A
TENKES HEGYKÖZSÉG
alapszabálya
egységes szerkezetben

Az alapszabályt ellenjegyzem, és egyben igazolom, hogy az alapszabály hatályos tartalma
megfelel a Tenkes Hegyközség közgyűlése által 2014. október hónap 17. napján elfogadott
változásoknak, amely változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály a változásokat
vastag, dőlt, aláhízott jelöléssel tartalmazza.

dr. Zoric Ildikó
ügyvéd
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ALAPSZABÁLY
I.
A HEGYKÖZSÉGRE VONATKOZÓ ADATOK
1. §
Neve :
Tenkes Hegyközség
Székhelye :
Siklós , Táncsics Mihály utca 20.
Működési területe : Siklós város, Harkány város, Márfa, Diósviszló, Szava
Kistótfalu, Túrony, Bisse, Csarnóta, Vokány, Hegyszentmárton
községek közigazgatási területe
A hegyközség köztestület, jogi személy, jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat.
A hegyközség határozatlan időre alakult.

II.
A HEGYKÖZSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI
2. §
A hegyközség célja:
- a hegyközséghez tartozó borvidéki településeken a szőlőművelés érdekeinek előmozdítása, a
bortermelés színvonalának emelése, a termékek piacképességének javítása,
- a hegyközséghez tartozó borvidéki települések szőlészeti és borászati termelői által végzett
tevékenységhez fűződő közös érdekek előmozdítására, valamint az általuk előállított
termékek származás-, minőség- és eredetvédelmének kezelése, érvényesítése.

3. §
A hegyközség feladatai:
1/ A minőségvédelem érdekében összehangolja tagjai szőlészeti és borászati szakmai
tevékenységét.
2/ Gondoskodhat – a helyi önkormányzattal együttműködve – a működési területéhez
tartozó szőlők őrzéséről, és közreműködik a tulajdonos által műveletlenül hagyott
ültetvény művelésében és növényvédelmében.
3/ Szolgáltatásokkal és szaktanácsadással segíti tagjai gazdálkodását.
4/ Ellenőrzi a hegyközség feladatkörét érintő rendtartási előírások betartását.
5/ Védi a hegyközség termelőinek érdekeit és tájékoztatást ad a tagok tevékenységét
segítő, közérdekű információkról.
6/ A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló törvényben feltűntetett
közigazgatási szervek, valamint a borgazdálkodás körébe tartozó ellenőrzéseket végző
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szervezetek számára megkeresésre adatot szolgáltat. Szervezi a működési területén
lévő utak, árkok, vízfolyások karbantartását és felújítását.
7/ Közreműködik a borvidék érdekeinek érvényesítésében, a hegytáj közjóléti szerepének
növelésében, a turizmus elősegítésében, a táj szépségeinek propagálásában.
8/ A 2 §-ban foglalt célokkal összhangban szakmai rendezvényeket, borversenyeket
szervez.
9/ A lehetőségeihez mérten hozzájárul a borvidék infrastruktúrájának fejlesztéséhez.
4. §
A hegyközségi rendtartás, a hegyközség jogosítványai:
1. A hegyközség a hegyközségi rendtartás (hegyszabályok) keretében határozza meg – a
természet- és tájvédelemre vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével – a célszerű
telepítés és művelés, az ültetvények rendje, a szőlőkárosító elleni egységes
növényvédelem szabályait. A hegyközség a hegyközségi rendtartást hirdetményi úton
a hegyközség székhelyén, és a hegyközség honlapján közzéteszi, valamint postai úton
a tagok részére megküldi.
2/ A hegyközség jogosult ellenőrizni a hegyközségi rendtartás, valamint a borvidéki
rendtartás betartását. Ha az ellenőrzés eredményeként megállapítja a szabályszegés
tényét, a tagot a jogellenes állapot megszüntetésére, meghatározott cselekvés
teljesítésére, valamitől való tartózkodásra kötelezheti vagy – a rendtartásban
meghatározott esetekben és mértékig – bírsággal sújthatja.
3/ Azt, aki nem hegyközségi tagként vét a hegyközségi, illetve a borvidéki rendtartás
szabályai ellen, a hegyközség felszólítja a jogellenes állapot megszüntetésére vagy a
hegyközségi, illetve a borvidéki rendtartásnak megfelelő cselekvésre. A felszólítás
eredménytelensége esetén a hegyközség a törvényszéktől kérheti a hegyközségi, illetve
a borvidéki rendtartásba ütköző cselekményt elkövető személynek a felszólításnak
megfelelő kötelezését.
4/ A hegyközség a szőlő termőhelyi kataszterbe tartozó területekre a tulajdonosok
képviseletében jogosult kezdeményezni a vadászati hatóságnál, hogy a külterületen
lévő zártkerti ingatlant a vadászterület kiterjedésének megállapításánál figyelembe
vehető földterületnek minősítse, valamint jogosult a földtulajdonosokat a vad
védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvénynek a jegyzőre
vonatkozó szabályai szerint képviselni.
5/ A szőlőkataszteri besorolás alapján meghatározza az ingatlanok, az utak, vízelvezető
árkok állapotára és a szőlőültetvények növényvédelmére, valamint az ingatlanok
rendeltetésszerű használatával kapcsolatos létesítmények karbantartására vonatkozó
szabályokat.
6/ Figyelemmel kíséri és véleményezi a szőlőterületeken folyó építkezéseket.

III.
A HEGYKÖZSÉG KÉPVISELETE
5. §
A hegyközséget bíróságok és hatóságok előtt, továbbá harmadik személyekkel szemben az
elnök, akadályoztatása esetén az alelnök (ök) képviseli. Az elnök képviseleti joga önálló, az
elnök akadályoztatása esetén a helyette eljáró alelnök képviseleti joga – ebben az ügykörben önálló.
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Az alelnököt az önálló hatás- és feladatkörébe tartozó ügyekben önálló képviseleti jog illeti
meg.

