I. Általános rendelkezések
A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény (továbbiakban Hktv.) alapján a Badacsonyi,
Balatonboglári, Balaton-felvidéki, Balatonfüred-Csopaki, Nagy-Somlói, Zalai borvidékek hegyközségi
tanácsai megalakították borrégiós tanácsukat.
1. A borrégiós tanács elnevezése: Balaton Borrégió
2. A borrégiós tanács székhelye: 8261 Badacsonytomaj, Római út 181.
3. A borrégiós tanácshoz tartozó borvidékek:
Badacsonyi borvidék
Balatonboglári borvidék
Balaton-felvidéki borvidék
Balatonfüred-Csopaki borvidék
Nagy-Somlói borvidék
Zalai borvidék
4. A borrégiós tanács működési területe a hozzá tartozó borvidékek hegyközségi tanácsainak működési
területével egyezik meg.
5. A borrégiós tanács köztestület, jogi személy. A borrégiós tanács jogokat szerezhet és kötelezettségeket
vállalhat.
6. A borrégiós tanács határozatlan időre alakul.

II. A borrégiós tanács célja, feladatai és hatásköre
1. A borrégiós tanács célja:
- a működési területhez tartozó borvidékek közös érdekeinek összehangolása;
- a Balaton Borrégióban társult, egymással szomszédos és földrajzi egységet képező Balaton körüli
megyék borvidékei, meghatározott termőhelyről származó egységes földrajzi megnevezésű minőségi
borokat hozhassanak forgalomba ellenőrzött és szabályozott körülmények között, a bortörvény
előírásainak megfelelően;
- A közös marketing tevékenység kialakítása, egyúttal a működési területhez tartozó borvidékeken
termelt borok hírnevének megőrzése, növelése;
- jó minőségű termékek előállításának, a termelői érdeket tükröző értékesítési feltételek (borpiac, ár)
kialakításának elősegítése; a borászat gazdaságosságának elősegítése;
- a működési területhez tartozó borrégiók szőlészeti és borászati termelői által végzett tevékenységhez
fűződő közös érdekek előmozdítása, azok védelme, valamint az általuk előállított termékek
színvonalának emelése, termékei piacképességének javítása.
- a borrégió arculatának alakítása;
- a szakmai- és etikai alapok megerősítése, valamint
- a Balaton Borrégió szőlőtermelői, bortermelői és borkereskedői érdekeinek összehangolása,
érvényesítése és képviselete, az integrációk kialakulásának támogatása.
2. A borrégiós tanács hatáskörébe tartozik a Hktv. 26. § (’a) bekezdése értelmében:
a) a borrégió közép- és hosszú távú stratégiájának kidolgozása;
b) a borrégiót alkotó borvidékeken átívelő oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések
termékleírásaival kapcsolatos - a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a
922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. Rész II. Cím I. Fejezet 2.
Szakasza szerinti - feladatok ellátása;
c) a borrégiót alkotó valamely hegyközségi tanács által átadott feladatok ellátása.
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3. A borrégiós tanács fenti hatásköréből eredő feladatai mellett:
a) közreműködik a borvidékek érdekeinek érvényesítésében;
b) összehangolja a borvidékek tevékenységét;
c) rendezvényeket, borversenyeket szervez;
d) szigorúan ellenőrzi a “Balaton”, “Balatoni” néven forgalomba hozott borainak származás-, eredet és
minőségvédelmét;
e) összehangolja és folyamatosan érvényesíti a Balaton Borrégióra kidolgozott marketing stratégiát.
f) mindent megtesz a Balaton Borrégió megismertetéséért, hírnevének erősbítéséért;
g) a bortermelés színvonalának, a borok piacképességének folyamatos emelése. A balatoni borok
megalapozott minőség- és értékhierarchiájának felépítése a természeti, szakmai-és kulturális feltételek
alapján;
h) segíti és ösztönzi a védett eredetű borok létrejöttét és megjelenését a piacon;
i) elkészíti és érvényesíti a Balaton Borrégió rendtartását, segíti és ellenőrzi a bizottságok működését;
j) ösztönzi a termelési potenciál megőrzését és bővítését, ennek érdekében folyamatosan figyelemmel
kíséri a szőlő termőhelyi és ültetvénykataszterének alakulását, a legjobb területekre való áthelyezését;
k) a nemzetközi kapcsolatok kialakítása, ápolása;
l) kapcsolat tartása a Balatoni regionális szervezetekkel;
m) közös pályázat elkészítése, integrálása.

