
ROMÁNIA 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA  

 

 

 

2017/_________ számú HATÁROZAT 

az AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS Alapító okirata és 

Alapszabályzata módosításának jóváhagyásáról 

 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa, 

a 2017. _____________-i soros ülésén, 

elemezve TAMÁS Sándor, Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását az 

AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS Alapító okirata és Alapszabályzata 

módosításának jóváhagyására vonatkozóan; 

 

figyelembe véve: 

- a Jogügyi, Közigazgatási és Területfejlesztési Igazgatóság, valamint a Gazdasági 

Igazgatóság közös jelentését; 

- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak ez irányú jelentését, 

- az egyesületekről és alapítványokról szóló, utólagosan módosított és 

kiegészített, 2000/26-os számú kormányrendelet 33. szakaszát; 

- az AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS létrehozása érdekében, 

Kovászna megye, mint alapító tag, társulásának jóváhagyásáról szóló 2012/17-es számú 

Határozat 3. szakaszának (2) bekezdését, 

- az AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS 2017.11.06/258-as számú 

átiratát, melyet Kovászna Megye Tanácsa főiktatójában a 2017.11.06/11.346-os számmal 

iktattak, 

 

teljesülvén a közigazgatási döntéshozatali átláthatóságról szóló 2003/52-es számú 

törvény előírásai; 

 

a 2001/215-ös számú, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 

helyi közigazgatási Törvény 91. szakasza (1) bekezdése „f” betűje és a 97. szakasza (1) 

bekezdése értelmében 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. Szakasz – Jóváhagyja az AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS 

Alapító okiratának módosítását, az Alapító okirat 2-es számú Kiegészítő okirat-

tervezete szerint, az 1-es számú mellékletnek megfelelően. 

2. Szakasz – Jóváhagyja az AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS 

Alapszabályzatának módosítását, az Alapszabályzat 2-es számú Kiegészítő okirat-

tervezete szerint, a 2-es számú mellékletnek megfelelően. 



3. Szakasz – Megbízza Bodó Lajos urat, mint Kovászna Megye Tanácsa 

képviselőjét az AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS Vezetőtanácsában, hogy 

szavazza meg és írja alá Kovászna megye nevében az Alapító okirat módosítására 

vonatkozó 2-es számú Kiegészítő okiratot, és az Alapszabályzat módosítására 

vonatkozó 2-es számú Kiegészítő okiratot, a jelen határozat 1-es és 2-es számú 

mellékletei szerint.  

4. Szakasz – Az 1-es és 2-es számú mellékletek a jelen határozat szerves részét 

képezik.  

5. Szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának 

elnökét, valamint a 3. szakaszban említett személyt bízzuk meg. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2017. _____________. 

 

 

TAMÁS Sándor 

elnök 

 

Ellenjegyzi: 

VARGA Zoltán 

Kovászna megye jegyzője 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„Traducere din textul înscrisului original redactat în limba română”  
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ROMÁNIA 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

ELNÖK 

Ikt. szám _______/__________________ 

 

 

 

 

INDOKLÁS  

az AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS Alapító okirata és 

Alapszabályzata módosításának jóváhagyásáról 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa a 2012/17-es számú Határozatával hagyta jóvá 

Kovászna megye társulását, mint alapító tag, az AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI 

TÁRSULÁS létrehozása érdekében. 

Az AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS a 2017.11.06/258-as számú 

átiratában, melyet Kovászna Megye Tanácsa főiktatójában a 2017.11.06/11.346-os 

számmal iktattak, az egyesület Vezetőtanácsa kérvényezte az Alapító okirat és 

Alapszabályzat módosítását és kiegészítését, az egyesületekről és alapítványokról szóló, 

utólagosan módosított és kiegészített 2000/26-os számú kormányrendelet 33. szakasza, 

valamint az Alapszabályzat 15. szakaszának (1) bekezdése „h” betűje értelmében, a 

következő megfontolások alapján: 

 

Az egyesület egy új célkitűzés, a vidékfejlesztés, irányában is kifejti 

tevékenységét, ennek következtében esedékes a működésre vonatkozó meghatározott 

időszak (2020.12.31) módosítása meghatározatlan időszakra. 

A sokrétű tevékenység elvégzése új munkaerő alkalmazását igényelte, ennek 

következtében a 2013-as évtől az egyesület a Sepsiszentgyörgy, Olt utca 17-es szám alatt 

bérelt székhelyet, hiszen az okiratokban szereplő, Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 2 

szám alatti jelenlegi székhely nem felel meg az elvégzendő munkamennyiségnek, ennek 

megfelelően szükségszerű kiigazítani az okiratokban szereplő adatokat. 

 

Az Országos Vidékfejlesztési Programban foglalt intézkedések az egyesület céljára 

és célkitűzéseire vonatkozó rendelkezések módosítását vonják maguk után, nevezetesen: 

– A társulás célja az Országos Vidékfejlesztési Programon belüli projektek 

előkészítése és támogatása, a vidéki területek gazdasági és társadalmi fejlődését, az 

életszínvonal emelését, szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázatának 

csökkentését, az infrastruktúra fejlesztését célzó vidékfejlesztési projektek közös 

megvalósítása Kovászna megyében, valamint a mezőgazdasági, egészségügyi és oktatási 

ágazatban a kockázatkezelés és közérdekű közszolgáltatások nyújtása.  