IV.
A HEGYKÖZSÉG SZERVEZETE
6. §
1/ A hegyközség szervei:
a/ a közgyűlés
b/ a választmány
c/ az ellenőrző bizottság

2/ A hegyközség választmánya 7 főből áll. Tagjai:
− hegyközségi elnök (úgyis, mint küldött),
− 1 fő hegyközségi alelnök,
− 1 fő hegyközségi küldött,
− 4 fő választmányi tag
A hegyközség elnöke az elnöki tisztséggel egyidejűleg az egyik küldötti tisztséget is
betölti. Amennyiben a hegyközség elnöke szőlészeti termelő, úgy a szőlészeti szekció
küldötte, ha borászati termelő, akkor a borászati szekció küldötte.
3/ Az ellenőrző bizottság 3 főből áll.
4/ Meghatározott feladatok elvégzésére a közgyűlés – amennyiben az alapszabály ezt
lehetővé teszi - a tagjai sorából állandó, vagy ideiglenes jelleggel további bizottságokat
választhat.
Amennyiben egyéb testületi szervek felállítására kerül sor, azt megelőzően a testületi
szerv tagjainak megválasztására, valamint a feladatkörére, a hegyközség más
testületéhez és tisztségviselőkhöz való viszonyára vonatkozó rendelkezéssel az
alapszabályt a közgyűlés módosítja, mely módosítás szerint kerül felállításra az ilyen
testületi szerv.
5/ A hegyközség munkájába esetenként nem tag (külső) szakember is bevonható.
6/ A hegyközség szerveinek határozathozatalában nem vehet részt, nem szavazhat az a
személy
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a
hegyközség terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az hegyközségnek
nem tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
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V.
A KÖZGYŰLÉS
7. §
1/ A hegyközség legfelsőbb önkormányzati szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok
összességéből áll, mely a hegyközséget érintő minden kérdésben jogosult dönteni.
2/ Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik
a/ az alapszabály és más szabályzat, valamint a hegyközségi rendtartás
megalkotása és módosítása.
b/ a tisztségviselők (elnök, alelnökök, ellenőrző bizottság elnöke, küldöttek), a
választmány tagjai, valamint az ellenőrző bizottság tagjai meghatározott időre
történő megválasztása, és visszahívása.
c/ a hegyközség előző közgyűlés óta végzett munkájának megvitatása, a
következő közgyűlésig végzendő legfontosabb feladatok meghatározása.
d/ a hegyközség éves költségvetésének megállapítása, az előző évi zárszámadás
jóváhagyása, az ellenőrző bizottság jelentésének megtárgyalása.
e/ a hegyközség vagyonát érintő jelentős jogügyletek, 250.000 Ft-ig az elnök,
250.000 - 500.000 Ft-ig a választmány, 500.000 Ft felett a közgyűlés
jóváhagyása szükséges.
f/ a hegyközségi járulék mértékének megállapítása.
g/ a tisztségviselők díjazásának megállapítása.
h/ a vezető tisztségviselők feletti munkaáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető
tisztségviselő a hegyközségi tanáccsal munkaviszonyban áll.
i/ az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a hegyközségi tanács
saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, az ellenőrző bizottság, eseti vagy
szakbizottság tagjával, vagy ezek hozzátartozójával köt.
j/ a hegyközség jelenlegi és korábbi tagjai, a vezető tisztségviselők és az
ellenőrző bizottság tagjai, vagy a hegyközségi tanács más szerveinek tagjai
elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés.
k/ a végelszámoló kijelölése.
3/ A hegyközség szervei és tisztségviselői a közgyűlésnek tevékenységükről legalább
évente beszámolnak, a közgyűlés felé felelősséggel tartoznak.