III. A borrégiós tanács tagjai, a tagok névjegyzéke
1. A borrégiós tanács tagjai a működési területéhez tartozó borvidékek hegyközségi tanácsai által a Hktv.
24. § (2) bekezdés szerint megválasztott küldöttek. A tagsági viszony a hegyközségi tanács által történő
választással keletkezik. A borrégiós tanács névjegyzékét – külön-külön, a szőlészeti és borászati szekció
tekintetében – az elnök állapítja meg és vezeti. A névjegyzék tartalmazza a tag nevét, lakcímét. A borrégiós
tanács névjegyzéke az alapszabály mellékletét képezi.
2. A tagsági viszony megszűnik:
- a megbízási idő elteltével, ha nem történik újraválasztás,
- a tag halálával,
- lemondással,
- a delegáló hegyközségi tanács tagsági viszonyának megszűnésével,
- a delegáló hegyközség tanács megszünteti a küldött megbízatását,
- a delegáló hegyközségi tanács megszűnésével.
3. A tag jogosult:
- tanácskozási és szavazati joggal részt venni a küldöttgyűlésen;
- a borrégiós tanácsban tisztséget viselni;
- előterjesztéseket, javaslatokat tegyen az önkormányzati és ügyintéző szervnél, valamint a
tisztségviselőknél.
4. A tag köteles:
- a borrégiós tanács és megválasztása esetén az egyéb önkormányzati szervek ülésein részt venni,
- az Alapszabályban, a testületi határozatokban és egyéb szabályzatokban foglaltakat betartani,
- a zárt üléseken elhangzottakat, valamint a működése során tudomására jutott személyes adatokat
titokban tartani.

IV. A borrégiós tanács képviselete
A borrégiós tanácsot harmadik személyekkel szemben és a hatóságok előtt az elnök képviseli. Az elnököt
önálló aláírási jog illeti meg. Az elnök a képviselettel írásban megbízhatja a borrégiós tanács alelnökét.
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V. A borrégiós tanács szervezete, szerveinek működése
1. A küldöttek együttes ülése
A borrégiós tanács szőlészeti és borászati szekciójába tartozó küldöttek, mint a borrégiós tanács tagjai által
tartott együttes (közös) ülés a küldöttek együttes ülése.
1.1. A küldöttek együttes ülésének hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály és más szabályzat megalkotása és módosítása,
b) az éves költségvetésének megállapítása és a zárszámadás elfogadása,
c) a borrégiós tanács éves munkatervének jóváhagyása;
d) az elnök, az alelnök, az ellenőrző bizottság tagjainak megválasztása, felmentése, visszahívása és az
összeférhetetlenség megállapítása;
e) a tisztségviselők díjazásának megállapítása;
f) az elnökség és az ellenőrző bizottság éves beszámolójának, a tisztségviselők és a küldöttek munkájáról
szóló beszámoló elfogadása;
g) az esedékes választás, valamint a személyügyi kérdések előkészítésére jelölőbizottság választása;
1.2. A küldöttek együttes ülésének összehívása
1.2.1. A küldöttek együttes ülését évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A küldöttek együttes
ülését az elnök hívja össze. A küldöttek együttes ülését 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.
1.2.2. A küldöttek együttes ülésének időpontjáról és napirendjéről meghívó kiküldésével minden tagot
írásban kell értesíteni. Írásbeli közlésnek minősül a meghívó elektronikus levélben való megküldése is. Az
írásbeli értesítésnek tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést, hogy a küldöttek együttes ülése a megjelent
tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A meghívónak ezen felül tartalmaznia kell az ülés időpontját
és helyét, a napirendet, valamint azt, hogy a tagnak hány szavazata van. A meghívó elküldése és az ülés
napja között legalább 15 napnak kell eltelnie.
1.3. A küldöttek együttes ülésének működésére vonatkozó szabályok
1.3.1. A küldöttek együttes ülése a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.
1.3.2. A döntéshozatal során a küldöttet az őt delegáló hegyközségi tanács hegybírók által nyilvántartott
területe alapján minden megkezdett száz hektár után egy szavazat illeti meg.
