogeröre ernelkedését követöen a Csoportosulás nyilvántartásba vételét, jogi képviselö útján, Magyarország Fövárosi Törvényszéke végzi.
A Csoportosulás a müködését, a Fövárosi Törvényszék nyilvántartásba vételröl szóló határozatának jogeröre ernelkedése napjától kezdheti meg. Ezzel együtt a Csoportosulás gondoskodik a Rende-

letben elöírt közzétételröl és tájékoztatásról.
A Csoportosulás a létrehozásával kapcsolatos ügyekben választott képviselö útjánjár el.
A Csoportosulás a törvényszéki nyilvántartásba vétel napjától határozatian ideig müködik. Az
Egyezmény és az Alapszabály módosításával, a Rendelet elöírásaival összhangban (4. és 5. cikkely)
a müködési idötartarn határozott idej üre változtatható,

VII. Cikkery
A CSOPORTOSULÁS SZERVEI, T1SZTSÉGVISELÖK,
A Csoportosulás szervei: Közgyülés, Igazgató, Felügyelö Bizottság.

A Csoportosulás tisztségviselöi: Elnök, Alelnök, a Felügyelö Bizottság tagjai.
További szervek létrehozása, illetve tisztségviselök megválasztása a taglétszárn változása. valamint a feladatok ellátása és a müködés hatékonyságának vizsgálata alapján bárrnely tag által kezdeményezhetö.

4
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VIII. Cikkely
A CSOPORTOSULÁS SZERVEINEK MÚKÖDÉSI RENDJE, HATASKORE
A Csoportosulás szerveinek és tisztségviselöinek tevékenysége meghatározott müködési rend és
szabályozott hatáskör alapj án történik.

2. Közgyíllés

2. 1 A Csoportosulás legföbb döntéshozó szerve a Közgyülés.

2.2 A Közgyülés a Csoportosulás alapító és csatlakozó tagjainak összességéböl áll.

2.3 A Közgyülés a döntéseit egyhangúlag, illetve paritásos elven, rninösitett többséggel hozza meg.

Egyhangú döntés szükséges az Egyezmény és az A1apszabáy lényegi módosításait érintö kérdésekben. Az Alapszabály lényegi módosításainak azokat kell tekinteni, amelyek közvetve vagy közvetie-

nül az Egyezmény módosításával járnak. Minden más, a Közgyülés kizárólagos hatáskörébe tartozó

kérdésben
a magyar tagok összessége és a román tagok összessége külön-külön hoz határozatot, mely hatá-

rozatok érvényességéhez a Közgyülés (és nern az adott szavazás helyszínén jelenlévö) összes ma-

gyar tag, illetve összes román tag közül, legalább a tagok felének plusz egy f6 (50% +1 f6) egyezö
szavazata szükséges, valamint
az így meghozott egy-egy magyar, illetve román szavazatnak a döntés tartalmát tekintve egyeznie

kell.
2,4 A Közgyülés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések:
az Alapszabály neni lényegi inódosításai, valamint a Csoportosulás jogszabályoknak megfelelö mü-

ködését lehetövé tévö szabályzatok elfogadása, módosítása, kiegészítése;
az éves költségvetés elfogadása, a számviteli törvény szerinti beszárnoló elfogadása, ideértve az

eredmény felhasználására vonatkozó döntést;
e) döntés a tag felvételéröl, a tagdíj mértékéröl és a tag kizárásáról;
az Igazgató meg'választása, kinevezése, visszahfvása (mindhároin esetben az Elnök avas1ata alapj án), díjazásának, illetve bérének, valamint költségtérítésének megállapítása;

az Elnök, Alelnök megválasztása, visszahívása, esetleges díjazásuk, költségtérítésük megállapítása;

további szervek, intézrnények létrehozása;
olyan szerzödés megkötésének jóváhagyása, arnelyet a Csoportosulás saját tagjával, Igazgatójával
vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685.

§

b) pont] köt; vagy amely szerzödés megkötéséhez

egyéb. a Csoportosulás tekintetében alkalrnazandó uniós vagy nemzeti jogszabály a szervezet legföbb szervénekjóváhagyását írja e16;
a

Csoportosulás belsö és külsö jogviszonyaiban kártérítési igények érvényesítése;
s
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i) a Csoportosulás j ogutód nélküli megszünésének elhatározása;

i) minden egyéb olyan kérdés, melyet a Csoportosulás tekintetében alkalrnazandó szabályozások ide
sorolnak.
2.5 A Közgyülést szükség szerint, de évente legalább kétszer össze kell hívni.

2.6 A Csoportosulás éves beszárnolójának e1fogadásró1 a Közgyülés a számviteli törvényben
foglaltak

betartásával köteles gondoskodni. A számviteli törvény szerinti beszárnolóról a Közgyülés csak a
Felügyelö Bizottság irásbeli jelentésének isrneretben határozhat.

2.7 A Közgyülés tagjai egyenlö szavazati ioggal rendelkeznek, de a szavazás rendje a 2.3 pont szerint
alakul.
2.8 A közgyülésen a tagot legföbb szervének vezetöje, illetve az általa meghatalniazott személy képviseli.
Nem lehet meghatalmazott az Elnök, az AIehök, az Igazgató és a Felügyelö Bizottság tajai. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyftó erejù mnagánokiratba keil fogialni.
2.9 A Csoportosulás közgyülésén rneghozott határozatokat, illetve a Csoportosulás mködéséve1

kapcsolatos egyéb iratokat a 2.15 pont és a 2.16 pont szerint, a nyilvánosság számára hozzáférhetövé
kell tenni.
2.10 A közgyülésre a tagokat a közgyülés helyének, idöpontjának és napirendjének megjelölése melleft, a napirendi pontokhoz készült elöterjesztéseket és azok mellékieteit is csatolva az Elnök hívja
össze. A meghívó elküldése és a közgyülés napj a között legalább 8 naptári napnak kell eltelnie. A
rneghívó
elküldésével egyidejüleg a meghívót közzé kell tenni a Csoportosulás honlapján is.

