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Mellékletek:
Hajdú-Bihar Megyei Vásárszövetség ALAPSZABÁLYA

Tisztelt Közgyűlés!
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat – további tíz hazai települési önkormányzat, köztük
önkormányzatunk és öt határon túli település részvételével – kezdeményezte a Hajdú-Bihar
Megyei Vásárszövetség (a továbbiakban: Vásárszövetség) felállítását annak érdekében, hogy a
Kárpát-medencében megtalálható gazdag kulturális és szellemi örökséget, valamint a
hagyományokat megismertesse és népszerűsítse.
A folyamat eredményeként még ez év februárjában a Derecskén megtartott I. Hajdú-Bihar Megyei
Téli Vásáron került sor egy, a hagyományos vidéki értékek mentén történő együttműködés
megfogalmazására. Az együttműködés célja az egyedi, kiváló minőségű, Hajdú-Bihar és Bihar
vidéki gazdálkodásból származó élelmiszerek, termékek, a hagyományos népi kultúra, mesterségek,
kézművesség elemeinek felkutatása, széles közönség elé tárása, valamint értékesítési lehetőség
biztosítása. Az együttműködés résztvevői hagyományt kívánnak teremteni a térségben hasonló
rendezvények, vásárok szervezésével, ahol az érdeklődők megismerkedhetnek a helyi és területi
értékekkel, képzőművészeti termékekkel, hagyományos ételekkel.
A kezdeményezés lehetőséget teremt az önkormányzatok számára EU-s pályázatokon való
részvételre, ezzel biztosítva a térség gazdálkodóinak, kézműveseinek, hogy termékeikkel
rendszeresen piacra kerüljenek a résztvevő településeken és azokon túl is. Mindez a kistérségi
márkák megismertetéséhez is hozzájárulhat.
A Vásárszövetség életre hívásának célja annak a hangsúlyozása, hogy a térség kulturális és szellemi
örökségének egyik rendkívül fontos eleme a hagyományos, vidéki életvitel és gondolkodásmód,
gazdálkodás, valamint az azokhoz kötődő egyedi helyszínek, mesterségek, népművészeti tárgyak,
szokások, termékek széles köre.
A Vásárszövetség létrehozására irányuló együttműködési szándéknyilatkozat aláírását követően a
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elkészítette a Vásárszövetség Alapszabályának tervezetét,
melyet önkormányzatunknak is megküldött annak érdekében, hogy mint alapító tagok azt – a többi
résztvevő hazai önkormányzathoz hasonlóan – elfogadhassuk.
A Vásárszövetség alapításában – Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatán kívül – az
alábbi önkormányzatok, települések kívánnak részt venni:
1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 54.);
2. Biharkeresztes Város Önkormányzata (4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.);
3. Derecske Város Önkormányzata (4130 Derecske, Köztársaság út 87.);
4. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.);
5. Hajdúhadház Város Önkormányzata (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.);
6. Hajdúnánás Városi Önkormányzat (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.);
7. Hajdúsámson Város Önkormányzata (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.);
8. Kaba Város Önkormányzata (4183 Kaba, Szabadság tér 1.);
9. Komádi Városi Önkormányzat (4138 Komádi, Hősök tere 4.);
10. Nyíradony Város Önkormányzata (4254 Nyíradony, Árpád tér 1.).
Az együttműködésben az alábbi öt határon túli település is részt kíván venni, anélkül hogy a
Vásárszövetségben alapító tagként szerepelnének (velük együttműködési megállapodás megkötését
tervezi a már létrejött Vásárszövetség):
1. Bihardiószeg Község Önkormányzata (417235 Bihardiószeg-Románia, Livezilor u. 32.);
2. Érmihályfalva Város Önkormányzata (415700 Érmihályfalva – Románia, Calea
Revolutiei 2.);
3. Margitta Megyei Jogú Város Önkormányzata (415300 Margitta – Románia, Calea
Republicii 1.);
4. Nagyszalonta Város Önkormányzata (415500 Nagyszalonta – Románia, Republicii u. 1.);
5. Székelyhíd Város Önkormányzata (417435 Székelyhíd – Románia, Szabadság u. 1.).

