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PREAMBULUM 

 

 

A Lellei Polgárőr Egyesület 2016. május 12.-i közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a polgárőrségről és polgárőr tevékenység 

szabályairól szóló 2011. évi CLXV törvény rendelkezései alapján az alábbi – módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt – Alapszabályt fogadta el. 

 

 

I. fejezet 

 

Általános rendelkezések 

 

1.§ 

 

(1) Az Egyesület neve:   Lellei Polgárőr Egyesület 

Angolul:     Militiman-Organizations of Lelle 

Németül:     Bürgerwehrverein Lelle  

Rövidített neve:   (Lellei Polgárőr Egyesület) LPE 

 

(2) Az Egyesület székhelye:   8638 Balatonlelle, Petőfi Sándor u. 2. 

  

(3) Az Egyesület működési területe:  Balatonlelle település közigazgatási területe 

 

(4) Az Egyesület alapításának éve:  1999 

 

(5) Az Egyesület jellege: 

Az Egyesület Somogy megyében Balatonlelle településen törvényesen működő, lakossági önszerveződésű, a 

szilárdabb közrend és közbiztonság érdekében társadalmi bűn- és baleset-megelőzési, gyermek- és 

ifjúságvédelmi, valamint környezetvédelmi céllal megalakult polgárőr szervezet. Az Egyesület politikai 

tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, politikai pártok támogatását nem fogadja el, 

azoknak anyagi és egyéb támogatást nem nyújt. 

 

(6) Az Egyesület jogállása:  

Az Egyesület a polgárőrségről és polgárőr tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV törvény, valamint 

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek működéséről és támogatásáról 

szóló 2011. CLXXV törvény alapján létrehozott és működő önálló jogi személy, közhasznú szervezet, éves 

költségvetéssel, nyilvántartott tagsággal rendelkezik. Az Egyesület tagja az Országos Polgárőr Szövetségnek 

és a Somogy Megyei Polgárőr Szövetségnek. Alapfeladatait a Somogy Megyei Rendőr-főkapitánysággal 

kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint végzi. 

 

 

Az Egyesület célja, tevékenységei 

 

2.§ 
 

(1) Az Egyesület alapfeladatként: 

 a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés 

érdekében közterületi járőrszolgálatot, 

 figyelőszolgálatot, 

 a közúti baleset helyszínén, valamint, óvoda, általános iskola közvetlen közelében jelzőőri 

tevékenységet lát el. 
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(2) Az Egyesület alapfeladatán túl, kiegészítő feladatként önkéntesen közreműködhet: 

 a katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás, 

 újjáépítés feladataiban, valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, továbbá 

 a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában, 

következményeinek felszámolásában, 

 a baleset-megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági, állat-, környezet- és 

természetvédelmi tevékenység támogatásában,  

 a lakosság és az önkormányzatok közötti kapcsolat erősítésében, 

 az otthonában élő fogyatékos személy védelmében,  

 a polgárok és javaik védelmében,  

 az állami és önkormányzati vagyon megóvásában, 

 a közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, valamint bűnüldözési célból elhelyezett 

képfelvevő által rögzített felvételek megfigyelésében, 

 a rendezvények helyszínének biztosításában, 

 a Rendőrségről szóló törvény alapján a rendőrkapitány és a polgárőr szervezet működési 

területén illetékes helyi önkormányzat által létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági, 

valamint baleset-megelőzési bizottság munkájában, 

 az önálló, valamint közös feladat- vagy szolgálatellátás útján az együttműködő szervek szakmai 

tevékenységének segítésében, 

 a polgárőr egyesület feladataival összefüggő oktatási, kulturális, ismeretterjesztő 

tevékenységben, valamint 

 a körözött tárgyak, személyek és holttestek azonosításában és felkutatásában. 

 

(3) Az Egyesület a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő kiegészítő feladat ellátását akkor 

kezdheti meg, valamint végezheti, ha rendelkezik a hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes 

területi szervének előzetes írásbeli egyetértésével. 

 

(4) Az Egyesület a Magyarország Alaptörvénye 46. cikk (1) bekezdésében, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-a (1) bekezdésének 17. pontjában 

meghatározott közfeladatokhoz (a közbiztonság és közrend fenntartásának állami feladatához 

kapcsolódóan) az Ectv. 34. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően közhasznú tevékenységeként 

folytatja a Ptv. 3.§-ában rögzített feladatainak teljesítését. 

 

(5) Az Egyesület biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhessen. 

 

(6) Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat 

nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az 

alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységekre kell fordítania. 