2.11 A Közgyülés határozatképes, arnemiyiben a közgyülés helyszínén, a 2.3 ponttal összhangban az
összes tag, vagy a magyar, illetve román tagok legalább fele és egy f6 szabályszerüen képviselve
van. Ha a Közgyülés fentiek szerint nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyüiés az
eredeti napirenden szereplö ügyekben is csak a 2.3 pontban foglaltak betartásával határozatképes. A hatá-

rozatképtelenség miatt újra összehívásra kerülö közgyülés helyét és idöpontját az eredeti közgyülési
meghívóban kell jelezrii, egyúttal fel kell ttintetni, bogy a megismételt közgyülés az eredeti közgyülés
napirendi pontjai tekintetében, a megjelentek által képviselt létszámtól ffiggöen határozatképes. Ez esetben, a fentiekben írt 8 naptéri napos idököz megtartása nem kötelezö.

-

2.12 A Közgyülés határozathozatalában, illetve a közgyülési határozat rneghozatalában a Csoportosulást érintö döntéshozatala során - nein vehet részt az a személy, aki, vagy akinek meghatározó befolyással rendelkezô tagja, vagy ilyen tagjának közeii hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:

kötelezettség vagy felelösség alól mentesül,
bármilyen más elönyben részesiil, illetve a megkötendö jogügyletben egyébként érdekeit.

Nem minösül elönynek a Csoportosulás cél szerinti juttatásai keretében a bárki által igénybe vehetö nem
pénzbeli szolgáltatás.
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2.13 A közgyúlésekröl jegyzökönyvet kell készíteni. A jegyzökönyv formai és tartalmi szabályaira a

székhely szerinti tagállamban általánosan elfogadott szabályok az irányadók, de Tegalább tartalmaznia kell:
a megjelent és szavazati joggal rendelkezö tagok számát és névsorát (jelenléti 1v);
a napirend szerint tárgyalt kérdések rövid összefoglalását (a napirendi pontokhoz készült

elöterjesztéseket ès azok mellékieteit a Csoportosulás székhelyén megörzött eredeti jegyzökönyvhöz kell csatolni);
e) az elfogadott határozatok pontos szövegét, az évszámmal tört sorszárnot is feltüntetve;

valamint a leadott szavazatok számát ès ezek arányát (,,igen"; ,,nem"; ,,tartózkodás" szerint);
d) az ülésen elhangzottak lényegét, a hozzászólók nevének feltüntetésével.

2.14 A jegyzökönyvet az Elnök, a közgyülésen jelen Ievö, hitelesítönek megváiasztott tag, valamint a
jegyzökönyvvezetö írja alá. A határozatokat 8 naptári napon belül be kell vezetni a Határozatok Könyvébe.
2.15 A határozatokat, a közgyülést követö 15 naptári napon belüi, eiektronikus úton kell közölni a tagokkai és egyéb érintettekkel. Ennél rövidebb határidöt akkor köteles a Csoportosulás teljesíteni, amennyiben

azt a hozott határozatjellege megköveteli. Ezzel egyidejüleg a Csoportosulás honlapján is közzé kell ten-

ni Iegalább a megbozott határozatok szövegét.
2.16 A Csoportosulás muíködésével kapesolatosan keletkezett ès a Csoportosulás székhelyén örzött ira-

tokba a Csoportosulás Igazgatójával történt elözetes egyeztetés alapján, a Csoportosuiás hivatalos murikaidejében bárki betekinthet, ès saját költségére másoiatot készíthet. A keletkezett iratokba történt betekintés
iránti kérelem érkezhet telefonon, Irásban, telefaxon, e-mail-en. Az Igazgató a betekintési kérelmet a

kérelem tudomására jutásától szárnított 3 munkanapon belül köteles teijesiteni. Az Igazgató, akadályoztatása esetén köteles a betekintést biztosító helyettesröl gondoskodni.
2.17 A Csoportosulás éves beszámolája nyiivános ès rnegtekînthetö. Közzétételének kötelezö helye ès

ideje a X. Cikkely 8. pontja szerinti. A Csoportosulás éves beszámolájának kivonatát a Csoportosulás honlapján is közzé keIl tenni.

3.

ElnöI Alelnök

3.1 A Közgyülés vezetö tisztségviselöi az Ehiök ès az Alelnök, akik a 3.2

- 3.5 pontokban foglaltjogok ès

kötelezettségek figyelembevételével végzik tevékenységüket. A Közgyülés niindenkori Elnöke magyar állarnpolgárságú, míg mindenkori Alelnöke román állampolgárságú. Az Elnök ès az Alelnök megbízatása 5 -5
éves idötartamra szól, de megbízatásuk lejártakor újraválaszthatók.
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3.2 Az Elnök iogai külänösen:

aláírja a Csoportosulás alapdokurnentumait;
teljes körü. saját bankszárnla feletti önálló rendelkezés az Igazgatóval egyeztetett módon (Igy

különösen készpéizfe1véte1, átutalás);
e)

a Közgyùlés nevében munkáltatói. utalványozási jogokat gyakorol az Igazgató felé;
képviseli a Csoportosulást tagállarni, illetve uniós szervek, szervezetek elött;
amennyiben az Igazgató tisztsége rnegszünik, az új Igazgató megválasztásáig teijes köröen és
teijes jogkörrel irányítja a Csoportosulás munkáját.

3.3 Az Elnök kötelességei különösen:
a) elökészíti és vezeti a

b) ellátja azokat

Közgyülés üléseit;

a feladatokat, rnelyeket a Közgyülés a hatáskörébe utal.

3.4 Az Alelnök ogai különösen:
a) a szakrnai munka elmélyltése érdekében, az Elnökkel egyeztetett módon, nemzetközi szakmai

kapcsoatokat kezdeményez, ápol és fejleszt;
c)

teljesjogkörrel helyettesíti az Elnököt, annak akadályoztatása esetén.

3.5 Az Alelnök kötelességei különösen:

együttrnüködik az Elnökkel a Közgyülés általános tevékenységének irányltásában;
a szakrnai munka elmélyítése érdekében elvégzett munkájáról, egyeztetett módon beszámol

az Elnöknek;
e) az Elnök

helyettesítése tekintetében kötelességei rnegegyeznek az Elnök kötelességeivel.