Az érintett önkormányzatok a Vásárszövetség működési formájául az egyesületet választották. A
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:63. § (1)-(3)
bekezdése alapján az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának
folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy, mely nem
alapítható gazdasági tevékenység céljára, csupán az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül
összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. A Ptk. 3:64. §-a értelmében az egyesület
létrehozásához az alapszabály elfogadása, az alapszabály elfogadásához legalább 10 személy
egybehangzó akaratnyilatkozata szükséges.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civiltörvény) 4. § (1) bekezdése
alapján az egyesület nevében nem kell feltüntetni az egyesület típusára vagy formájára vonatkozó
elnevezést; egyesület létrehozható és működtethető olyan elnevezéssel is, melyben a szövetség vagy
az egyesülési jog gyakorlására utaló egyéb kifejezés szerepel. A jogszabályban foglalt
követelményeknek megfelelően az egyesület Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által javasolt
neve: Hajdú-Bihar Megyei Vásárszövetség.
A Civiltörvény 4. § (2) bekezdése és 13. §-a szerint az egyesület – törvényszék általi –
nyilvántartásba vétellel jön létre. A kérelem benyújtásával kapcsolatos feladatokat a Hajdú-Bihar
Megyei Önkormányzat vállalta.
A Vásárszövetség alapszabályában foglaltak szerint az egyesületnek 3 fő szerve lesz:
1. Közgyűlés,
2. Felügyelő Bizottság,
3. Vásárszövetségi Iroda.
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3 tagú Felügyelő Bizottság tagjainak az alábbi személyeket
javasolja:
1.
Kondásné Erdei Mária, Nyíradony Város Önkormányzatának polgármestere,
2.
Kiss Attila, Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának polgármestere,
3.
Tóth Ferenc, Komádi Város Önkormányzatának polgármestere.
A Vásárszövetségi Irodát a HBMFŰ Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (4024 Debrecen, Piac utca 54.) munkavállalói fogják alkotni, mely
az egyesület munkaszervezeteként ellátja az egyesület működéséhez, ügyeinek operatív viteléhez
szükséges titkársági teendőket.
A Ptk. 3:77. §-a alapján az egyesület ügyvezetését az egyesület ügyvezetője vagy az elnökség látja
el. Az egyesület vezető tisztségviselői az ügyvezető vagy az elnökség tagjai.
A Debreceni Törvényszék tájékoztatása szerint, mivel csak jogi személyek szerepelnek az egyesület
alapítói között, egyszemélyes ügyvezetés esetén az ügyvezető az egyik önkormányzat lehet.
Előzetes egyeztetések alapján az egyesület ügyvezetését a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
látná el.
A Ptk. 3:22. § (2) bekezdése kimondja: „ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy
köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.
A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell”.
Fenti jogszabályi rendelkezésnek eleget téve a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a vezető
tisztségviselői feladatok ellátására a megyei közgyűlés egyik alelnökét, Bulcsu Lászlót javasolja
kijelölni.
Az alapszabály-tervezet értelmében az egyesület tagjai évente tagdíjat kötelesek fizetni, melynek

mértéke tagonként évi 50.000 Ft.
Tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
42. § 5. pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az érdek-képviseleti
szervezethez való csatlakozás, a Vásárszövetség alapszabályának elfogadása a Közgyűlés
hatáskörébe tartozik.
A fent leírtak alapján javaslom, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Hajdú-Bihar
Megyei Vásárszövetség alapításában alapító tagként vegyen részt.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja, 13.
pontja és 14. pontja, 42. § 5. pontja, a 2011. évi CLXXV. törvény 3. § (1)-(4) bekezdése, 4. § (1)-(2)
bekezdése alapján, figyelemmel a 2013. évi V. törvény 3:63. § – 3:82. §-aiban foglaltakra
1./ alapító tagként részt kíván venni a Hajdú-Bihar Megyei Vásárszövetség egyesületi formában
történő megalapításában. Támogatja az egyesület céljainak megvalósítását és elfogadja annak
alapszabályát a melléklet szerint.
2./ Az 1./ pontban foglaltakra tekintettel felhatalmazza a polgármestert
a) az alapszabály aláírásra,
b) az egyesület nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárás során esetlegesen felmerülő
hiánypótlás keretében a bíróság által kért módosítások elfogadására és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapszabály aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: a polgármester
3./ Kötelezettséget vállal arra, hogy az egyesület alapszabályában meghatározott célok
megvalósítása érdekében az éves tagdíj befizetésére 50.000,- Ft mértékű saját forrást biztosít
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata adott évi költségvetésében.
Határidő: az adott évi költségvetés tervezése
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője

4./ Felkéri a polgármestert, hogy a Közgyűlés döntéséről a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
elnökét tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2016. november 30.
Dr. Papp László
polgármester