1.3.3. A döntéshozatal során a szőlészeti és a borászati szekciót azonos szavazatszám illeti meg. A
döntéshozatalhoz a küldöttek szavazattöbbsége és a szavazásra jogosult küldöttek több mint felének
támogató szavazata is szükséges azzal, hogy azt mindkét szekció tagjai szavazatának többségével is
támogatni kell.
1.3.4. Az alapszabály elfogadásához és módosításához a jelenlévő tagokat megillető szavazatok legalább
kétharmadával rendelkező tagok támogató szavazata szükséges.
1.3.5. Az ülés kezdetekor meg kell állapítani, hogy az eredményes döntéshez hány szavazatra van szükség;
ennek megállapítása az ülés kezdetekor jelen lévő tagok, illetve az általuk birtokolt szavazatok
számbavételével történik.
1.3.6. Az ülés kezdetekor meg kell választani annak levezető elnökét, a jegyzőkönyvvezetőt – amennyiben
a jegyzőkönyv hangfelvétel útján történik, úgy erről külön döntést kell hozni –, valamint a két
jegyzőkönyv-hitelesítőt.
1.3.7. A szavazás módja nyílt, azonban az ülés bármely kérdésben dönthet titkos szavazás elrendeléséről.
Titkos szavazás esetében a szavazást írásban, szavazócédulák alkalmazásával kell lebonyolítani. A titkos
szavazás lebonyolításában, a szavazócédulák kiosztásában és összesítésében a jelölőbizottság működik
közre.
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A szavazás eredményét – szükség esetén számítógépes program igénybevétele útján – a levezető elnök
állapítja meg.
1.3.8. Az ülés napirendjéhez bármely tag hozzászólhat, vagy javaslatot tehet. A javaslatról a közgyűlés
határoz oly módon, hogy a levezető elnök (vagy elnök) előbb a módosító indítványokat, majd az egész
indítványt teszi fel szavazásra.
1.3.9. A ülésről – a levezető elnök (elnök), a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tag által
aláírt – jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza: az ülés helyét és időpontját; a levezető elnök
(elnök), a jegyzőkönyvvezető, valamint a jegyzőkönyv hitelesítésére megválasztott tagok nevét; a napirend
megállapítását és azoknak az ügyeknek a számbavételét, amelyeket az erre vonatkozó indítvány ellenére
nem vettek napirendre; az ülés által meghozott döntéseket és a szavazás eredményére vonatkozó adatokat
– rögzítve a támogató-, az ellenző és a tartózkodó szavazatok számát –; az elutasított javaslatokat, az
ezekre vonatkozó szavazás eredményét; azokat a nyilatkozatokat, amelyeknek a jegyzőkönyvbe vételét
kérték. A jegyzőkönyv mellékletei: a jelenléti ív és a képviseleti meghatalmazásokat tartalmazó okiratok.
1.3.10. Bármely tag betekinthet a közgyűlés jegyzőkönyvébe és saját költségére kérheti a jegyzőkönyv
kivonatának vagy másolatának a kiadását.
1.3.11. A taggyűlésre szükséges a Balaton Borrégiós titkárt meghívni.
1.4. Az elektronikus szavazásra vonatkozó szabályok
1.4.1. A küldöttek együttes ülése határozatait elektronikus úton is meghozhatja, személyi kérdések, továbbá
az éves költségvetés megállapítása és a zárszámadás elfogadása kivételével.
1.4.2. A szavazás történhet elektronikus úton, e-mailben, vagy a borrégiós tanács elektronikus felületének
segítségével is.
1.4.3. Elektronikus szavazás elrendeléséről az elnök dönt. Az elektronikusan kiküldött határozati javaslatot
az elnök készíti el, valamint összeállítja a határozati javaslathoz esetlegesen kapcsolódó mellékleteket. A
határozati javaslatot és az esetleges mellékleteket e-mailben küldi meg a tagoknak, illetve gondoskodik
annak az elektronikus felületre történő feltöltéséről.
1.4.5. A szavazatok leadására a határozati javaslat tagok részére történt megküldésétől számított legfeljebb
48 óra áll rendelkezésre.
1.4.6. Az elektronikus szavazás érvényességére a személyesen megjelent tagokkal megtartott ülésekre
vonatkozó szabályok érvényesek. A határozati javaslat átvételéről elektronikus visszaigazolást kell küldeni a
borrégiós tanács elnöke részére. Amennyiben az elektronikus visszaigazolást küldő tag nem szavaz, úgy
kell tekinteni, hogy tartózkodott, amennyiben pedig a tag pedig nem küld visszaigazolást, azt úgy kell
tekinteni, hogy nem volt jelen a határozathozatalon.