3.6 Az elnöki és alelnöki tisztség betöltése megszünik:

a inegbízatásî idöszak leteltével,
a tisztségröl való írásbeli lemondással, Iegkorábban a lernondó nyilatkozat dáturnát követö legkö-

zelebbi Közgyülés napján, kivéve ha a Közgyülés rendkívühi ülésén másképpen nem dönt;
e) a tisztségböl való visszahívással,

d) a Csoportosulás megszfìnésével,

e) holttá nyilvánítással.

3.7 Az Elnököt. illetve az Alelnököt a Közgvfflés visszahivja:

ha tevékenysége a Rendeiet, a Törvény, az Alapszabály, egyéb vonatkozó jogszabályok, szerzödések,
vagy nyilatkozatok elöírdsaiba ütközik és e magatartásával a Közgyülés felszólító határozata ellenére sem
hagy fel;

ha több mint hat, egymást követö hónapon keresztül nem látja el érdemben tisztségét;
e) ha olyan tevékenységet folytat, mellyel megszegi a versenytilalmat, igy különösen saját nevében

vagy saját számlájára olyan üzieteket köt, amelyek összefüggnek a Csoportosulás tevékenységével, vagy más szernélyek felé a Csoportosulás érdekeit sértö, jogosulatlan közvetítö tevékenységet folytat.
8
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3£ Az Elnököt. illetve az Alelnököt a Közïöiés vissz2hívhaa:
ha orvosi szakvélemény szerint egészségügyi okokból nem képes több mint hat, egymást követö hónapig ellátni tisztségét,

ha a Felügyelö Bizottság vagy a Csoportosulás valamely tagja erre egyéb indokolt, a Közgyülés altai
elfogadottjavaslatot tesi.

4,

Igazgató

4. 1 Az Igazgató a Csoportosulás operatIv tevékenységét irányító, határozatian idötartamra megvá-

lasztott természetes személy
4.2 A Csoportosulás igazgatóját, az Elnökjavaslatára a Közgyülés választja meg, illetve nevezi ki.
4.3 Az Igazgató a Csoportosulás Ugyvezetését az ilyen tisztséget betöltö személytöl elvárható fokozott

gondossággai, a Cscportosulás érdekeinek eisödieges figyeiembe vételével köteies eiiátni. A vonatkozó jogszabályok, az Alapszabály, illetve az ügyvezetés kötelezettségeinek feiróható módon történö rnegsze-

gésével a Csoportosulásnak okozott károkért, a Csoportosulással szemben, a székhely szerinti tagállam
vonatkozó szabályai szerint felel.

4.4 Az igazgatói feladat csak szernélyesen látható el, képviseletnek nincs helye.
4.5 Az Igazgató hatáskörébe tartozik minden olyan további feladat, amelyet a Csoportosulásra vo-

natkozó szabályok nein utalnak a Csoportosulás más szerveinek hatáskörébe,

4.6 Az Igazgató általános feladata a vonatkozó jogszabályokban, az Alapszabályban és a szakmai
követelményekben meghatározottak szerint, a Csoportosulás hosszú távú stabil gazdálkodásához
szükséges feltételek megtererntése, valamint a hatékonyság folyamatos biztosítása.
4.7 Az Igazgató joaai különösen:
a Csoportosulás teljesjogi, szakmai, pénzügyi és adminisztratívjellegü vezetése;
teijes körü, saját bankszámla feletti önálló rendelkezés az Elnökkel egyeztetett módon (Igy külö-

nösen készpénzfelvétel, átutalás); utalványozási jog önálló gyakorlása;
e) a Csoportosulás képviselete a tagországok, az Európai Unió, valamint harmadik országok intéz-

rnényei felé;
d) a Csoportosulás aikalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása, a személyzeti ügyek

irányltása, igy különösen a személyfelvételi eljárásokkal, munkaszerzödésekkel kapcsolatos tevé-

kenység a IX. Cikkelyben foglaltak szerint;
4.8 Az Igazaató kötelességei különösen:
a Csoportosulás cél szerinti feladatai végrehajtásának koordinálása;

kötelezettségvállalás:

O-1

(egy) millió forintnak (HUF) megfelelö összeg között önállóan,

- lo (tíz) millió forintnak (HUF) megfelelö

I

(egy)

összeg között a mindenkori Elnök ellenjegyzésével, 10

(tíz) millió forintnak (HUF) megfelelö összeg felett a Közgyülés jóváhagyásával és a mindenkori

Elnök ellenjegyzésével;
9
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e) a Csoportosulás szükség szerinti bövítésének koordinálása, a megfelelö dokumenturnok kidolgo-

zása, kidolgoztatása;
a Közgyí1és és a Munkaszervezet információval történö ellátása;
a Murikaszervezet aikalmazottai irányában a rnunkáltatói jogok gyakorlása;
a pénziigyi és

egyéb gazdálkodási elszárnolások végrehajtása és felügyelete;

a Käzgyülés üléseinek elökészítésében való közrerniködés; a Munkaszervezet által a közgyülési

döntés-elökészítéshez megfogalmazott beszámolók, jelentések összegyüjtése; az összesftett idöközi
és végleges beszámolók elkészítése, félévente beszámoló készítése saját elvégzett rnunkájáról a

Közgyülés felé;
a Csoportosulás projektjeinek pénzügyi és fizikai teljesüléséhez szükséges ellenörzö folyamat

(monitoring), valarnint a Csoportosulás környezethez való alkalmazkodásának eredrnényességét figyeiemrnel kísérö, azt biztosító, javító folyarnat (kontroiling) iétrehozása, müködtetése, foiyarnatos
nyomon követése;
a Csoportosulás egészét érintö beszerzések és beruházások operatIv irányítása és felügyelete;

k) partneri kapcsolatok épitése, érdekérvényesítési tevékenység;
a Csoportosulás könyveinek szabályszerü vezetése;
a hatályos jogszabályok szerint, a Csoportosulásra vonatkozó bejelentési és nyilvánosságra hoza-

tali kötelezettségek teijesítése.
4.9 Az Igazgató részéröl a - 4.8 b) pont második és haimadik rnondatrészében foglalt eltéréssel