8. §
1/ A közgyűlést évente egy alkalommal össze kell hívni. A közgyűlést az elnök hívja
össze. Közgyűlést kell összehívni akkor is, ha ennek szükségessége felmerül, vagy ha
azt az ellenőrző bizottság indítványozza, valamint, ha a tagok egytizede - a cél és az ok
megjelölésével - írásban kéri, továbbá, ha azt a bíróság elrendeli.
Az ügyvezető szerv (választmány) köteles a közgyűlést összehívni a szükséges
intézkedések megtétele céljából, ha
a) a hegyközség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) a hegyközségi előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni; vagy
c) a hegyközségi céljainak elérése veszélybe került.
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2/ A közgyűlést az alapul szolgáló ok bekövetkezését követő 15 napon belül, az
összehívástól számított 8 napon túli, de 15 napon belüli határidőre kell összehívni, a
közgyűlés időpontjának, helyének, és a napirendjének ismertetése mellett.
A meghívó a napirendet olyan részletességgel tartalmazza, hogy a szavazásra jogosult
tagok a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
A tagokat a közgyűlésre írásban, nem ajánlott küldeményként, vagy az érintett tagok
hozzájárulásával elektronikus úton kell meghívni, a tagokat figyelmeztetni kell arra,
hogy a közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 8 napon belül a hegyközség tagjai a
közgyűlést összehívó személytől (elnök) a napirend kiegészítését kérhetik, a
kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést
összehívó személy dönt. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést
összehívó személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról
szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének
tárgyában.
3/ A közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
A közgyűlésen
a) a szőlészeti termelőt a szüreti jelentésben szereplő ültetvénye területe alapján
minden megkezdett hektár után egy szavazat,
b) a hegybíró nyilvántartása alapján szőlőültetvénnyel nem rendelkező borászati
termelőt egy szavazat
illeti meg azzal, hogy egy tag az összes szavazat legfeljebb tíz százalékát birtokolhatja
akkor is, ha az a) pont alapján többre lenne jogosult.
4/ A közgyűlésen az a tag rendelkezik szavazati joggal, akinek nincs hegyközségi
járuléktartozása, és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett, és ezt a tényt a
hegyközség elnöke felé – legalább öt nappal - a közgyűlés napját megelőzően hitelt
érdemlő módon igazolta.
5/ Ha az alapszabály másként nem rendelkezik a közgyűlés a határozatait a jelenlévő
tagokat megillető szavazatok szerint megállapított egyszerű szavazattöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén a kérdést ismételt szavazásra kell bocsátani, és ismételt
szavazategyenlőség esetén azt elvetettnek kell tekinteni.
6/ Az alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel
hozott határozata szükséges. A hegközség céljának módosításához és a hegyközség
megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
9. §
1/ A közgyűlést az elnök (alelnök) vezeti. A közgyűlés kezdetekor meg kell választani a
jegyzőkönyvvezetőt – amennyiben a jegyzőkönyv hangfelvétel útján történik, úgy erről
külön döntést kell hozni –, valamint a két jegyzőkönyv-hitelesítőt.
2/ A szavazás módja nyílt, azonban a közgyűlés bármely kérdésben dönthet titkos
szavazás elrendeléséről. A tisztségviselők választása ugyancsak egyszerű
szavazattöbbséggel, nyílt szavazás útján történik. Titkos szavazás esetében a szavazást
írásban, szavazócédulák alkalmazásával kell lebonyolítani. A titkos szavazás
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lebonyolításában, a szavazócédulák kiosztásában és összesítésében - a közgyűlés által
ideiglenesen megválasztott - jelölőbizottság működik közre. A szavazás eredményét a
levezető elnök állapítja meg.
3/ A közgyűlés napirendjéhez bármely tag hozzászólhat, vagy javaslatot tehet. A javaslat
felett a közgyűlés határoz oly módon, hogy az elnök előbb a módosító indítványokat,
majd az egész indítványt teszi fel szavazásra.
4/ A hegyközség tisztségviselői, a választmány tagjai, és az ellenőrző bizottság tagjai
megválasztása során, a közgyűlés előbb megválasztja a választmány valamennyi tagját.
A választmány megválasztott tagjai a megválasztott választmányi tagok közül
javaslatot tesznek az elnök, az alelnök, és a küldött személyére. Ezzel egyidejűleg a
közgyűlés tagjai a megválasztott választmányi tagok közül javaslatot tehetnek az elnök
az alelnök, és a küldött személyére.
Több jelölt közül az elnöki, az alelnöki, és a küldötti tisztséget az tölti be, aki a
szavazatok többségét megszerezte.
Az elnök, az alelnök, a küldött, és a választmány tagjainak megválasztása után a
közgyűlés megválasztja az ellenőrző bizottság valamennyi tagját. A megválasztott
ellenőrző bizottsági tagok saját tagjai közül javaslatot tesznek a bizottság elnökének
személyére, ezzel egyidejűleg a közgyűlés tagjai a megválasztott ellenőrző bizottsági
tagok közül ugyancsak javaslatot tehetnek a bizottság elnökének a személyére.
Több jelölt közül a bizottság elnöki tisztségét az tölti be, aki a szavazatok többségét
megszerezte.
5/ A hegyközségi tanács szőlészeti szekciójába tartozó küldöttet a szőlészeti termelők
választják meg, a hegyközségi tanács borászati szekciójába tartozó küldöttet a borászati
termelők és azon szőlészeti termelők választják meg, akiknél az általuk feldolgozott
szőlő vagy bor több mint fele felvásárlásból származik.
6/ A közgyűlésről – a levezető elnök (elnök), a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyvet
hitelesítő két tag által aláírt – jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza: a
közgyűlés helyét és időpontját; a levezető elnök (elnök), a jegyzőkönyvvezető,
valamint a jegyzőkönyv hitelesítésére megválasztott tagok nevét; a megjelent tagok, és
a meghívottak nevét, a napirend megállapítását és azoknak az ügyeknek a
számbavételét, amelyeket az erre vonatkozó indítvány ellenére nem vettek napirendre;
a közgyűlés által meghozott döntéseket, az elfogadott határozat sorszámát, és a
szavazás eredményére vonatkozó adatokat – rögzítve a támogató-, az ellenző és a
tartózkodó szavazatok számát – a közgyűlés által elutasított javaslatokat, az ezekre
vonatkozó szavazás eredményét; a tanácskozás lényegét, és azokat a nyilatkozatokat,
amelyeknek a jegyzőkönyvbe vételét kérték. A jegyzőkönyv mellékletei: a jelenléti ív
és a képviseleti meghatalmazásokat tartalmazó okiratok.
7/ Bármely tag betekinthet a közgyűlés jegyzőkönyvébe és saját költségére kérheti a
jegyzőkönyv kivonatának vagy másolatának a kiadását.
8/ A közgyűlés határozatait írásba kell foglalni.
A közgyűlés döntéseinek nyilvántartásához, olyan nyilvántartás vezetésével kell
gondoskodni, amelyből a döntéshozó szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya,
illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye)
megállapítható.
A nyilvántartásnak tartalmazni kell még:
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a) a döntés sorszámát,
b) a végrehajtásért felelős személy nevét,
c) a végrehajtás határidejét, és
d) az arról való beszámolás módját.
9/ A döntéshozó szerv (közgyűlés), valamint az ügyvezető szerv (választmány), és a
hegyközség egyéb testületi szerveinek határozathozatalában nem vehet részt, vagyis
nem szavazhat az a személy
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a hegyközség
terhére másfajta előnyben részesít,
b)akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a hegyközségnek nem tagja
vagy alapítója,
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll, vagy
f) aki egyébként érdekelt a döntésben.

VI.
A VÁLASZTMÁNY
10. §
1/ A választmány évente legalább kétszer ülésezik, de szükség szerint többször is
összehívható. Rendkívüli ülés bármikor összehívható. A választmány előkészíti a
közgyűlés üléseit, és a tevékenységéről évente beszámol a közgyűlésnek.
2/ A választmány a közgyűlés határozatai szerint irányítja a hegyközség működését,
minden olyan kérdésben dönt, melyet a törvény vagy az alapszabály nem utal a
közgyűlés, vagy más testület, vagy tisztségviselő hatáskörébe.
3/ A választmány gyakorolja a hegyközségi rendtartás, valamint a borvidéki rendtartás
betartásával kapcsolatos hegyközségi jogosítványokat, és ellenőrzi a hegyközségi
rendtartási szabályok betartását.
4/ A választmányt az elnök (alelnök) hívja össze. A választmány ülése határozatképes, ha
a tagok több mint fele jelen van. A választmány üléseire meg kell hívni az ellenőrző
bizottság elnökét, és a hegybírót.
5/ A választmány hatásköre és feladatai:
a) viszi a hegyközség napi ügyeit, döntést hoz az ügyvezetés határkörébe tartozó
ügyekben;
b) a közgyűlés által hozott határozatok, valamint a választmány hatáskörébe utalt
ügyekben az általa hozott határozatok végrehajtásának megszervezése, ellenőrzése;
c) előkészíti a beszámolókat és azokat a közgyűlés elé terjeszti;
d) előkészíti és összehívja a közgyűlést;
8