1.4.7. A szavazatokat az elnök összesíti és ő végzi el a szavazásra jogosultak azonosítását. A határozatot az
elnök 24 órán belül megküldi a tagoknak.
2. A szekciók ülése
A tagok – mint küldöttek – a borrégiós tanácsban szőlészeti és borászati szekciót alakítanak. A szekciók
szükség szerint tartják ülésüket, melyet a borrégiós tanács elnöke hív össze, a meghívót az ülés kitűzött
időpontja előtt legalább 15 nappal kell megküldeni a tagoknak. A szekciók ülését össze kell hívni abban az
esetben, ha az alapszabály, illetve a Hktv. a szekciók általi döntést ír elő.
3. Az ellenőrző bizottság
3.1. A küldöttek együttes ülése a borrégiós tanács tagjai közül ellenőrző bizottságot választ, akként, hogy
előbb megválasztja annak elnökét, majd további két tagját. Az ellenőrző bizottság tagjai e tevékenységükért
kizárólag a közgyűlésnek felelnek és feladataik ellátása körében részükre utasítás nem adható. Az ellenőrző
bizottság tagjai nem lehetnek a borrégiós tanács egyéb testületének tagja, illetve a borrégiós tanács
tisztségviselői.
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3.2. Az ellenőrző bizottság elnökének és tagjainak megválaszthatóak a borrégiós tanácsot alkotó
hegyközségi tanácsok ellenőrző bizottságainak a borrégiós tanácsnak nem tag elnökei.
3.3. Az ellenőrző bizottság feladata a borrégiós tanács működése törvényességének, valamint a
gazdálkodásnak az ellenőrzése. Ennek érdekében az ellenőrző bizottság a borrégiós tanács bármely
testületétől, tisztségviselőjétől vagy tagjától tájékoztatást kérhet, és az iratokba betekinthet.
3.4. Az ellenőrző bizottság az eljárása során tett megállapításait javaslatával együtt írásban közli az érdekelt
testületi szervvel vagy tisztségviselővel, szükség esetén összehívhatja a küldöttek együttes ülését.
Szabálytalanság és törvénytelenség estén javaslatot tesz annak megszüntetésére. Indítványozhatja az
elnökség egészének, vagy egyes tagjainak felmentését, felelősségre vonását. Az ellenőrző bizottság legalább
ötévenként független könyvvizsgálóval köteles megvizsgáltatni a borrégiós tanács gazdálkodását.
3.5. Az ellenőrző bizottság egyeztetést végez, és állást foglal a testületi szervek határozata ellen tett
bejelentés ügyében.
3.6. A küldöttek együttes ülése az éves költségvetésről és a zárszámadásról csak az ellenőrző bizottság
véleményének ismeretében dönthet.
3.7. Az ellenőrző bizottság tevékenysége során szerzett tapasztalatairól évente köteles a küldöttek együttes
ülésének beszámolni.
4. Jelölőbizottság
A küldöttek együttes ülése /vagy: az igazgatóválasztmány a tisztségviselők mandátumának lejárta előtti
utolsó közgyűlésen 3 főből álló jelölőbizottságot választ. A jelölőbizottság maga választja meg elnökét a
tagjai közül.
A Jelölőbizottság veszi számba a tisztségre jelölteket, illetve megszámolja a titkos szavazás során leadott
szavazatokat.
5. Balaton Borrégió Borbíráló Bizottság
5.1. Feladata: a „Balatoni”, illetve „Balaton” OFJ és a Badacsony, Balaton-felvidéki, Balatonfüred-Csopak,
Nagy-Somló, Zala, Káli, Csopaki, Tihanyi OEM-es borok forgalomba hozatali engedélyéhez szükséges
érzékszervi bírálat elvégzése a termékleírásoknak megfelelően, ellentételezés fejében.
5.2. Szervezete: a Balaton Borrégió területén működő Borvidékek delegáltjai, a BBBB Működési
szabályzatában meghatározott feltételek alapján.
5.3. Működése: A Balaton Borrégió Közgyűlése és a NÉBIH Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága
által elfogadott Működési szabályzat és Szerződés szerint, a hatályos törvények alapján.