-

a

cégjegyzés oly módon történik, hogy a Csoportosulás elöírt, elönyomott vagy nyorntatott cégneve
alá egyedül, önállóan írja a nevét.
4,10 Az Igazgató legfelj ebb három gazdasági társaságnál, illetve gazdálkodó szervezetnél tölthet be vezetöi
tisztséget. E tisztségek a Csoportosulásnál betöltött igazgatói munkakörének érdemi elláté.sát nem befolyásolhatj ák, illetve akadályozhatják. Új tisztségének elfogadásától számítoft 15 naptári napon belül, azon

szervezeteket, amelyeknél már vezetöi tisztséget betölt, frásban köteles tájékoztatni.
4.11 Az Igazgató nem lehet vezetö tisztségviselö a Csoportosulással azonos tevékenységet is végzö

más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha ehhez a Közgyülés hozzájárul. A Közgyölés e tekintetben
általános, vagy egyedi hozzájárulást adhat, azonban általános körü hozzájárulás megadása esetén az erre

vonatkozó határozatban rögzítenî kell azon tevékenységi köröket, rnelyekre a hozzájárulás hatálya kiterj ed.
4.12 A Csoportosulás Igazgatóját érintö, vonatkozó jogszabályok által tartalmazott kizáró okok fent

nem állásáról az Igazgató a vele kötött szerzödésben köteles nyilatkozni.
4.13 Az Igazgató nein szerezhet részesedést a Csoportosulás tevékenységével azonos tevékenységet
is folytató más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha ehhez a Közgyülés kifejezetten hozzájárul.

Io
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A Közgyülés e kérdéskörben általános vagy egyedi hozzáj ru1ást adhat, azonban általános körü hozzájárulás megadâsa esetén az ene vonatkozó döntésben rögzíteni kell azokat a tevékenységi köröket, melyekre a
hozzñjìrulius hatáJya kiteijed.

4.14 A Csoportosulás Igazgatója és közeli hozzátartozója a Csoportosulásnál a Felügyelö Bizottság
tagjává, valamint könyvvi7sgáJóvá nem választható.

4.15 A Csoportosulás az Igazgatót, valarnint közeli hozzátartozóját
be vehetö szolgáltatások kivételével

- a bthki által rnegkötés nélküI igény-

- cél szerinti juttatáshan nem részesftheti.

4.16 Az igazgatói tisztség betöltése megsziínik:
a megbízatási idötartarn lejártával,

visszahívással,
e) bizalomvesztéssel az Elnök javaslatára;
cl)

tisztségröl iernoridássai,
törvénysértö tevékenység, illetve rnulasztás, továbbá büncselekrnény elkövetésének jog-

erös bírósági ítéletben történö megállapításával, az ítéletjogeröre emelkedésének a napján;

a Csoportosul ás megszünéséve!.

holttá nyilvánítással.
4.17 Az Igazgatót a Közgyüis visszahí\ja:

ha tevékenysége a Rendelet, a Torvény, az Alapszabály, egyéb vonatkozó jogszabályok, szerzödések, vagy nyilaikozatok rendelkezéseivel ellentétes, és e magatartásával a Közgyülés Elnökének írásbeli felszólítása ellenére sein hagy fel;

ha több mint hárorn, egymást követö hónapon keresztül nem látja el érdemben tisztségét;
e) ha olyan tevékenységet folytat, rnellyel megszegi a versenytilalmat, így különösen saját

nevében vagy saját szárnlájára köt olyan üzieteket, melyek összefüggnek a Csoportosulás

tevékenységével, vagy más személyek felé a Csoportosulás érdekeit sértö, jogosulatlan

közvetitö tevékenységet foytat.
4.18 Az Jgazgatót a Közgyülés visszahívhatja:
ha orvosi szakvélemény szerint egészségügyi okokból nein képes több mint hârom, egymást

követö hónapig ellátni tisztségét,

ha a Felügyelö Bizottság vagy a Csoportosulás valamely tagja erre javaslatot tesz.
4.19 Az Igazgató írásban nyújthatja be lernondását a Közgyíilésnek. Az Igazgató megbí7rtása az írásbei
lemondás kézbesítését követö 60. naptári napon szönik meg kivéve, ha a Közgyülés ezen idötartarnon belU1 más
idötartarnot hagyjóvá.

4.20 Az Igazgató tisztségének rnegszünése esetén, a megszünés napjától számított legkésöbb 60 naptári napon belül össze kell hívni a Közgyülést, és új Igazgatót kell választani.
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5. Felügyeló' Bizotíság

s i A Csoportosulás a Közgyülés által választott, hárorn tagból álIó Felügyelö Bizottságot nködtet.
.

5.2 A Felügyelö Bizottság tagjainak rnegbízatása a megválasztásuktói számított 5 (öt) évig tart azzal,

hogy rnegbízatási idötartamnuk, az 5A2 pontban foglalt esetet kivéve, csak atevékenységük idötartamába
esö utolsó üzleti évre vonatkozó beszmo1ó elfogaclását követöen szünhet meg.

A Felügyelö Bizottság tagjai a tisztség lejártát követöen újraválaszthatóak.
5.3 A Felügyelö Bizottság tagjává megválasztott személy, új tisztségéröl, annak elfogadásától számított

tizenöt naptári napon belül köteles azokat a szervezeteket, amelyekn&1 felügyelö bizottsági tagságot már
betölt, Irásban tájékoztatni. E tájékoztatás mellett a Csoportosulást is köteles értesíteni e tisztségek
betöltéséröl.