e) meghatározza az általa összehívott közgyűlés napirendi pontjai;
f) részt vesz a közgyűlésen és választ ad a hegyközség működésével kapcsolatos
kérdésekre
g) előkészíti a hegyközség jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakítását
és a tisztségviselők megválasztását;
h) a hegyközség működésével kapcsolatos tervek és költségvetés elkészítése, ezeknek
a közgyűlés elé terjesztése;
i) előkészíti a hegyközség éves költségvetését és zárszámadását;
e) gondoskodik az ellenőrző bizottság, illetve külső szervek által végzett vizsgálatok
eredményéből származó intézkedések megtételéről;
j) gondoskodik a hegyközség vagyonának kezeléséről, a vagyon felhasználására és
befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések
meghozataláról és végrehajtásáról;
k) biztosítja a hegyközség zavartalan működéséhez szükséges anyagi, tárgyi és
személyes feltételeket;
l) gondoskodik a tagság nyilvántartásáról, a határozatok, a szervezeti okiratok, és
egyéb könyvek vezetéséről, megőrzi a szervezet működésével kapcsolatos iratokat,
biztosítja az iratokba történő betekintés lehetőségét;
m) más szervezetekkel együttműködik;
n) figyelemmel kíséri és vizsgálja a szervezet megszűnési okának fennállását, és
annak bekövetkezte esetén megteszi az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvényben (Ectv.) előírt intézkedéseket;
6/ A választmány határozatát szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség
esetén a kérdést ismételt szavazásra kell bocsátani, és ismételt szavazategyenlőség
esetén azt elvetettnek kell tekinteni.
7/ A választmány üléséről feljegyzést kell készíteni. A feljegyzés, és a határozat
tartalmára a közgyűlési jegyzőkönyvre és határozatra vonatkozó szabályok az
irányadók. A feljegyzést az elnök (alelnök) és egy választmányi tag hitelesíti.
8/ A választmány döntése alapján, az elnök külön megállapodással megbízhatja a
hegybírót a hegyőr szakmai irányításával összefüggő feladatok, valamint a közgyűlés,
illetve a választmány által az elnök részére meghatározott feladatok ellátásával.
9/ Az elnök esetében a munkáltató jogkör gyakorlója a választmány, és a választmány
jogosult a feladatait megbízásos jogviszonyban ellátó elnökkel megbízási szerződést
kötni.
A választmány meghatározza a szerződés tartalmát, és kijelöli a választmány nevében
képviseleti jogot gyakorló azon tisztségviselőt, aki az elnökkel a munkaszerződést,
vagy megbízásra irányuló szerződést megköti.
A szerződés tartalmának meghatározására irányuló választmányi döntésben, és a
választmány nevében képviseleti jogot gyakorló személy megválasztásában az elnök
nem vehet részt.
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VII.
AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG
11. §
1/ Az ellenőrző bizottság feladata a hegyközség működése törvényességének, valamint a
gazdálkodásának az ellenőrzése. Ennek érdekében az ellenőrző bizottság a hegyközség
bármely testületéről, tisztségviselőjétől vagy tagjától tájékoztatást kérhet, és
hegyközségi iratokba betekinthet. Az ellenőrző bizottság tagjai e tevékenységükért
kizárólag a közgyűlésnek felelnek, feladataik ellátása körében részükre utasítás nem
adható.
Az ellenőrző bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet az ellenőrző
bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll
fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a hegyközségi tanács vezető
tisztségviselője.
2/ Az ellenőrző bizottság az eljárás során tett megállapításait javaslatával együtt írásban
közli az érdekelt testülettel vagy tisztségviselővel, szükség esetén - az alapszabályban
meghatározott módon - összehívhatja a közgyűlést.
3/ Az ellenőrző bizottság legalább 5 évenként független könyvvizsgálóval köteles
megvizsgáltatni a hegyközség gazdálkodását.
4/ A közgyűlés a hegyközség éves költségvetéséről és zárszámadásáról csak az ellenőrző
bizottság véleményének ismeretében dönthet.
5/ Az ellenőrző bizottság egyeztetést végez, és állást foglal a hegyközség valamely
testületének határozata ellen tett bejelentés ügyében.
6/ Az ellenőrző bizottság tevékenysége során szerzett tapasztalatairól évente köteles a
közgyűlésnek beszámolni.
7/ Az
ellenőrző
bizottság
működésére
a
választmány
összehívásának,
határozatképességének, szavazási módjainak szabályait kell alkalmazni. Az ellenőrző
bizottság üléséről is feljegyzést kell készíteni. A feljegyzés tartalmára a közgyűlési
jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok az irányadók
8/ Az ellenőrző bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja meg. Az ellenőrző
bizottság elnökét tanácskozási joggal a választmány üléseire meg kell hívni.

VIII.
A HEGYKÖZSÉG TISZTSÉGVISELŐI
12. §
1/ A hegyközség tisztségviselői:
a/ hegyközségi elnök
b/ hegyközségi alelnök(ök)
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c/ hegyközségi küldöttek
d/ ellenőrző bizottság elnöke
A választmány további tagjai, és az ellenőrző bizottság tagjai nem tisztségviselői a
hegyközségnek.
2/ Az elnököt a hegyközség tagjai közül a közgyűlés választja meg. A hegyközség elnöke
egyben a választmány elnöke is.
3/ Az elnök
a) összehívja, előkészíti, és vezeti a közgyűlés, és a választmány üléseit,
b) gyakorolja a munkáltatói jogot a hegyközség alkalmazottai, tisztségviselői,
választmányi tagjai, és az ellenőrző bizottsági tagjai felett,
c) ellátja a közgyűlés, illetve a választmány döntése alapján
ca) a hegyőrrel kapcsolatos munkáltatói jogokat,
cb) a hegyőr szakmai irányításával összefüggő feladatokat a hegyőrre vonatkozó külön
jogszabály alapján,
d) ellátja a közgyűlés, illetve a választmány által részére meghatározott feladatokat,
e) felelősséggel tartozik a közgyűlés és a választmány határozatainak végrehajtásáért,
és gondoskodik a hozott határozatok közléséről.
Az elnök gondoskodik arról, hogy a hegyközség tagjai a szervezet működésével
kapcsolatos iratokba és nyilvántartásokba betekinthessenek, azokról másolatot
készítsenek, valamint az elnök a hegyközség működésére vonatkozóan felvilágosítást
ad.
Az elnök a felvilágosítást és az iratbetekintést a jogosult által tett írásbeli titoktartási
nyilatkozathoz kötheti.
Az elnök megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a
hegyközség üzleti titkát sértené, vagy a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen
gyakorolja, továbbá amennyiben a felhívás ellenére nem tesz titoktartási
nyilatkozatot.
Ha felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tarja, a Pécsi
Törvényszéktől (nyilvántartó bíróság) kérheti a hegyközség kötelezését a
felvilágosítás megadására.
4/ Az elnök (alelnök) a költségvetés keretei között - a pénzügyi szabályok betartása
mellett irányítja a hegyközség gazdálkodását, gyakorolja az utalványozást.
5/ Az alelnök
a) az elnök akadályoztatása esetén ellátja az elnök feladatait,
b) ellátja a közgyűlés és választmány által részére meghatározott feladatokat,
c) a választmánynak legalább évente beszámol az önálló feladat- és hatáskörébe
tartozó tevékenységről.
6/ Az ellenőrző bizottság elnöke:
a) képviseli az ellenőrző bizottságot a hegyközség testületi szervei és tisztségviselői
előtt,
b) részt vesz a választmány ülésein,
c) előkészíti, összehívja, és vezeti az ellenőrző bizottság üléseit,
d) az ellenőrző bizottság ellenőrzései során tett megállapításokat és javaslatokat
írásban közli az érdekelt testületi szervvel, vagy tisztségviselővel.
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7/ A közgyűlés a tisztségviselőket, a választmány és az ellenőrző bizottság tagjait 5 éves
időtartamra választja meg. A tisztségviselők – és a választmány valamint az ellenőrző
bizottság tagjai - megválasztásakor a közgyűlés határozatban rögzíti a megbízatás
időtartamát, valamint jogviszonyuk kezdetének és megszűnésének időpontját. A
tisztségviselők – és a választmány valamint az ellenőrző bizottság tagjai tevékenységük során a hegyközség érdekeinek szem előtt tartásával, azokat védve
kötelesek eljárni.