 

(7) Az Egyesület befektetési tevékenységet végezhet, ez esetben a Közgyűlés köteles befektetési 

szabályzatot készíteni és elfogadni.  

 

(8) Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan 

feltételeket, melyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a 

pályázatnak előre meghatározott nyertese van. 

 

 

Az Egyesület együttműködési területei 

 

3.§ 

 

(1) Az Egyesület tevékenysége során együttműködik: 

 az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervvel, 

 a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel. 

(2) Az Egyesület munkája során együttműködhet: 
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 egyéb rendvédelmi szervekkel, 

 az önkormányzati tűzoltóságokkal, 

 önkéntes tűzoltó egyesületekkel, 

 az állami és önkormányzati szervekkel, 

 a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervével, 

 a közlekedési hatósággal,  

 a környezet- és természetvédelmi szervekkel, 

 a mezei és természetvédelmi őrszolgálatokkal,  

 az erdészeti szakszemélyzettel, valamint 

 a hivatásos vadászokkal. 

 

(3) Az együttműködés tartalmát a felek írásbeli együttműködési megállapodásban rögzíthetik. 

 

 

II. fejezet 
 

A tagok jogállása, a tagsági jogviszony keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei,  

valamint a tagsági jogviszony megszűnése, pártoló tagság 
 

A tagok jogállása 

 

4.§ 
 

(1) Az Egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni. Az Egyesület tagjait egyenlő 

jogok illetik meg, és egyenlő kötelezettségek terhelik.  

 

(2) A tag a tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A tag tagsági jogait akkor gyakorolhatja 

képviselőn keresztül, ha azt az alapszabály lehetővé teszi. A tagsági jogok forgalomképtelenek és 

nem örökölhetők. 

 

(3) A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

(4) A polgárőri szolgálat ellátásának rendjével kapcsolatos részletes szabályokat az Országos Polgárőr 

Szövetség által kiadott szolgálati és etikai szabályzat állapítja meg. 

 

A tagsági jogviszony keletkezése 
 

5.§ 

 

(1) Az Egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást követően 

pedig a belépési kérelemnek az elnökség általi elfogadásával jön létre. A tagok személyére 

vonatkozó adatok nem nyilvánosak. 

(2) Az Egyesületnek tagja lehet az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes és büntetlen előéletű 

természetes személy, aki nyilatkozatával önként vállalja a polgárőri szolgálat ellátását és belépési 

kérelmében nyilatkozik arról, hogy az Országos Polgárőr Szövetség által kiadott szolgálati és etikai 

szabályzatot, valamint az Egyesület Alapszabályát magára nézve kötelezőnek ismeri el, és 

kötelezettséget vállal az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a 

tagdíj megfizetésére. A tagfelvétel előtt a tagjelöltnek sikeres polgárőr alapismereti vizsgát kell tenni. 

(3) Az Egyesületbe tagként jelentkező a belépési kérelmét az Egyesület Elnökségéhez nyújtja be. Az 

Elnökség a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt 

szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba 

foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem 

elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs. 
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A tagok jogai 

 

6.§ 

 

(1) Az Egyesület tagja 

 jogosult a jogszabályok, az Alapszabály, a Közgyűlés határozatainak megtartásával az Egyesület 

tevékenységében közreműködni, 

 részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgyűlés határozatainak 

meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület 

működésével kapcsolatban; 

 minden tag azonos szavazati joggal rendelkezik, szavazati jogát személyesen vagy 

meghatalmazottja útján gyakorolhatja, 

 az Egyesület tisztségviselőinek választásán minden tag választó és választható, ha megfelel a 

Ptk.-ban és a Civil törvényben meghatározott kritériumoknak, 

 ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására; 

 felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30 napon belül köteles 

választ adni; 

 indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira; 

 az Egyesület irataiba betekinthet, azokról a személyiségi jogok és gazdasági érdekek 

figyelembevétele mellett másolatot készíthet, 

 a testületi szervek vezetőitől, tisztségviselőktől tájékoztatást kérhet, 

 igénybe veheti az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat és kedvezményeket, 

 az Egyesület tagjai köréből indok megjelölése nélkül bármikor kiléphet. 

 

A tagok kötelezettségei 

 

7.§ 
 

(1) Az Egyesület tagjának a kötelessége az egyesületekre vonatkozó jogszabályokat, az alapszabályt, a 

közgyűlési határozatokat megismerni, megtartani. 