6. Az elnök
6.1. A borrégiós tanács ügyeinek viteléért felelős tisztségviselő az elnök. Az elnököt a borrégiós tanács
tagjai közül a küldöttek együttes ülése választja meg. A borrégiós tanácsot harmadik személyekkel szemben
és a hatóságok előtt az elnök képviseli.
6.2. Az elnök a borrégiós tanács napi ügyviteli teendőit ellátó vezető tisztségviselő. Az elnök a
tevékenységéről évente legalább egyszer beszámol a küldöttek együttes ülésének.
6.3. Az elnök a küldöttek együttes ülésének határozatai szerint irányítja a borrégiós tanács működését, dönt
minden olyan ügyben, amelyet a törvény vagy az alapszabály nem utal a borrégiós tanács más testületi
szervének vagy tisztségviselőjének hatáskörébe. Az elnök előkészíti a küldöttek együttes ülésének és a
szekciók üléseit.
6.4. Az elnök
a) gyakorolja a munkáltatói jogokat a borrégiós tanács alkalmazottai felett;
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b) ellátja a küldöttek együttes ülése, illetve az elnökség által részére meghatározott feladatokat;
c) szerződéseket köthet, megbízásokat adhat az alapszabály, a küldöttek együttes ülése által adott
felhatalmazás keretében;
d) gyakorolja a részére biztosított utalványozási jogot;
e) gondoskodik a küldöttgyűlés határozatainak végrehajtásáról;
f) a borrégiós tanács képviseletében részt vehet a hegyközségek, hegyközségi tanácsok küldöttülésein, és a
választmányaik ülésein;
g) felel a küldöttek együttes ülése határozatainak végrehajtásáért.
A borrégiós tanács elnöke feladatainak ellátásával írásban megbízhatja az alelnököt.
7. Az alelnök
A küldöttek együttes ülésen választják meg az alelnököt. Az alelnököt abból a szekcióból kell választani,
melynek nem tagja az elnök. Az alelnök, akadályoztatás esetén teljes jogkörrel helyettesíti az elnököt.
8. A tisztségviselőkre vonatkozó szabályok
8.1. A megbízatás létrejötte és megszűnése
A borrégiós tanács tisztségviselői: az elnök, az alelnök, az ellenőrző bizottság elnöke. A küldöttek együttes
ülése a tisztségviselőket 2 éves időtartamra választja meg. A tisztségviselők megválasztásakor az ülés
határozatban rögzíti a megbízatás időtartamát, valamint jogviszonyuk kezdetének és megszűnésének
időpontját. A tisztségviselők tevékenységük során a borrégiós tanács érdekeinek szem előtt tartásával,
azokat védve kötelesek eljárni.
8.2. A megbízatás megszűnése és az összeférhetetlenség
8.2.1. A tisztségviselők megbízatása megszűnik
a) a megbízatás időtartamának lejártával;
b) a tisztségviselő halálával;
c) lemondással;
d) a küldöttek együttes ülése általi visszahívással;
e) a tagsági jogviszony megszűnésével.
8.2.2. A lemondást írásban kell közölni az elnökkel, az elnök lemondását pedig az ellenőrző bizottság
elnökével. Lemondás esetén a tisztségviselő jogviszonya a lemondó nyilatkozat címzett általi átvételét
követő napon szűnik meg.
8.2.3. Nem lehet tisztségviselő
a) b) aki nem tagja a borrégiós tanácsnak,
b) akit a bíróság cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett,
c) aki büntetett előéletű,
d) aki a tisztségviselői tevékenységtől, mint foglalkozástól eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt áll.
8.2.4. Egyidejűleg nem viselhetnek tisztséget a testületi szervekben a polgári törvénykönyv szerinti közeli
hozzátartozók valamint az élettársak, bejegyzett élettársak. Aki több borrégiós tanácsnak is tagja, tisztséget
csak egy borrégiós tanácsban viselhet. Nem választható meg tisztségviselőnek, akinek hegyközségi járulék
vagy mulasztási bírság tartozása van, illetve az adatszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget.
8.2.5. A tisztségviselő visszahívását az ellenőrző bizottságnál lehet kezdeményezni, ha a tisztségviselő olyan
törvénysértést követ el, vagy alapszabályt sértő tevékenységet folytatott, vagy folytat, amely méltatlan a
tisztséghez. Amennyiben az ellenőrző bizottság az indítványt alaposnak találja, intézkedik a küldöttek
együttes ülése összehívása érdekében. Tisztségviselőt visszahívni csak a küldöttek együttes ülése által
hozott, indoklással ellátott határozattal lehet; e határozatban meg kell jelölni a tisztségviselői jogviszony
megszűnésének napját.