13. §
8/ Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet tisztségviselő:
a. a hegybíró,
b. aki nem tagja a hegyközségnek,
c. akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült,
d. 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.
Azt a tényt, hogy a d) és e) pont szerinti kizáró okok nem állnak fenn, a tisztségre
jelölt személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja.
9/ Egyidejűleg nem viselhetnek tisztséget a hegyközségben a közeli hozzátartozók (Ptk.
8:1. § (1) bekezdés 1. pont: házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a
mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a
testvér), valamint az élettársak, bejegyzett élettársak.
Nem választható meg tisztségviselőnek, akinek hegyközségi járuléktartozása áll fent,
illetve adatszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget.
Aki több hegyközségnek is tagja, tisztséget csak egy hegyközségben viselhet.
14. §
10/ A tisztségviselők, a választmány tagjai, és az ellenőrző bizottság tagjai megbízatása
megszűnik
a) a megbízatás időtartamának lejártával;
b) a tisztségviselő, a választmány tagja, és az ellenőrző bizottság tagja halálával;
c) lemondással;
d) a közgyűlés általi visszahívással;
e) a tagsági jogviszony megszűnésével
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f) a cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával;
g) kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
A tisztségviselő visszahívható, amennyiben:
− a hegyközség működésére vonatkozó jogszabályokat, az alapszabályt, a hegyközségi
rendtartást, és egyéb a hegyközség által elfogadott szabályzatokat megsérti,
− olyan magatartást tanúsít, amely súlyosan sérti, veszélyezteti a hegyközség céljainak
elérését, vagy feladati teljesítését,
− a megválasztott tisztségviselő esetében a tisztség betöltését a 13. §-ban
megfogalmazott okok bármelyike kizárja,
− személyét érintően összeférhetetlenségi ok áll fenn, és azt az ok felmerülését követő
30 napon belül nem szünteti meg.
A választmány tagjai, és az ellenőrző bizottság tagjai visszahívhatók, amennyiben:
− a hegyközség működésére vonatkozó jogszabályokat, az alapszabályt, a hegyközségi
rendtartást, és egyéb a hegyközség által elfogadott szabályzatokat megsérti,
− olyan magatartást tanúsít, amely súlyosan sérti, veszélyezteti a hegyközség céljainak
elérését, vagy feladati teljesítését,
A tisztségviselő, a választmány tagja, és az ellenőrző bizottság tagja visszahívását az
ellenőrző bizottságnál lehet kezdeményezni. Amennyiben az ellenőrző bizottság az
indítványt alaposnak találja, intézkedik a közgyűlés összehívása érdekében.
Tisztségviselőt, a választmány tagjait, és az ellenőrző bizottság tagjait visszahívni csak
indoklással ellátott közgyűlési határozattal lehet; e határozatban meg kell jelölni a
tisztségviselői jogviszony megszűnésének napját.
A tisztségviselők, a választmány tagjai, és az ellenőrző bizottság tagjai a
választmányhoz írásban eljuttatott nyilatkozatukkal lemondhatnak tisztségükről. Ez
esetben a lemondott tisztségviselő, választmányi tag, és ellenőrzési bizottsági tag
tisztsége a következő közgyűlés napján, de legkésőbb a lemondó nyilatkozat
kézbesítésétől számított 90. napon megszűnik.
15. §
11/ A hegyközség alkalmazottainak, tisztségviselőinek, a választmány és az ellenőrző
bizottság tagjainak – az alkalmazási jogviszonytól függően (munkaviszony, megbízási
jogviszony) - munkabér, vagy megbízási díj állapítható meg.
12/ Az alkalmazottakat, a tisztségviselőket, továbbá a választmány és az ellenőrző
bizottság tagjait (ha a hegyközség ügyeit külszolgálatban intézi) napidíj, szállásköltség,
útiköltség illeti meg (költségtérítés). E költségek elszámolása tekintetében az érvényes
jogszabályok az irányadóak.
13/ A hegyközség közgyűlése a jól dolgozó választmányi és bizottsági tagokat az elnök
(alelnök) javaslatára jutalomban részesítheti.
14/ Az érdekeltek jutalmazására az elnök (alelnök) az éves gazdálkodásról szóló
beszámoló előterjesztésével tehet javaslatot.
15/ A

hegyközséggel

munkaviszonyban

álló

alkalmazottakkal,

tisztségviselőkkel,
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választmányi és ellenőrző bizottsági tagokkal a munkáltatói jogkört gyakorló elnök köt
munkaszerződést.
A hegyközséggel megbízási jogviszonyban álló tisztségviselőkkel, választmányi és
ellenőrző bizottsági tagokkal a hegyközség képviseletére jogosult elnök köt megbízási
szerződést.
16/ A hegyközség elnökének munkáltatója a választmány, és a választmány jogosult az
elnökkel megbízási szerződést kötni.
A hegyközséggel munkaviszonyba, vagy megbízási jogviszonyba kerülő elnökkel a
választmány által megbízott tisztségviselő – a választmány által megjelölt tartalommal
- jogosult munkaszerződést, vagy megbízási szerződést kötni.
17/ A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a hegyközségi tanácsnak
okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint
felel a hegyközségi tanáccsal szemben.