5.4 A feltigyelö bizottsági tagság a taggá választással és a tagságot elfogadó nyilatkozat aláírásával jon
i -q-..e.

5.5 A Felügyelö Bizottság testületkéntjár el.

5.6 A Felügyelö Bizottság tagjai sorából elnököt választ. Tagjai személyesen kötelesek eljánii, képviselet-

nek helye nines. Határozatképességéhez az összes tag jelenléte szükséges. Határozatait egyszerü szótöbbséggel hozza.
5.7 A Felügyelö Bizottság üléseit az einök hívja össze és vezeti. A Felügyelö Bizottság szükség szerint, de

évente legalább kétszer ülésezik. További ülés összehívását az ok, a cél és a napirendi pontok rnegjelölésével a Felügyelö Bizottság bárrnely tagja Iráshan kezdeményezheti az elnöknél, aid a kezdeményezés

kézhezvételétöl számftott
harnTlinc

8

naptári napon belül köteles intézkedni a Felügyelö Bizottság ülésének

naptári napon belül történö összehívásáról. Ha az elnök a kérelernnek nem tesz eleget. a tag maga

jogosult az tués összehívására.
5.8 A Felügyelö Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, atnely ügyrendet, amak elfoga-

dását követö legközelebbi Közgyülés hagyjóvá.
5.9 Ha a Közgyülés a törvényes müködés helyreállítása érdekében sztikséges intézkedéseket nern

teszi meg, a Felügyelö Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó,
székhely szerint illetékes híróságot.
5. 10 A felügyelö bizottsági tagsággal kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályok fent nem állását a

tagok az elfogadó nyilatkozat aláírásával tanúsftják.
5.11 A feltigyelö bizottsági tagság megszúnik:

a megbízatási idöszak leteltével, vagy a Csoportosulás rnegbízatási idöszak alatti rnegszünésével,
a tisztségröl való lemondással,

visszahívással,
holttá nyilvánítással.
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5.12 A Felügyelö Bizottság tagja a Közgyülésnek benyújtott írásbeli nyilatkozattal mondhat le tiszt-

ségéröl. Ilyen esethen a felügyelö bizottsági tagság a Közgyülésnek benyújtott Irásbeli nyilatkozat

kézbesítését követö 60. naptári napon szünik meg, kivéve, ha a Közgyülés ezen idötartarnon belül niés
idötartamot hagyjóvá. A lernondott felügyelö bizottsági tag

-

Csoportosulással fennállott jogviszonya

alatti tevékenységéböl adódó - felelösségét a lemondás ténye nem zárja ki.

5.13. A Felügyelö Bizottság tagját a Közgyülés visszahívja:
ha tevékenysége a Rendelet, a Törvény, az Alapszabály, egyéb vonatkozó jogszabályok, illetve elfogadó
nyilatkozata elöírásaiba ütközik, illetve magatartásával a Közgyíílés Elnökének irásbeli felszólítása ellenére
sem hagy fel;

ha több mint hat egymást követö hónapon keresztül nem látja el tisztségét,
e) ha olyan tevékenységet folytat, melynek révén a Csoportosulásnál betöltött felügyelö bizottsági

tagságából adódó befolyásával visszaéive saját vagy más szeméiy részére üzietet szerez, iìletve köt,
vagy egyébként más szernélyek felé a Csoportosulás érdekeit sértö, jogosulatlan közvetítö tevékeny-

séget fol ytat.
5.14 A Felügyelö Bizottság tagját a Közgyülés visszahívhatja:
ha orvosi szakvélemény szerint egészségügyi okokhól nem képes egymást követö hat hónapon át

ellátni tisztségét,
ha a Felügyelö Bizottság vagy a Csoportosulás valamely tagja erre egyéb iridokoltjavaslatot tesz és
azt a Közgy1és elfogadja.

5.15 Felügyelö bizottsági tagság megszünése esetén, a megszünés napjától szárnított legkésöbb 60

naptári napon belül össze kell hívni a Közgyülést, és az 5.1 pont szerinti létszám fenntartása érdekében új felügyelö bizottsági tagot kell választani.

LX.

Cikkely

TITKÁRSÁG,

SZEMÉLYFELVÉTELI ELJÁRÁSOK
A Csoportosulás a feladatait székbelyén, saját munkaszervezet útján látja el.
A Munkaszervezet alkalrnazottai tekintetében, a Csoportosulás nevében az Igazgató gyakoroija a
munkálltatói jogokat, irányítja a személyzeti ügyeket, így különösen a személyfelvételi eljárásokkal

kapcsolatos megállapodásokat, munkaszerzödéseket,
A Munkaszervezet feladatai különösen:

összeállítja a Csoportosulás költségvetését, és végzi annak teijes pénzügyi gazdálkodását;
vezeti a tagi és egyéb nyilvántartásokat; archiváija a Csoportosulás dokumenturnait;
e) elökészíti a Csoportosulás testületi szerveinek üléseit;
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elkészíti a Közgyüiés áltäl jóváhagyott szakrnai és pénzügyi terveket;

nyilvántartja a Csoportosulás szervei által jóváhagyott határozatokat;
kapcsolatot tart a Csoportosulás tagjaival, szerveinek, valamint a hazai és nemzetközi partnerszer-

vezetek képviselöivel;
koordinálja a Csoportosulás honlapjának szerkesztését, biztosítva airnak hatékony rnüködését;
szervezi a Csoportosulást érintö szakmai prograrnok, konfereneiák és szakmai tanulrnányutak

feladatait;
koordinálja a Csoportosulást érintö, külsö megbízás alapján végzett tevékenységeket;
k) intézi a tagdíjfizetéssel kapcsolatos ügyeket;

elvégzi az összes, a Közgyülés által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

1)

A Munkaszervezet éves költségvetéséröl a Közgyülés dönt.

Egyéb, küisö Munkaszervezet létrehozása, a Csoportosulás feìadateliátásának fejlesztése ès a mû-

ködés hatékonyságnak vizsgálata alapján, bármely tag áital kezdernényezhetö.
A Csoportosulásnál elsödlegesen az Európai Unió valamely tagállarnának állampolgára, továbbá

harmadik ország állarnpolgára foglalkoztatható. Ezen állarnpolgárok foglalkoztatása állandó jefleggel munkaviszonyban. eseti jelleggel rnegbízási és/vagy vállalkozási jogviszonyban történhet.