 

(2) Az Egyesület tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően köteles: 

 

 az Egyesület szervezeti életében, a vagyonának a védelmében és gyarapításában részt venni, 

 az Alapszabályban előírt, a Közgyűlés által meghatározott egyesületi célok és feladatok 

megvalósításában részt venni, 

 a Közgyűlés által megállapított tagdíjat annak esedékességéig megfizetni, 

 az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, 

rendelkezéseit betartani. 

 a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni, 

 az alapítást követően jelentkező új tag a felvételét követő 15 napon belül köteles az Egyesület 

pénztárába befizetni, vagy bankszámlájára átutalni a felvételekor az Elnökség által 

meghatározott tagdíjat. 

 

(3) A tagdíjat éves összegben kell megfizetni a tárgyévi rendes Közgyűlést követő hónap utolsó napjáig 

- első ízben a belépési nyilatkozat aláírását követő tizenöt napon belül - az Egyesület részére.  

 

A tagsági jogviszony megszűnése 

 

8.§ 

 

(1) A tagsági jogviszony megszűnik: 

 a tag kilépésével 

 a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával 
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 a tag kizárásával 

 a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével 

 az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével, illetve bíróság általi feloszlatásával. 

 

9. § 

 

(1) A tag az Egyesületből bármikor, indokolás nélkül kiléphet. A tagnak a kilépési szándékát az 

Egyesület Elnökéhez írásban kell bejelenteni, és az írásbeli bejelentés napján szűnik meg a kilépő tag 

tagsági viszonya. A kilépőnek a pénzügyi kötelezettségeivel a határnapra el kell számolnia. A kilépő 

tag a befizetéseit nem követelheti vissza. 

 

10.§ 
 

(1) Ha a tag az alapszabályban meghatározott feltételeknek nem felel meg, az egyesület a tagsági 

jogviszonyt 30 (harminc) napos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az egyesület 

elnöksége dönt. A felmondást kimondó határozat ellen – annak kézhezvételétől számított 30 

(harminc) napon belül – az egyesület Közgyűléséhez lehet írásbeli jogorvoslati kérelemmel fordulni. 

A kérelmet az Elnökség részére kell megküldeni. 

 

11. § 

 

(1) A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy 

ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés – bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv 

kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. 

 

(2) Kizárható a tag akkor is, ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj 

megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább hat hónapos mulasztás 

elteltét követően az Elnökség írásban – póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a 

kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a 

póthatáridőn belül is eredménytelen maradt. 

 

(2) A kizárás tárgyában tartott közgyűlésről az érintettet tértivevényes levélben vagy írásban, az átvételt 

igazolható módon kell értesíteni, úgy, hogy az érintett az értesítést legalább az ülést megelőző 8 

nappal korábban kézhez vegye. 

 

(3) A kizárás tárgyában tartott közgyűlés az érintett távollétében megtartható, ha az érintett értesítése 

szabályszerű volt, és az érintett előzetesen, írásban, alapos okkal távolmaradását nem mentette ki, 

vagy írásban kérte az ülés távollétében való megtartását. 

 

(4) Az érintett a kizárással kapcsolatos védekezését a kizárás tárgyában tartott közgyűlésen szóban, vagy 

legkésőbb az ülés időpontjáig írásban terjesztheti elő.  

 

(5) A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak 

tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslat 

lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal a döntéshozataltól számított 8 napon 

belül tértivevényes küldeményben, vagy írásban az átvételt igazolható módon kell közölni. A 

Közgyűlés által hozott kizáró határozattal szemben az érintett a határozat kézhezvételét követő 30 

napon belül az illetékes törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért.  

 

(6) A kizárt tag tagsági viszonya a kizárásról rendelkező közgyűlési határozat jogerőre emelkedése 

napján szűnik meg. 
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12. § 

 

(1) Az Elnökség törli a nyilvántartásból azt a tagot: 

 aki meghalt; a tagsági viszonya a halál napján szűnik meg, 

 amely megszűnt, a tagsági viszonya a megszűnésének napján szűnik meg, 

 aki kilépett; a tagsági viszony a kilépés napján szűnik meg. 

 

Pártoló tagság 

 

13.§ 

(1) Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag 

támogatja az Egyesület működését. 

(2) A pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. 

(3) A pártoló tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető 

tisztségviselővé nem választható, szavazati joga nincs. A tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó 

szabályok szerint történik. Egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval. 

 

 

III. fejezet  
 

Az Egyesület szervei 

 

14.§ 

 

(1) Az Egyesület szervei: 

 Közgyűlés 

 Elnökség 

 

A Közgyűlés 

 

A Közgyűlés összehívása, a napirend kiegészítése 

 

15.§ 

(1) A Közgyűlés az Egyesület döntéshozó szerve, amelyet a tagok összessége alkotja. A Közgyűlést 

évente legalább egyszer össze kell hívni. A meghívónak tartalmaznia kell az egyesület nevét és 

székhelyét, az ülés idejének és helyszínének megjelölését, az ülés napirendjét. A tagnyilvántartásban 

szereplő tagok és a Felügyelőbizottság részére postai vagy elektronikus úton meghívót kell küldeni 

legalább tizenöt nappal a Közgyűlés időpontja előtt.  