IX.
A HEGYBÍRÓ
16. §
1/ A hegyközségben a közigazgatási hatósági ügyek viteléért felelős személy a hegybíró,
aki tevékenységét a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa főtitkárának szakmai irányítása
alatt végzi.
2/ A hegybíró:
− eljár a névjegyzékbe való felvétellel, illetve törléssel kapcsolatos ügyekben, vezeti a
hegyközség névjegyzékét,
− első fokon eljár a közigazgatási hatósági ügyekben,
− a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvényben, valamint jogszabályban
meghatározott módon a hegyközség által vezetett nyilvántartásokból adatot szolgáltat,
− vezeti a gazdasági aktát, ellenőrzi a gazdasági aktában nyilvántartott területek
állapotát, a nyilvántartott adatok valóságtartalmát,
− ellátja a számára törvényben meghatározott feladatokat,
− az engedély nélkül telepített, illetve kivágott szőlőültetvényekről értesíti a
növénytermesztési hatóságot,
− a számítógépes nyilvántartásában foglalt adatokat rendszerezi és összegezi, valamint
azokat – egyedileg nem azonosítható módon – a hegyközségi tanács titkárához és a
Hegyközségek Nemzeti Tanácsához továbbítja,
− a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló törvényben szereplő közigazgatási
szervek, valamint a borgazdálkodás körébe tartozó ellenőrzéseket végző szervezetek
számára megkeresésre adatot szolgáltat,
− a szőlőtermelőnek a szőlőterületére, szőlőfajtáira, a tárgyévi termésmennyiségére és a
szőlőfelhasználására vonatkozó adatokat egyedileg azonosítható módon, jövedéki
ellenőrzés elősegítése céljára adathordozón vagy elektronikus úton továbbítja a
vámhatóságnak,
− a közgyűlésen és a választmány ülésén beszámol a tevékenységéről.
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3/ Ha a hegybíró a működési területén belüli hegyközségi tagnál irányítási
jogviszonyban, munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
ezen tag ügyeiben, valamint saját és közvetlen hozzátartozói ügyeiben nem járhat el.
Az ezen ügyekkel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására a Hegyközségek
Nemzeti Tanácsának főtitkára jelöli ki az illetékes hegybírót.
4/ A hegybírói tisztség betöltésére a pályázatot a hegyközség választmánya írja ki. A
hegybíró személyére a beérkezett pályázatok értékelése alapján a Hegyközségek
Nemzeti Tanácsa felé a választmány tesz javaslatot. A hegybíró felett a munkáltatói
jogokat a kinevezés és felmentés tekintetében a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának
főtitkára, más munkáltatói jogok tekintetében a hegyközségi tanács titkára gyakorolja.
A hegybíró kinevezése határozatlan időre szól.
5/ Az lehet hegybíró:
− akit a bíróság nem helyezett cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó
gondnokság alá,
− aki büntetlen előéletű,
− aki nem áll a tisztségviselői tevékenységtől, mint foglalkozástól eltiltó jogerős
bírói ítélet hatálya alatt,
− legalább középfokú mezőgazdasági szakirányú szakképzettséggel rendelkezik,
valamint
− a közigazgatási alapvizsgát letette, vagy vállalja, hogy kinevezése esetén e vizsgát
a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára által meghatározott határidőn - de
megválasztásától számított legkésőbb egy éven - belül leteszi.
Ha a hegybíró a közigazgatási alapvizsga letételére – a jelen pontban – meghatározott
határidőt elmulasztja a foglakoztatási jogviszonya megszűnik.
Ha a hegybírói tisztség megüresedik, az új hegybíró kinevezéséig a Hegyközségek
Nemzeti Tanácsának főtitkára által ideiglenes jelleggel kinevezett másik hegybíró látja
el a hegybírói feladatokat.

X.
A HEGYKÖZSÉG GAZDÁLKODÁSA
17. §
1/ A hegyközség a rábízott vagyonnal önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját
vagyonával felel. A hegyközség tartozásaiért a tagok - a járulék megfizetésén túl - saját
vagyonukkal nem felelnek.
2/ A hegyközség vagyonának forrásai:
a/ a hegyközségi járulék
b/ az általa nyújtott szolgáltatásokért fizetendő díjak
c/ költségvetési pénzeszközök
d/ pénzbírságok
e/ adományok
f/ pályázatból származó bevétel
g/ a tag által megfizetett kiegészítő hozzájárulás
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3/ A hegyközségi járulék mértékét és felhasználásának célját a választmány javaslata
alapján minden év május 31. napjáig a közgyűlés határozza meg. A hegybíró a kivetett
járulékot és annak esedékességét a járulékfizetésre kötelezettel határozatban közli.
4/ A hegyközségi járulék alapját szőlészeti termelő hegyközségi tag esetében az általa
művelt szőlőültetvény területe és a megtermelt szőlőmennyiség alapján kell
megállapítani. Borászati termelő hegyközségi tag esetében az általa művelt
szőlőültetvény területe és a feldolgozott szőlő-, valamint bormennyiség alapján kell
megállapítani azzal, hogy a szőlőültetvény területe alapján meghatározott járulékalap
azonos a szőlészeti termelő szerinti járulék alappal. Szőlészeti és borászati felvásárló
esetében a felvásárolt szőlő, must, illetve bor mennyisége alapján a borászati
termelőre vonatkozó járulékalappal azonos mértékben kell megállapítani.
A szőlészeti termelőnek nem kell hegyközségi járulékot fizetni azon megtermelt
szőlőmennyiség után, amelyet borászati termelő hegyközségi tag, vagy szőlészeti és
borászati felvásárló részére értékesített.
5/ A befizetés egy részletben történhet. Befizetési határidő a járulékfizetési határozat
kézhezvételétől számított 30 nap. A kiszabott járulékról és esedékességéről a tagokat
írásban kell értesíteni.
6/ A hegyközségi járulékot a tag az adózás szempontjából költségként számolhatja el.
Meg nem fizetés esetén a járulékot – a hegyközség javára – adók módjára kell
behajtani.
Adományt, valamint más vagyoni előnyt csak olyan személytől lehet elfogadni, aki a
hegyközség tevékenységében nem érdekelt.
7/ A hegyközség vagyonát - a jóváhagyott költségvetés keretein belül - az alapszabálynak
megfelelő célokra szabad felhasználni.
8/ A hegyközség gazdasági tevékenységet nem folytathat, gazdasági társaságnak nem
lehet tagja és ilyen társaságban részesedést nem szerezhet.
9/ A hegyközség - tagjainak szolgáltatásokkal való ellátása céljából, vagy más, gazdasági
tevékenységet is igénylő feladat ellátása érdekében – nonprofit gazdasági társaságot
alapíthat.