9. A tisztségviselők díjazása
9.1. A küldöttek együttes ülése a tisztségviselők részére munkabért vagy tiszteletdíjat állapíthat meg.
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9.2. A tisztségviselők a borrégió érdekében végzett tevékenységük során felmerül költségek megtérítését
igényelhetik. E költségek elszámolása tekintetében a mindenkor érvényes jogszabályok az irányadók.
9.3. A küldöttek együttes ülése a kiemelkedő munkát végző tisztségviselőket az elnök javaslatára
jutalomban részesítheti. Az érdekeltek jutalmazására az elnök az éves gazdálkodásról szóló beszámoló
előterjesztésével egyidejűleg tehet javaslatot.

VI. A borrégiós tanács gazdálkodása, pénzügyi források
1. Hegyközségi szervezet szőlészeti-borászati termelési vagy – a közösségi borpromóció kivételével kereskedelmi tevékenységet nem folytathat. Hegyközségi szervezet gazdasági társaságnak nem lehet tagja,
ilyen társaságban részesedést nem szerezhet. Hegyközségi szervezet nonprofit gazdasági társaságot
alapíthat. A borrégiós tanács cél szerinti tevékenységként a követezőket végezheti: rendezvényszervezés
(borversenyek, kiállítások, workshopok, borbemutatók, konferenciák szervezése), felnőttoktatás, borászati
kiadványok kiadása, értékesítése, webes felületeken történő kommunikáció.1
2. A borrégiós tanács a rábízott vagyonnal önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A
borrégiós tanács tartozásaiért a tagok – a járulékok megfizetésén túl – saját vagyonukkal nem felelnek.
3. A borrégiós tanács vagyonát – a jóváhagyott költségvetés keretein belül – az alapszabálynak megfelelő
célokra lehet felhasználni.
4. A költségvetési javaslatot az elnök álltja össze, és terjeszti a küldöttek együttes ülése elé. A
költségvetésről döntő küldöttek együttes ülése időpontja előtt 15 nappal az elnök a költségvetési javaslatot
az ellenőrző bizottság részére átadja. A küldöttek együttes ülése az éves költségvetéséről csak az ellenőrző
bizottság véleményének ismeretében dönthet.
5. A borrégiós tanács bevételei:
a) az általa nyújtott szolgáltatásért fizetendő díjak,
b) a részére törvény által átadott feladatok ellátásához szükséges, költségvetési pénzeszközök,
c) az adományok,
d) pályázatból származó bevétel.
e) a borrégiós tanácsi fenntartási hozzájárulás. A borrégió területén működő hegyközségek, hegyközségi
tanácsok által fizetendő fenntartási hozzájárulás megállapításáról és annak mértékéről évente a küldöttek
együttes ülése határoz. A fenntartási hozzájárulást a borrégiós tanács jelen alapszabály II/2. pontjában
meghatározott feladatainak ellátására kell felhasználni.

VII. A borrégiós tanács megszűnése
A borrégiós tanács a Hktv. szerinti esetekben szűnik meg. A megszűnéskor fennálló vagyon – a
hozzájárulás arányában – a hegyközségi tanácsokat illeti meg. Ha a borrégiós tanács működési területéhez
tartozó hegyközségi tanácsok bármely okból megszűntek a borrégiós tanács megszűnésének időpontjában,
a küldöttek együttes ülése dönt, hogy milyen közérdekű célra, alapítványra fordítsák a meglévő vagyont.
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IX. Vegyes rendelkezések
1. A hegyközségi szervezetek működése felett a miniszter törvényességi felügyeletet gyakorol.
2. Azokban a kérdésekben, amelyekről az alapszabály nem rendelkezik, a hegyközségekről szóló 2012. évi
CCXIX. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.
Jelen alapszabályt a küldöttek 2019. május 28. napján tartott együttes ülése a 3/2019 (V.28.) sz.
határozatával elfogadta.
k.m.f.

______________________________
Dobosi Győző
elnök
_________________________
Borbély Tamás
levezető

_________________________
Kertész Tímea
jkv. vezető

_________________________
Pálffy Gyula
jkv. hitelesítő

_________________________
Csiszkó Gábor
jkv. hitelesítő
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