(2) A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt közgyűlést meg kell 

tartani, ha az eredeti időpontban megtartott közgyűlés nem határozatképes. A megismételt közgyűlés 

az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők számától függetlenül határozatképes. A 

megismételt közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – közgyűlés időpontját 

követő legfeljebb 30 napon belüli időpontra kell összehívni. Az eredeti közgyűlésre szóló 

meghívóban a tagokat tájékoztatni kell távolmaradásuk következményeiről, arról, hogy a 

megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz az eredeti 

napirenden szereplő kérdésekkel. A megismételt közgyűlés a minősített többséghez kötött kérdésben 

nem dönthet, ha főszabály szerint nem lenne határozatképes. 
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(4) A Közgyűlés összehívása az Elnökség feladata. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított öt 

napon belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a 

napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az 

Elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnökség nem dönt vagy 

azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön 

dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 

 

(5) A Közgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, 

kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés 

megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 

 

(6) A Közgyűlést az Elnökség 30 napon belül köteles összehívni: 

 ha a tagság egytizede a cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt, 

 ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek, 

 ha a Felügyelőbizottság indítványozza, 

 ha a felügyeleti szerv a Közgyűlés összehívását elrendeli. 

 

(7) Az Elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 

 az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

 az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 

 az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

 

(8) A (7) bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 

körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni. 

 

A Közgyűlés hatásköre 

 

16.§ 

 

(1) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 az alapszabály módosítása; 

 az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 

 a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 

 a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 

 az éves költségvetés elfogadása; 

 a tagdíj mértékének, megfizetése módjának megállapítása;  

 az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló 

jelentésének –, valamint a közhasznúsági melléklet elfogadása; 

 a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az 

egyesülettel munkaviszonyban áll; 

 az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával, vagy ezek hozzátartozójával köt; 

 tagok kizárása; 

 a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok elleni 

kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 

 végelszámoló kijelölése. 

 

Határozatképesség, határozathozatal 

 

17.§ 
 

(1) A Közgyűlés határozatképes, ha azon az Egyesület teljes tagságának több mint a fele jelen van. Ha a 

közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő 

ügyekben a jelenlevők számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlés a minősített 

többséghez kötött kérdésben nem dönthet, ha főszabály szerint nem lenne határozatképes. 
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(2) A Közgyűlés a határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Minden tagnak egy 

szavazata van. Szavazni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. Szavazategyenlőség esetén 

döntéshozatal nincs. 

 

(3) A jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbsége szükséges: 

 az Alapszabály módosításához, 

 tag kizárásához. 

 

(4) A szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbsége szükséges: 

 az Egyesület céljainak módosításához, 

 más Egyesülettel történő egyesülésének, vagy szétválásának kimondásához; 

 az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez. 

 

(5) A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Ettől a Közgyűlés egyszerű 

szótöbbséggel hozott döntése alapján eltérni csak abban az esetben lehet, ha adott tisztségre, vagy 

kieső tisztségviselő helyére választandó új tisztségviselő személyére egy jelölt van és az a nyilvános 

szavazáshoz hozzájárul. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok 

több mint felét megszerezte. 

 

(6) Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az 

esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. 

A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz.  

 

(7) A titkos szavazás lebonyolítására 3 tagú Szavazatszámláló Bizottságot kell választani. A Közgyűlés a 

Szavazatszámláló Bizottság tagjait nyílt szavazással választja meg. A Szavazatszámláló Bizottság 

tagja a legtöbb szavazatot kapott három személy lesz. 

 

(8) A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az, 

 aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól 

mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt (nem minősül előnynek a közhasznú egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki 

által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által 

tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő  okiratnak megfelelő cél szerinti 

juttatás),  

 akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,  

 aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,  

 akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja, 

 aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy 

 aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.  

 

(9) Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a 

határozatképesség megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni. 

 

 

Jegyzőkönyvvezetés 

 

18.§ 
 

(1) A közgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

 az ülés pontos helyét, idejét, a megjelent tagok nevét (jelenléti ív formájában), 

 az ülés napirendjét, 

 az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban elhangzott hozzászólások lényegét, 

 a szavazás nyílt, vagy titkos jellegét, 

 a határozatokat, a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges azok 

személyét), a döntés hatályát, 
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 keltezést, minden oldalán aláírást (jegyzőkönyvvezető, levezető elnök, a jegyzőkönyvet 

hitelesítő 2 fő közgyűlés által választott tag). 