XI.
A HEGYKÖZSÉG TAGJAI
18. §
1/ Hegyközségi tagságra kötelezett – lakóhelyétől (telephelyétől, székhelyétől)
függetlenül – az a szőlészeti és borászati termelő, aki tevékenységét a hegyközség
működési területén végzi.
2/ A szőlészeti és borászati termelő minden olyan hegyközségnek tagja, amelynek
területén termel.
3/ Önkéntes jelleggel hegyközségi tagságot bármely hegyközségi tagságra nem kötelezett
vállalhat. (önkéntes tag).
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XII.
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
19. §
1/ A tag joga, hogy:
a/ tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a közgyűlésen,
b/ tisztséget viseljen a hegyközségben,
c/ igénybe vegye a hegyközség által nyújtott szolgáltatásokat.
2/ A tagsági viszonyból eredő tanácskozási és szavazati jogait természetes személy csak
személyesen, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaság a képviseletére jogosult útján gyakorolhatja.
A képviseletre jogosultságot az elnök részére a közgyűlésen 30 napnál nem régebbi
cégkivonattal, valamint aláírási címpéldánnyal (aláírás-mintával) igazolja.
3/ Aki több hegyközségnek is tagja, tisztséget csak egy hegyközségben viselhet.
4/ Származási bizonyítványt minden hegyközségi tag térítésmentesen kap, ha eleget tett a
hegyközségi járulék megfizetésére vonatkozó, illetve az adatszolgáltatási
kötelezettségének.
5/ Az önkéntes tag joga, hogy
a) tanácskozási joggal részt vegyen a közgyűlésen vagy részközgyűlésen;
b) a hegyközség belső szabályzatában foglaltak szerint igénybe vegye a hegyközség
által nyújtott szolgáltatásokat.
6/ A hegyközség tagját elővásárlási, valamint előhaszonbérleti jog illeti meg a
szomszédos, a szőlő termőhelyi kataszterében nyilvántartott földrészletre.
7/ A tag kötelezettsége, hogy:
a/ megfizesse a hegyközségi járulékot,
b/ megtartsa a hegyközség alapszabályában és más szabályzataiban foglaltakat,
c/ a hegyközségi rendtartást betartsa,
d/ szőlőterületéről és szőlőterméséről, nyilvántartást, értékesítésre szánt bor
termeléséről, raktározásáról és forgalmazásáról, valamint a bor tárolására
alkalmas eszközeiről, tárolóteréről pincekönyvet vezessen. továbbá szüretelési,
feldolgozási, értékesítési (felhasználási) és vásárlási naplót vezessen, és a
hegyközségnek a külön jogszabályban rögzített tartalommal adatot
szolgáltasson,
e/ szőlő, vagy bor értékesítése esetén a termékhez származási bizonyítványt
mellékeljen.
8/ A tag a hegyközségi járulék megfizetésén felül, (annak kiegészítéseként) a
hegyközségnek az alapszabály 2. §-ában meghatározott célja szerinti érdekképviseleti
tevékenysége, illetve a hegyközségnek az alapszabály 17. § 1/ pontja szerinti
gazdálkodása keretében megvalósuló egyedi aktussal, így különösen az illetékes
hatóságok által kiírt EU-s pályázatokon való részvétellel, illetve a pályázatok
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megvalósításával kapcsolatos kiadások teljesítése céljából kötelezettséget vállalhat
kiegészítő hozzájárulás megfizetésére.
A kiegészítő hozzájárulás fejében a tag részesül a megnyert EU-s támogatás
felhasználásából adódó előnyökből, és ezáltal fejleszti saját vállalkozási, bevételszerző
tevékenységét.
A kiegészítő
hozzájárulás
megfizetésének
részletes
szabályai
egyedi
megállapodásokban kerülnek rögzítésre.

XIII.
TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE
20. §
1/ A szőlészeti és borászati termelő hegyközségi tagsági viszonya azon hónapot követő
hónap első napjával keletkezik, amelyben a tevékenységét megkezdi.
2/ Új telepítésű szőlő esetén a szőlészeti termelő hegyközségi tagsági viszonya –
amennyiben még nem tagja a hegyközségnek – a telepítési engedély jogerőre
emelkedésével jön létre.
3/ A hegyközségi tag a hegybírónak köteles bejelenteni, hogy tevékenységével felhagyott,
vagy a szőlészeti termelő a szőlőültetvény használatát másnak engedte át. A hegybíró a
bejelentés alapján a tagsági jogviszony megszüntetéséről, ezzel összefüggésben a
névjegyzékből való törlésről határozatot hoz, amennyiben a szőlészeti és borászati
termelőnek nincs járuléktartozása, illetve adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett.
4/ A szőlészeti termelő 30 napon belül köteles a hegybírónak bejelenteni, ha a
szőlőültetvény művelésével felhagyott, az ültetvény tulajdonosának, illetve –
amennyiben a szőlészeti termelő a tulajdonos volt – az új használó nevének és címének
feltüntetésével.
5/ A hegyközségi tagsági viszonyt keletkeztető vagy megszüntető tényt az érdekeltnek – a
nevének (cégnevének), lakóhelyének (székhelyének, telephelyének), adóazonosító
jelének vagy adószámának, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által
adott regisztrációs számának megjelölésével – a névjegyzékbe való felvétel, illetve a
törlés végett a hegybírónak be kell jelentenie. A hegybíró bejelentés hiányában is eljár,
ha a tagsági viszony keletkezéséről vagy megszűnéséről egyéb módon tudomást szerez.
A hegyközségi tag köteles a meghatározott adatai változását 15 napon belül bejelenteni
a hegybírónak.
6/ Az önkéntes tag bármikor kérheti írásban a névjegyzékből való törlését. A tagsági
jogviszony ebben az esetben a kérelem benyújtásának napjával szűnik meg.