– A társulás fő célkitűzései: 

I) A vidéki térség és a mezőgazdasági ágazat versenyképességének növelése, ami a 



következők által valósul meg: 

a) megvalósíthatósági tanulmányok készítése, helyi és regionális fejlesztési 

stratégiák, helyi és regionális fejlesztési tervek kidolgozása stb.; 

b) a vidékfejlesztési projektek azonosítása, létrehozása és végrehajtása; 

c) az asszociatív társulati formák (egyesületek, szövetkezetek, termelői csoportok) 

létrehozásának, működtetésének és népszerűsítésének támogatása a mezőgazdaság és a 

hagyományos termékek területén; 

d) a tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben 

és a vidéki térségekben; 

e) a gazdaság szintjén az ellátás (épületek, bekötőutak, öntözőberendezések, 

szennyezést csökkentő és megújuló energia termelését célzó technológiák, tároló 

létesítmények, értékesítés és feldolgozás, beleértve a rövid láncokat is stb.) megteremtése, 

bővítése és korszerűsítése stb.; 

f) beruházások a feldolgozás és értékesítés területén, beleértve az 

energiahatékonyságot, a marketinget, a tárolást, a kondicionálást és a szabványokhoz 

való alkalmazkodást stb.; 

g) tanácsadás és képzés nyújtása a termelők, termelői csoportok és szövetkezetek 

számára; 

h) a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása és valamennyi 

mezőgazdasági termelési típus versenyképességének fokozása, valamint az innovatív 

mezőgazdasági technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás támogatása; 

i) a mezőgazdasági és nem mezőgazdasági földterületek erdősítése, valamint e 

területeken védő erdősávok létrehozása; 

j) a vidéki térségi élelmiszerláncot támogató tevékenységek szervezése, beleértve a 

mezőgazdasági / hagyományos termékek feldolgozását és forgalmazását; 

k) a vidéki térségek, a termelők és a hagyományos termékek támogatása; 

l) az állatjólétnek és a mezőgazdaság terén alkalmazott kockázatkezelésnek az 

előmozdítása; 

m) a helyi, oktatási, egészségügyi, kulturális és szociális infrastruktúrák 

fejlesztésébe történő beruházások támogatása / megvalósítása; 

n) szabadidős területek (parkok, játszóterek, sportpályák) kialakítása és rendezése a 

vidéki lakosság számára stb.); 

o) piacok, vásárok szervezésére alkalmas terek kialakítása stb.; 

p) vásárok és kiállítások szervezése; 

q) vásárokon és kiállításokon való részvétel; 

r) új befektetések a szociális infrastruktúrába és a gyermekgondozási, az idősek és a 

különleges bánásmódot igénylők számára kialakított központok ellátásának biztosítása; 

s) közszolgáltatások nyújtásához szükséges gépek és berendezések vásárlása – 

hótakarításhoz, zöldterületek karbantartásához stb. 

t) az egyesület leltárában szereplő gépek és berendezések kölcsönzése; 

u) létesítmények / ingó és ingatlan tárgyak kezelése; 

v) egyéb vidékfejlesztési beruházások. 

 

Az egyesületi tagság elvesztésével kapcsolatos módosítások a tevékenység 

hatékonyságának növeléséhez szükségesek, valamint az okiratokban foglalt 



rendelkezéseknek az egyesület tagjai igényeihez való igazításához. 

Ami az Alapszabályzat VI. fejezetének – Szervezet, irányítás és ellenőrzés – és az 

Alapító okirat V. fejezetének – Ügyvezető, döntéshozó és ellenőrző szervek – 

rendelkezéseit illeti, annak érdekében, hogy az egyesület szervezési és igazgatási 

szempontból is célszerűbben működjön, módosítások javasoltak az Igazgatótanácsra és 

az egyesület könyvvizsgálójára vonatkozóan. A módosítások célja a következetesség 

biztosítása és az Alapszabályzat rendelkezéseinek egyszerűsítése, ezekre a módosításokra 

az Igazgatótanácsnak az alelnök megválasztására vonatkozó határozata nyomán, 

valamint az igazgatótanácsi tagok személyazonosító igazolványaiban szereplő 

azonosítási adatok megváltozása miatt kerül sor. 

Ami a társulás vagyonát illeti, a pénzügyi tevékenység megszilárdítása és 

hatékonyságának növelése érdekében szükséges egy hosszú távú, a megfelelő értékesítési 

piac azonosítására és kialakítására irányuló stratégia kidolgozása. 

 

A fentiek értelmében javasolom az AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI 

TÁRSULÁS Alapító okirata és Alapszabályzata módosításának jóváhagyásáról szóló 

határozattervezet elfogadását. 

 

 

 

 

TAMÁS Sándor 

elnök 
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