Az Igazgató foglalkoztatása, a jelen fejezetben foglalt alapelvek és felvétel során elvárt feltételek
figyelembevételével, az Alapszabályban foglalt külön szabályozás szerînt történik.
Semmiféle feladat, illetve pozíció nem tartható fenn valarnely tagállam állampolgárai számára.
A Csoportosulás szernélyfeivételi eljárásaira vonatkozó alapelvek a következök:

szervezeti hatékonyság: a Csoportosulás cél szerinti hatékonyságának szem elött tartása;

átláthatóság: folyamatok ellenörizhetösége, dokumenturnokhoz való hozzáférhetöség;
e) szakmai etika: közösség iránti elkötelezettség, tárgyilagos és részrehajlás nélküli munkavégzés;

esélyegyenlöség: faji, politikai, világnézeti vagy vallási meggyözödésre, nemre vagy nerni hoya-

tartozásra való rnegkülönböztetés nélküli egyenlö bánásmód, beleértve a személyek szabad mozgásáról szóló uniós szabadságelv érvényesülését;

többnyelvüség: képesség a Csoportosulás tagjai szerinti összes tagállamrnal való szóbeli és frásbeli kommunikációra, továbbá legalább egy közös munkanyelv használata a szervezeten belül;

környezetvédelem: környezettudatos magatartás rneghonosítása a szervezeten helül.
IO. A Csoportosulás által

foglalkoztatott természetes személyekre vonatkozó jogokat és kötelezett-

ségeket a velük kötött szerzödések tartalmazzák. Az ellátott feladatok sajátosságaira tekintettel, a

szerzödések tartalma egymástól eltérhet.

li.

A szerzödések tartalmára elsödlegesen a székhely tagállarn vonatkozó jogszabályai, illetve eljá-

rásrendjei az irányadóak.
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12. A CsoDortosuiásnál fonlalkoztatott természetes személyek felvétele során elvárt feltételek:

az Európai Unió valarnely tagállamának, illetve harmadik országnak az állarnpolgáraként, az áh

lampolgári j ogok rnaradéktalanul megi Iletik;
az állampolgársága szerinti tagállamban, illetve országban reá nézve elöírt minden kötelezettség-

nek úgy tett eleget, hogy az nem akadályozza a Csoportosulásnál történö foglalkoztatását;

megfelel a feladata ellátásához szükséges erkölcsi követelményeknek;
megfelel a Csoportosulás által, az adott feladat ellátásához elöírt képesítési feltételeknek, munkaIielyi tapasztaloknak;

orvosi vizsgálat alapján fizikailag alkalmas a feladat ellátására;
a felvételi eljárás során tanúbizonyságot tesz az Európai Unió egyik hivatalos nyelvének a feladat

ellátásához szükséges szóbeli és irásbeli ismeretéräl, illetve feladatától függöen egy további ország
hivatalos nyelvének szükséges szintü isïrieretéröi;
13. A személyfelvételi eljárás során az Igazgató jogosult arról dönteni, hogy a jelentkezök közül

melyik szernélyt alkalmazza. A felvételt nyert jelentkezöre vonatkozó feltételek teljesülését, a nyi-

latkozathoz köthetö feltételek esetében a felvételt nyert jelentkezö nyilatkozata, egyéb tekintetben a

csatolt dokumentumok alapján az Igazgató igazoija.
14. A Csoportosulás közgyülése a 2.4 a) pontban foglalt jogkörével élve személyzeti szabályzat lét-

rehozásáról dönthet.

X. Cikkey

A CSOPORTOSULÁS VAGYONA, A TAGOK PÉNZÜGYI HOZZAJARULASA
1.

A Csoportosulás vagyona lehet különösen:
a tagok pénzügyi hozzájárulása betét, tagdíj, önrész, vagy egyéb célú hozzájárulás utalás, kész-

pénz formájában;
ingó és ingatlan vagyon;

vagyoni értékü jog;

követelés;
értékpapír.
2. A Csoportosulás induló vagyonát a Csoportosulás tevékenységének megkezdése után, az alapító

tagok által befizetett betétek (hozzájárulás) összértéke adj a. A betétek nagysága a magyar tagok eseté-

ben 100 000 (egyszázezer) HUF, a román tagönkorrnányzatok esetében ugyanezen összeg szerinti, a
Román Nemzeti Bank (Banca Nationalä a României) által jegyzett, befizetés napján hatályos deviza
középárfolyam szerint szárnított, lejben (RON) kifejezett összeg. A csatlakozó tagok ugyancsak kötelesek ajelen pont szerinti hetét befizetésére.
A betét összegének befizetése a Csoportosulás, illetve az új tag jogerös nyilvántartásba vételének nap-

jától számftott 30 naptári napon belül esedékes.
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3. A Csoportosulás éves

mkädési köhségeihez a Csoportosulás tagjai tárgyév március

31. napjáig

(az alapítás évében ajogerös nyilvántartásba vételtöl szárnítoft 30 naptári napon belül), bankszárnlára ulalás, vagy pénztári befizetés útján, tagdíj forrnájábanjárulnak hozzá.
4. A tagdíj összegének megállapítása a Közgyülés hatáskörébe tartozik. Az alapításkor jóváhagyott

tagdíj mértéke magyar tagnkormányzatok esetében - az adott tagállarn statisztikaí hivatala által, a

tárgyévet megelözö év elsö napján, a tagtelepülésen nyilvántartott állandó lakosonként számítva - 50
(dtven) HUF/állandó lakos, a román tagönkormányzatok esetében ugyanezen összeg szerinti, a Ro-

mán Nemzeti Bank (Banca Naiona1ä a României) által jegyzett, számlázás napján hatályos deviza
középárfolyam szerint számított, új lejben (RON) kifejezett összeg. Nem önkormányzati tagok tagdí-

jának mértékét a Közgyülés állapítja meg.
5. A Csoportosulás további lehetséges bevételel, különösen:

uniós és tagállami szintü táinogatás, páiyázat útján elnyert pénzeszközök;
a Csoportosulás céliait nem veszélyeztetö vállalkozási tevékenységböl származó, adózás utáni

bevételek;
egyéb támogatások, illetve adoményok;

rendezvények, kiadványok bevételei;
marketingtevékenységböl származó bevételek.
6. A Csoportosulás tagjai tekintetében alkalmazásra kerülö szárnviteli és költségvetési szabályok,

valarnint egyéb pénzügyi szabályok vonatkozásában a Rendeletben foglaltak, valamint a társasági
adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. Törvény (Taotv.), a számvitelröl szóló 2000. évi C.

törvény, valarnint az egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségé-

nek sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Konm Rendelet rendelkezései így különösen a székhely szerinti tagállam vonatkozó jogszabályainak rendelkezései az irányadóak.
7. A Csoportosulás elsö üzleti éve a nyilvántartásba vételi évvel kezdödik, és ugyanezen év decem-

ber 31. napjával zárul. A továbbiakban az üzleti év azonos a naptári évvel.
8.