 

(2) Az Egyesület elnöke köteles a jegyzőkönyveket időrendben lefűzve nyilvántartani. 

 

A közgyűlés ülésének nyilvánossága,  

a közgyűlési határozatok közlésének módja 

 

19.§ 
 

(1) A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A Közgyűlésre szóló meghívót és a döntéseket tartalmazó 

jegyzőkönyvet ki kell függeszteni az Egyesület irodájának faliújságára. Zárt ülés elrendeléséről  

etikai, fegyelmi, illetve személyi ügyben - kivéve a tisztségviselők megválasztását, visszahívását – a 

levezető elnök, egyesületi tag vagy az etikai, személyi ügyben érintett indítványára a Közgyűlés 

egyszerű szótöbbséggel határoz.  

 

(2) A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti, akadályoztatása esetén a levezető elnök személyét a közgyűlés 

nyílt szavazással választja meg. Több jelölt esetén a levezető elnök a legtöbb szavazatot kapott 

személy lesz. 

 

(3) Az Egyesület elnöke a közgyűlés által hozott olyan határozatokat, amelyek bármely tagra 

vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapít meg, illetve harmadik személyt érinthet, a döntés 

meghozatalától számított 15 napon belül, írásban, ajánlott postai küldeményként feladva, az 

érintettnek is megküldi. 

 

 

Az Elnökség 

 

Az Elnökség összehívása, határozatképesség, határozathozatal 

 

20.§ 
 

(1) Az Elnökség három tagból áll. Az Elnökséget a Közgyűlés választja meg az Egyesület tagjai sorából 

négy éves időtartamra. Az Elnökség tagjai: az elnök, elnökhelyettes és titkár. 

 

(2) Az Elnökség gondoskodik az Egyesület folyamatos működéséről. A közgyűlések közötti időben az 

elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe. Az 

Elnökség szükség szerint, de évente legalább négyszer ülésezik. Az Elnökséget az Elnök írásban 

hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább hét nappal 

az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. (Írásbeli 

értesítésnek minősül az e-mail útján megküldött levél is.) Az Elnökség üléseinek időpontjáról és 

helyszínéről az ülés tárgysorozatának egyidejű megküldésével a Felügyelőbizottság tagjait is írásban 

értesíteni kell. Az Elnökség ülései nyilvánosak. 

 

(3) Az Elnökség ülése akkor határozatképes, ha azon valamennyi elnökségi tag jelen van. Az Elnökség 

határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza, szavazategyenlőség esetén nincs 

döntéshozatal. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze 

kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülés akkor határozatképes, ha azon 

legalább két elnökségi tag jelen van, ez esetben azonban érvényesen kizárólag egyhangú határozat 

hozható.  

 

 

Az Elnökség feladata és hatásköre 

 

21.§ 
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(1) Az Elnökség feladata és hatásköre: 

 a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját 

elősegítő szervező tevékenység; 

 az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves 

programok, a költségvetés, az éves beszámoló elkészítése és Közgyűlés elé terjesztése, 

 dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, illetve 

amit a Közgyűlés hatáskörébe delegál, 

 két közgyűlés közötti időszakban ellátja az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos 

feladatokat, és általános végrehajtó szervként működik, amelyről a soron következő 

Közgyűlésen köteles beszámolni, 

 az Egyesület működőképességének fenntartása, és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a 

hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve 

kezdeményezése, 

 elismerő oklevelek, jutalmak adományozása, 

 együttműködési megállapodások megkötése, felmondása, 

 tagfelvétel, tagsági jogviszony felmondása, 

(2) Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos 

kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. 

Jegyzőkönyvvezetés 

22.§ 

 

(1) Az Elnökség üléseinek dokumentálására a Közgyűlésre vonatkozó rendelkezések (18.§) irányadók, 

azzal, hogy a jegyzőkönyvet a levezető elnök, és egy a határozathozatalban részt vett elnökségi tag 

írja alá. 

(2) Az Elnökség határozathozatalában való részvételre, döntéseire, a nyilvánosságra hozatal módjára, az 

iratokba való betekintés rendjére az alapszabályban rögzített szabályokat (17.§ (8) bek., 19.§) 

értelemszerűen alkalmazni kell.  

 

IV. fejezet 

 

Az Egyesület vezető tisztségviselői 

 

Elnök 

 

23.§ 

 

(1) Az Elnök az Egyesület vezetője. Az Elnök az Egyesületet önállóan képviseli. 