XIV.
A HEGYKÖZSÉG MEGSZŰNÉSE
21. §
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A hegyközség megszűnik:
a/ más hegyközség szervezettel való egyesüléssel,
b/ több hegyközségre történő szétválással, kiválással.

XV.
A HEGYKÖZSÉG KAPCSOLATRENDSZERE
22. §
1/ A hegyközség a Hegyközségek Nemzeti Tanácsát rendszeresen tájékoztatja
tevékenységéről.
2/ A hegyközségi szervezet együttműködik az agrárkamara területi és országos
szervezeteivel, valamint a gazdasági és szakmai érdek-képviseleti szervezetekkel.
3/ A hegyközség a területét érintő településrendezési és,- fejlesztési feladatokban
együttműködik a területileg illetékes helyi önkormányzat képviselő-testületével.
4/ A hegyközségi, valamint a szőlő- és borgazdálkodás területén ellenőrzésre jogosult
más szervezetek kötelesek együttműködni, ellenőrzéseik tapasztalatairól egymást
kölcsönösen tájékoztatni.
A hegyközség a szőlő- és borgazdálkodás területén ellenőrzésre jogosult szervezeteket
saját tapasztalatairól tájékoztatja. Az ellenőrzésre jogosult szervezetek tájékoztatását
saját munkájában felhasználja.
5/ A hegyközség területén a termőtáj kultúrájának, vidékének megismertetése,
idegenforgalmának stb. szélesítése céljából létrejött szervezetekkel, egyesületekkel
együttműködik. Segíti tevékenységüket szüreti napok, borversenyek, stb.
szervezésében, és –saját lehetőségeinek figyelembe vételével – esetenként ezekhez
anyagi támogatást biztosít.

XVI.
VEGYES RENDELKEZÉSEK
23. §
1/ A jogsértő testületi döntés felülvizsgálatát a hegyközségi szervezet bármely tagja
kérheti a törvényszéktől.
2/ A hegyközségi választmány rendtartási ügyben hozott döntésének felülvizsgálatát az a
tag kérheti, akinek jogát vagy jogos érdekét a döntés sérti.
3/ Perindítás előtt a sérelmet szenvedett tag köteles a jogsértést bejelenteni a döntés
meghozatalától számított tizenöt napon belül az ellenőrző bizottságnak, amely további
tizenöt napon belül állást foglalt, és erről a tagot, valamint a döntést meghozó testületet
írásban értesíti.
19

4/ A keresetet az ellenőrző bizottság állásfoglalása kézhezvételétől számított harminc
napon belül a sérelmes döntést hozó hegyközségi szervezet ellen kell megindítani. A
keresetindításra nyitva álló határidő jogvesztő. A keresetindításnak halasztó hatálya
nincs, a törvényszék azonban a döntés végrehajtását felfüggesztheti.
5/ Azokban a kérdésekben, amelyről az Alapszabály nem rendelkezik, a hegyközségekről
szóló 2012. évi CCXIX. törvény és a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
6/ A hegyközség a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre az Alapszabály
elfogadásának napjára visszaható hatállyal.
7./ A hegyközség a beolvadó Hegyszentmárton Település Hegyközség (nyilv.sz.: 1442
(Pk. 60.011/1996), 7837 Hegyszentmárton, Kolozsvár u. 18.), teljes körű jogutódja. A
beolvadás időpontja a beolvadás megyei bíróság általi bejegyzésének napja. A
beolvadás oly módon valósult meg, hogy a beolvadó Hegyszentmárton Település
Hegyközség megszűnt és vagyona a Tenkes Hegyközségre, mint teljes körű jogutódra
szállt át.
8./ Jelen Alapszabály módosítást a hegyközség a 2014. október 17-én tartott közgyűlés
2/2014.(X.17.) számú határozatával állapította meg és fogadta el.

Kelt: Siklós, 2014. október hó 17. napján.

Szarka Tibor György
elnök

Záradék: Ezen Alapszabály az 1999 évben érvénybe lévő Alapszabály 2002. évi február 20-i
közgyűlésén módosított változata
Záradék: Ezen Alapszabály a 2002.02.20-i érvényben lévő Alapszabály 2003. 03.10-i
közgyűlésen módosított változata.
Záradék: Ezen Alapszabály az 2003.03.10.-i érvényben lévő Alapszabály 2006.03.07.-i és a
2006.04.11-i közgyűlésen módosított változata.
Záradék: Ezen Alapszabály a 2006.03.07-i – 2006.04.11-i érvényben lévő Alapszabály
2009.06.25-i közgyűlésen módosított változata.
Záradék: Ezen Alapszabály a 2009.06.25-i érvényben lévő Alapszabály 2010. május 26-i
közgyűlésen módosított változata.
Záradék: Ezen Alapszabály a 2010.05.26-i érvényben lévő Alapszabály 2011. május 27-i
közgyűlésen módosított változata.
Záradék: Ezen Alapszabály a 2011.05.27-i érvényben lévő Alapszabály 2013. március 27-i
közgyűlésen módosított változata, mely módosítás a korábbi alapszabály
valamennyi fejezetét, és §-át érinti, és amely tartalmi módosításokat jelen
módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabály vastag, dőlt, aláhízott
jelöléssel tartalmazza.
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Záradék: Ezen Alapszabály a 2013.03.27-i érvényben lévő Alapszabály 2013.07.10-i
közgyűlésen módosított változata, mely módosítás a korábbi alapszabály 4.§ 1.;
5.§; 10.§ 6., 8.; 11.§ 7.; 12.§ 3b., és 5-6.; 15.§ 11-12, és 15-16.; 16.§ 2.; 19.§ 8.;
20.§ 5.; 23.§ 8. rendelkezéseit érinti, és amely tartalmi módosításokat jelen
módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabály vastag, dőlt, aláhúzott
jelöléssel tartalmazza.
Záradék: Ezen Alapszabály a 2013.07.10-i érvényben lévő Alapszabály 2014.10.17-i
közgyűlésen módosított változata, mely módosítás a korábbi alapszabály 6. § 6.;7.
§ 2.; 8. § 1-2, 6.; 9. § 6., 8-9; 10. § 5., 7.;11. § 1.;12. § 3.; 13. § 8-9; 14. § 10.; 15.
§ 17.; 17. § 4-5. rendelkezéseit érinti, és amely módosításokat a jelen módosított
és egységes szerkezetbe foglalt alapszabály vastag, dőlt, aláhúzott jelöléssel
tartalmazza.
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