Az adott tizieti év rnérlegfordulójától szárnított 150 naptári napoli belül a Csoportosulás beszárno-

lóját közzé kell tenni a Magyar Közlöny mellékieteként megjelenö Hivatalos Értesítöben.

XL Cikkely

A CSOPORTOSULÁS TAGJAINAK PÉNZÜGYI FELELOSSÉGE
A Csoportosulás egész vagyonával felel kötelezettségeiért, tekintet nélkül azok természetére.

Amennyiben a Csoportosulás vagyona nein elegendö kötelezettségei teljesítésére, a Törvény 2.

§

(3) bekezdése szerint meghatározott magyar helyi önkormányzatok, azok jogi személyiséggel ren-

dekezö társulásának, illetve költségvetési szervének felelössége a X. Cikkely

1. a)

pontja szerinti

saj át, befizetett hetétj eik (hozzájárulásuk) mértékéig korlátozott.
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A magyar tagok korlátozott felelässégére tekintettel, továbbá figyelemrnel a Rendelet 12. cikkében

foglaltakra,

Csoportosulás román tagjainak felelössége ugyancsak a saját, befizetett betétjeik (hozzájárulásuk) mértékéig terjed.
a

A tagok korlátolt felelösségére tekintettel, a Csoportosulás elnevezésében feltüntetésre kerül a

,,korlátolt felelösségü" kifej ezés.

Az egyes tagokat

- a 2. pont szerinti mértékig - tagságuk megszünése után is felelösség terheli

azon kötelezettségek tekintetében, amelyek tagságuk idején keletkeztek.

A Csoportosulás felel szervei cselekményeiért harmadik felek irányában akkor is, ha e cselekrnények nem tartoznak a Csoportosulás feladatai közé,
A Csoportosulás a korlátolt felelösségre tekintettel az Egyezményét, Alapszabályát és alapvetö

pénzügyi kimutatásait Jegalább olyan mértékben köteles közzé tenni, mint ahogy a magyar nemzeti

jog szerint az egyéb, korlátoh felelösségû jogalanyok közzéteszik hasonió dokurnentumaikat.
XII. Cikkely

AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA
A Csoportosulás bárrnely tagjajavasolhatja az Alapszabály módosítását,

A javasolt rnóciosítási szöveget írásban kell benyújtani a Csoportosulás igazgatójának, aki azt a
Közgyülés ülése elött, valamennyi taggal, a módosítás értelmezésére és javaslattétel megfogalmazására legfeljebb 60 naptári napot hagyva, írásban közli.

A tagok ajavasolt módosításról a 2.3 pontban foglaltak figyelembevételével döntenek.
A rnódosítást, annak elfogadásától szárnított 30 napon beltil be kell jelenteni a Fövárosi Bfróság-

nak. Az Alapszabály lényegi módosításával kapesolatos szabályokra a Rendelet 4. cikkének szabályai az irányadóak. Az e szabályok szerint lefolytatott eljárást követöen, illetve az e szabályokat nem

igénylô módosítások esetében a módosításokat, azok elfogadásától számított 30 naptári napon belül

be kell jelenteni Magyarország Fövárosi Törvényszékének.
XIII. Cikkely
A CSOPORTOSULÁS MEGSZÜNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE
A Csoportosulás csak jogutód nélkül szünhet meg, mely esetben

nemzeti joga szerinti felszámolási eljárás esetét kivéve

- a székhely szerinti

tagállarn

- végelszámolásnak van helye.

A megszünés (rnegszüntetés), valamint a végelszámolási eljárás kezdeményezésének eseteire a

Rendelet, a Törvény és a székhely szerinti tagállam egyéb vonatkozó szabályai az irányadóak.
A Csoportosulás a Magyarország Fövárosi Törvényszéke nyilvántartásáhól való jogerös törléssel

szünik meg.
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Cikkely

AZ ALAPSZABÁLY ERTELMEZÉSÉNEK,

VÉGREHAJTÁSÄNAK JOGA
I. Az Aiapszabály értelmezése és végrebajtása a Rendelet 2, cikkelyére
és a 8, cikkely e) pontjára
figyelemmel, a széidiely szerinti tagáliam joga szerint történik. Az Európai Unió
áltaJ nyújtott társfinanszírozott fellépések tekintetében a közösségi alapok eilenörzésére vonatkozó,
megfeleiö jogszabályokat kell alkalmazni.
2. Az Alapszabály értelmezése és végrehajtása nem sértheti
a tagállamok közrendre, közbiztonságra,

közegészségügyre, közerkölcsre vagy közérdekre vonatkozó rendeikezéseit. Ennek
bekövetkezése
esetén az adott tagállam illetékes szerve megtilthatja a területén folyó ilyen
jellegü tevékenységét,
illetve elöírhatja a nemzeti joga alapján Iétrehozott tagok kilépését a
Csoportosuîásból, kivéve, ha a

Csoportosulás feihagy a kérdéses tevékenységgel. Az iiletékes szerv döntése eilen
fehulvizsgálati
lehetöséget kell biztosítanî.

Cikkely

ELLENÖRZES, FELÜGYELET
A felhasznált pénzeszközök Csoportosulás általi kezelésének ellenörzését a
magyar nemzeti jog
szerint meghatározott hatóságok végzik.

A Rendelet 6. cikkeIyének figyelernbevételével, a Törvény elöírásainak
megfelelöen, a Csoportosulás gazdálkodásának törvényességi ellenörzésre az Allami Számvevöszék
jogosult. Szükség esetén, a Közgyülés döntése alapján, ftiggetlen könyvvizsgáló megbízására is sor
kerülhet,
A Közösség által biztositott pénzügyi alapok, illetve a központi költségvetési
forrásból biztosított
pénzeszközök felhasználásának ellenörzésére a külön jogszabályban erre felhatalmazott
szervek jogosultak.