 

(2) Az Elnök jogai és kötelességei: 

 Az Egyesület tevékenységének, munkaszervezetének irányítása; 

 A Közgyűlés összehívása, vezetése, a közgyűlési határozatok ellenjegyzése; 

 A Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának 

irányítása és ellenőrzése; 

 Kapcsolattartás más társadalmi és érdek-képviseleti szervezetekkel; 

 Az Elnökség munkájának irányítása; 

 Az Elnökség üléseinek összehívása, vezetése; 

 Az Egyesületet képviselete; 

 Az ügyintéző apparátus vezetése; 

 Az Egyesület gazdálkodásának irányítása; 
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 Pályázatok figyelése, figyelemfelhívás az egyesület felé; 

 Utalványozási jog gyakorlása; 

 Önálló aláírási joga van, önállóan jogosult rendelkezni az egyesület bankszámlája felett, 

 Kezeli a szervezet iratait; 

 Szervezi a sajtó- és reklámkapcsolatot; 

 Gondoskodik az Egyesület beszámolóinak, közhasznúsági mellékletek elkészíttetéséről, 

 Biztosítja az egyesületi tagok részére az iratbetekintést és felvilágosítást; 

 Minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal. 

 

(3) Az Egyesület elnöke a tagok részére köteles az Egyesületre vonatkozóan felvilágosítást adni, és 

számukra az iratokba és nyilvántartásokba való betekintést biztosítani; a felvilágosítást és az 

iratbetekintést a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az Elnök 

megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a jogi személy üzleti titkát 

sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem 

tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak 

tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a jogi személy kötelezését a felvilágosítás megadására. 

 

(4) Az Egyesület elnökhelyettese: 

 Az Elnök akadályoztatása esetén, teljes jogkörrel helyettesíti az Elnököt.  

 Az Elnök 3 hónapon túli akadályoztatása esetén az Elnököt a Közgyűlés felhatalmazásával 

helyettesíti. 

 

(5) Az Egyesület titkára: 

 Előkészíti a közgyűlés és az elnökség üléseit 

 Felügyeli az egyesület munkaszervezetének tevékenységét. 

 

Az Elnökség első megválasztott tagjai 

 

24.§ 
 

 Peszt Péter elnök 

 Németh Mihály elnökhelyettes 

 Sebestyén Annamária titkár 

  

25.§ 
 

(1) A vezető tisztségviselő az ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Vezető tisztségviselő az 

a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátáshoz szükséges körben 

nem korlátozták. 

 

(2) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés 

büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 

 

(3) Nem lehet vezető tisztségviselő az, 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. 

 

(4) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit 

eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

(5) A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 

tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak 

megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely  

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és 
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vámtartozását nem egyenlítette ki, 

 b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

 c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,  vagy 

 üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

 d)amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény  szerint 

 felfüggesztette vagy törölte. 

 A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 

 szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 

 szervezetnél is betölt. 

 

26.§  
 

(1) A vezető tisztségviselői megbízás megszűnik: a megbízás időtartamának lejártával, a tisztségviselő 

halálával, a tisztségviselő visszahívásával, kizáró ok, összeférhetetlenség esetén, illetve a 

megbízásról való lemondással, a vezető tisztségviselő cselekvőképességének e tisztség betöltését 

érintő korlátozásával. 

 

(2) A Közgyűlés a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja. Az érintett tag 

vezető tisztségviselői megbízása a visszahívásról rendelkező közgyűlési határozat meghozatalával 

egyidejűleg megszűnik.  

 

(3) A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az Elnökséghez, vagy a 

Közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. A lemondást nem kell megindokolni. Ha 

az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével 

vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik 

hatályossá. 

 

(4) Az egyesület vezető tisztségviselői a tevékenységüket ellenszolgáltatás nélkül végzik, indokolt 

költségeik megtérítésére azonban igényt tarthatnak.  

 

 

V. fejezet 

 

Az Egyesület vagyona és gazdálkodása 

 

27.§ 

 

(1) Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a Közgyűlés fogad el. Az Egyesület 

gazdálkodásáról az Elnökség jelentést (beszámoló) készít, amelyet elfogadás céljából a Közgyűlés 

elé terjeszt. 

 

(2) A Közgyűlés köteles megtárgyalni az éves pénzügyi tervet, illetve az előző éves pénzügyi terv 

teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített beszámolót.  

 

(3) Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik: 

 tagsági díjak, amelyet a Közgyűlés állapít meg; 

 magán és jogi személyek támogatásai; 

 az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel; 

 rendezvény bevétel; 

 pályázattal elnyert támogatás; 

 egyéb bevételek. 

(4) Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület 

tagjai az Egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően – nem felelnek. 

 

(5) Az Egyesület az alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenységet folytathat és célja 
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megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is 

végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti. 

 

(6) Az Egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti 

az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének fenntartását. 

 

(7) Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a társadalmi 

szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi. Az Egyesület 

pénzeszközeit számlán kezeli. 

 

(8) Nyilvántartási szabályok: Az Egyesület vagyonát a hatályos pénzügyi jogszabályok alapján kell 

nyilvántartani, illetve bizonylatolni. A nyilvántartásokra, könyvelésre a társadalmi szervezetekre 

vonatkozó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. Az Egyesületnek a cél szerinti 

tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait 

elkülönítetten kell nyilvántartani.  

 

(9) Az Egyesület beszámolója: Az Egyesület elnöke évente beszámol a közgyűlésnek az Elnökség 

tevékenységéről. Az Elnökség a következő évre szóló költségvetés-tervezetet valamint az éves 

beszámolót írásban terjeszti a közgyűlés elé. A közgyűlés az éves beszámoló jóváhagyásáról 

egyszerű szótöbbséggel határoz.  

 

(10) Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet 

készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni. 

A közhasznúsági melléklet elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az Egyesület 

beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot 

készíthet. 

 

(11) Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli 

szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való 

elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és 

feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások 

bárki által megismerhetők.  

 

(12) Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek hozzátartozóját – 

a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által 

tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – 

cél szerinti juttatásban nem részesítheti.  

 

VI. fejezet 
 

Felügyelőbizottság 

 

A Felügyelőbizottság létrehozása és tagsága 

 

28.§ 

 

(1) Az Egyesület működését három tagú Felügyelőbizottság ellenőrzi. A Közgyűlés a Felügyelőbizottság 

tagjait négy éves időtartamra választja meg. A Felügyelőbizottság tagjai tisztségviselők. 

 

(2) A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A 

Felügyelőbizottság tagjai az Elnökségtől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. 

 

A Felügyelőbizottság tagjaival szembeni követelmények és kizáró okok 

 

29.§ 
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(1) A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, akivel szemben 

a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn.  

 

(2) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 

a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület 

döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 

b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp 

nem rendelkezik, 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony 

alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve 

d)  az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

 

(3) A Felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát 

az Elnökséghez intézi. 

 

(4) A Felügyelőbizottság csak a Közgyűlésnek alárendelt. A Felügyelőbizottság legalább évente 

egy alkalommal a Közgyűlésnek beszámol tevékenységéről. 

 

A Felügyelőbizottság működése 

 

30.§ 

 

(1) A Felügyelőbizottság testületként jár el, tagjai sorából választ elnököt. A Felügyelőbizottság üléseit 

szükség szerint, de legalább évente kétszer tartja. A Felügyelőbizottság tagjait a felügyelőbizottsági 

ülésre úgy kell meghívni, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább nyolc nap 

időköz elteljen. A Felügyelőbizottság üléseit a Bizottság Elnöke hívja össze, az Elnökség 

összehívására vonatkozó eljárás szerint. A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga határozza meg. 

 

(2) A Felügyelőbizottság ülései nyilvánosak, rendkívüli esetben zárt ülést rendelhet el. A 

Felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha azon legalább két fő felügyelő bizottsági tag jelen 

van. A Felügyelőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 

Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elutasítottnak kell tekinteni. 

 

(3) A Felügyelő Bizottság üléseinek dokumentálására az elnökségi ülésre vonatkozó rendelkezések 

irányadók, azzal, hogy a jegyzőkönyvet a levezető elnök, és egy a határozathozatalban részt vett 

felügyelőbizottsági tag írja alá. 

 

(4) A Felügyelőbizottság határozathozatalában való részvételre, döntéseire, a nyilvánosságra hozatal 

módjára, az iratokba való betekintés rendjére az alapszabályban rögzített szabályokat (17.§ (8) bek., 

19.§) értelemszerűen alkalmazni kell.  

 

 

A Felügyelőbizottság feladata 

 

31.§ 
 

(1) A Felügyelőbizottság ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető 

tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást 



16/18 

kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, az Egyesület fizetési számláját, 

pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel 

megvizsgáltathatja. 

 

(2) A Felügyelőbizottság köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel 

kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. 

 

(3) A Felügyelő Bizottság feladata különösen: 

 

 az Egyesület pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata, 

 az Egyesület gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának 

ellenőrzése, 

 az éves mérleg felülvizsgálata, 

 a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások 

teljesítésének évenkénti vizsgálata, 

 a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése, 

 az Egyesületi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése, 

 a működésével kapcsolatos részletes szabályokat tartalmazó ügyrend megalkotása. 