A Csoportosulás törvényességi felügyeletét, a vonatkozó szabályok szerint
illetékes ügyész látja
el.

XVJ. Cikkey

KÖLCSÖNÖS ELISMERESEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
A Csoportosulás nem székhely szerinti tagállamának nemzeti joga szerint
szervezödö és mûködö
tagjai a Rendelet 2. cikkének (1) bekezdésére figyelernrnel tudomásul veszik,
hogy a Csoportosulás
által alkalrnazandó jog által nem, vagy csak részben szabályozott kérdésekben
a székhely szerinti
1.

tagáliam nemzeti joga az irányadó.
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A Csoportosulás nem székhely szerinti tagállamának nemzeti joga szerint szervezödö és rnüködö

tagjai tudomással bírnak a székhely szerinti tagállam nemzeti joga szerinti ellenörzö hatóságok Cso-

portosulásra vonatkozó hatásköri jogositványairól, továbbá a többi illetékes tagállam részére biztosított, megfelelö információcserére vonatkozó kötelezettségéröi.
A Csoportosulás tagjai ana törekednek, hogy a köicsönös elismerés a tagállamok egymás szabályaiba és felügyeletébe vetett bizalom rnegerösítése érdekében hatékonyan rnüködjön, különösen a

határokon átívelö adrninisztratív együttrnüködés eiösegítése terén.
XVII. Cikkely

VITAS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE, JOGORVOSLAT, JOGHATÓSÁG
Arnennyiben az Alapszabály értelmezésével vagy a1ka1mazásva1 kapcsolatban két vagy több tag

között vita merül fel, a tagok tárgyalás révén vagy egyéb békés úton keresik a vitás kérdés rnegoldásának iehetöségét.
Amennyiben a Csoportosulás vagy annak szerve áital hozott határozat valamely tag jogát vagy

jogos érdekét sérti, az érintett tag a döntés eilen, a székheiy szerinti tagáilam Fövárosi Bíróságához,
annak szabályai szerint nyújthat bejogorvoslati kérelmet.
A több mint egy tagállamot érintö jogviták esetén ajoghatóságról szóló közösségijogszabályok az

irányadóak.
A Csoportosulás intézkedései vagy rnulasztása miatt séreIniet szenvedett harrnadik fél a Csoporto-

sulást a székhely szerinti bíróságon pereiheti.

XVIII. Cikkely

ELFOGADAS ES ALÁÍRÁS
Az AIapszabály alapításkori szövegezését az alapító tagok legföbb szerve, módosftásait a Közgyülés fogadja el.

Az Alapszahályt a mindenkori tagok képviselöi írják alá.
XIX. Cikkely

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1.

Azokban a kérdésekben, amelyeket jelen Alapszabáiy neni szabáiyoz, a VIII. Cikk (1) bekezdésében foglalt szahályozások mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak.
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Jelen, Mellékletekkel együtt huszonkettö (22) számozott oldalból álló Alapszabály. az alapító ta-

gok száma szerinti, a Csoportosulás igényei szerinti pé1dányszárnbai magyar nyelven, továbbá közhiteles román, fordításban kerül elkészítésre, rnelyekröl szükség szerinti példányszámban, másolal

készíthetö, Továhbi nyelvi változat elkészítése igény szerint történik.
Az elkészült eredeti nyelvi változatok példányaiból legalább egy-egy példány a Csoportosulás

székhelyén kerül letétbe, rníg egy-egy példány az alapftó tagok képviselöjének kerül átadásra.
A tagok jelen Alapszabályt elolvasták, annak tartalmát együttesen értelmezték és megértették,

majd, mint akaratukkal mindenben megegyezöt, erre szabályszerüen felhatalmazott képviselöjük
révén aláfrták.

XX. Cikkely
Ai

1.

A

¿1

TP4
JrLJJ..i

J.

J.Lk,

Az Alapszabály teijes szövege a Csoportosulás alapftásakor az aláírásával és a Csoportosulás jog-

/\

erös bejegyzésével, az Alapszabály lényegi módosítása a Rendelet szerinti jóváhagyást követö nyu-

vántartásbeli átvezetés jogeröre emelkedése napján, míg az Alapszabály nem lényegi módosítása a
nyilvántartásbeli átvezetés jogeröre emelkedése napján lép hatályba.

Nyiradony, 2012.
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1.

SZÁMÚ MIELLEKLET

Az Európa-kapu Korlátolt Felelösségü

Európai Területi Együttmüköclési Csoportosulás
Alapszabályához
Alapító tagok listája:

Név
Derecske Város Önkon-nányzata
Hajdúhadház Város
Önkorrnányzata
Nyfradony Város Onkorrnányzata
Újfehértó Város Önkormányzata

Ermihályfalva (Valea
lui Mihai) Város
Kiskereki (Cherechiu)
Község
Nagykároly (Carei)
Megyei Jogú Város

Székelyhíd (Sàcueni)
Város

Székhely
4130 Derecske,
Köztársaság u, 87.
4242 Hajdúhadház,
Bocskai tér 1.
4254, Nyíradony,
Arpád tér 1.
4244 Újfehértó,
Szent I. út 10.
415700 Valea lui
Mihai Calea
Revoluiei nr. 2.
417175, Comuna
Cherechiu, sat
Cherechiu, nr. 78.
445100 Carel, i
Decembrie 1918

Ország
Magyarország

Magyarország
Magyarország
Magyarország

A tag mindenkori

közigazgatási területe
A tag mindenkori
közigazgatási területe
A tag mindenkori
közigazgatási területe
A tag mindenkori
közigazgatási területe

Románia

A tag mindenkori
közigazgatási területe

Románia

A tag mindenkori
közigazgatási területe

Románia

A tag mindenkori
közigazgatási területe

Románia

A tag mindenkori

17.

Sácueni 3750,
Libertätii nr.1.

Területi kiterjedés

közigazgatási tertilete
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2. SZÁMÚ

MELLEKLET

Az Európa-kapu Korlátolt Felelösségü

Európai Terflleti Együttmüködési Csoportosulás
Alapszabályához

Csatlakozó tagok listája:

Név

Székhely

Ország

Területi kiterjedés
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