 

(4) A Felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a Közgyűlést vagy 

az Elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

 a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan 

sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, 

illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; 

 a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

 

(5) A döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet a Felügyelőbizottság indítványára - annak 

megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő 

eredménytelen eltelte esetén a döntéshozó szerv és az ügyvezető szerv összehívására a 

Felügyelőbizottság is jogosult. 

 

(6) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket 

nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést 

ellátó szervet. 

 

(7) A Felügyelőbizottság tagja az Elnökség és a Közgyűlés ülésein tanácskozási joggal vesz részt, a 

költségvetés és az éves beszámoló elfogadásának tárgyalásakor pedig köteles részt venni. 

 

 

A Felügyelőbizottság tagjainak felelőssége 

 

32.§ 
 

(1) A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő 

teljesítésével az Egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség 

szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben. 

 

 

VII. fejezet 

 

Az Egyesület megszűnése  

 

33.§ 
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(1) Az Egyesület megszűnik, ha: 

 más egyesülettel egyesül, vagy egyesületekre szétválik, 

 az Egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és 

új célt nem határoztak meg, 

 az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt, 

 a Közgyűlés az Egyesület jogutód nélküli megszüntetéséről határoz, 

 a bíróság az Egyesületet feloszlatja 

 az arra jogosult szerv megszünteti. 

 

(2) Az egyesület jogutód nélkül történő megszűnése esetén - ha az egyesület nem fizetésképtelen, és a 

Civil törvény eltérő rendelkezést nem tartalmaz - végelszámolás lefolytatásának van helye.  

 

(3) Ha a Közgyűlés határoz az egyesület jogutód nélküli megszűnéséről vagy határozatban megállapítja, 

hogy az egyesület megszűnt, egyúttal határoz a végelszámolás elrendeléséről, megállapítja a 

végelszámolás kezdő időpontját és megválasztja a végelszámolót, illetve rendelkezik a civil 

szervezet vagyoni részesedésével működő jogalanyok, valamint a részvételével működő alapítvány 

vagy egyesület sorsáról is. Az egyesület végelszámolására a Civil törvény rendelkezései szerint kerül 

sor. 

 

(4) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után 

fennmaradó vagyont az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött 

közhasznú szervezetnek kell átadni, a közgyűlés rendelkezése szerint. A nyilvántartó bíróság 

jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz 

rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú 

szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg. 

 

(5) A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a 

vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési 

jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra. 

 

 

VIII. fejezet 

 

Vegyes és záró rendelkezések 

 

34.§ 

 

 

(1) Az Egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg 

más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. 

 

(2) Az Egyesület elnöke köteles gondoskodni az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett 

iratokba való betekintésről, illetve köteles azokról felvilágosítást adni. Az iratokba való betekintési 

igényt írásban kell az Elnök részére megküldeni. Az Elnök köteles bármely jogszabály által 

felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul, egyéb esetekben az 

iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági 

határozat által előírt határidőben teljesíteni. Az Elnök köteles az iratbetekintésről külön 

nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem 

és teljesítésének ideje. 

 

(3) Az Egyesület működése nyilvános. Az Egyesület a honlapján, illetve a Balatonlelle (városi közéleti 

havilapban) nyilvánosságra hozza az Egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási 

lehetőségeket, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi 

beszámolót. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. 
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(4) A közhasznú szervezet 60 napon belül köteles kérni a közhasznú jogállás törlését, ha a működése a 

törvényi feltételeknek nem felel meg.  

 

(5) Az Alapszabályban nem szabályozott feltételek tekintetében a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvénynek a jogi személyekre vonatkozó általános rendelkezései, az egyesületekre vonatkozó 

speciális szabályai, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és az egyéb vonatkozó 

jogszabályokban meghatározottak, valamint a később meghozandó közgyűlési határozatok az 

irányadóak. 

 

(6) A Lellei Polgárőr Egyesület Elnöke az Egyesület közgyűlésének KGY. 8./2016.(05.12) számú 

közgyűlési határozatával elfogadott Alapszabályt jóváhagyólag írja alá. 

 

(7) A jelen Alapszabály elfogadásával egyidejűleg az Egyesület 2012. május 21. napján elfogadott 

Alapszabálya hatályát veszti. 

 

Kelt: Balatonlelle, 2016. május 12. napján  

 

 

 

 

 

Lellei Polgárőr Egyesület Elnöke 

 

 

 

 


