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PALOTAI POLGÁRŐRSÉG ÖTE
Önkéntes Tűzoltó
Egyesület
- egységes szerkezetbe foglalt –

ALAPSZABÁLYA
A Palotai Polgárőrség Önkéntes Tűzoltó Egyesület (továbbiakban Palotai Polgárőrség
ÖTE, vagy Palotai Polgárőrség) Budapest Főváros XV. kerületében, Budapesten és az
agglomerációban valamint Magyarországon törvényesen működő, lakossági önszerveződésű, a
szilárdabb közrend és közbiztonság érdekében társadalmi bűn- és baleset-megelőzési, közút és
közmű ellenőrzési, gyermek és ifjúságvédelmi, tűzvédelmi, műszaki és egészségügyi speciális
mentési, katasztrófavédelmi, környezetvédelmi céllal létrejött szervezet, amelyet a tagok
önkéntes társulásukkal hoztak létre.
A Palotai Polgárőrség ÖTE, a Budapesti és Agglomerációs Szervezetek Szövetsége
(továbbiakban: BPSZ) és az Országos Polgárőr Szövetség (továbbiakban: OPSZ) tagja,
tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, saját szabályzatai, valamint a BPSZ és az OPSZ
Alapszabálya rendelkezéseinek betartásával végzi.
A Palotai Polgárőrség ÖTE közhasznú tevékenységet végző, közhasznú jogállású civil
szervezet.

I. Általános rendelkezések
1.
1.1.

A Szervezet neve: Palotai Polgárőrség Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Rövidített elnevezése: Palotai Polgárőrség

1.2. A Szervezet székhelye: 1157 Budapest, Hartyán köz 3. (Zöld Klub)
Levelezési címe: 1605 Budapest, Pf.: 256/1
E-mail: palota15@palotaipolgarorseg.hu
Webcím: www.palotaipolgarorseg.hu
Telefonszám/fax: +36 (1) 707-8979
1.3.

Működési területe és hatóköre: Elsődlegesen – Budapest, XV. kerület közigazgatási
területe továbbá, igény és szükség szerint, Budapest Főváros és az azzal közvetlenül
határos közigazgatási egységek földrajzi területe.
Hatóköre: területi, működési területének megfelelő.

1.4.

Alapítás éve:

1990

1.5.

Pecsétje:
Palotai Polgárőrség kör alakú pecsét, középen az Egyesület emblémája, alatta a
3167 nyilvántartási szám valamint a
Palotai Polgárőrség téglalap alakú pecsét
1157 Budapest, Hartyán köz 3.
1605 Budapest, Pf. 256/1
19651910-1-42
Bankszszám: 17000019-11589763

1.6.

Jelképe:

1.6.1. Az Egyesület jogállása és a működését biztosító jogszabályok
A Palotai Polgárőrség ÖTE önálló jogi személy.
A Palotai Polgárőrség ÖTE közhasznú tevékenységet folytató civil szervezet.
A Palotai Polgárőrség ÖTE a demokratikus önkormányzatiság elve alapján működik. Önálló
ügyintézői és képviseleti szervvel, továbbá önálló költségvetéssel rendelkezik.
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 1. § (1) bekezdésében írtak szerint a rendőrség
feladata Magyarország Alaptörvényének 46. cikk (1) bekezdése szerint a bűncselekmények
megakadályozása, felderítése, a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme,
valamint e feladatok mellett a rendőrségről szóló törvényben meghatározott bűnmegelőzési,
bűnfelderítési célú felderítés. A Rendőrségről szóló törvény (továbbiakban: Rtv.) 2. § (2)
bekezdés a.) pontjában írtak szerint feladatának ellátása során együttműködik az állami és
helyi önkormányzati szervekkel, a társadalmi és gazdálkodó szervekkel, az állampolgárokkal és
azok közösségével; a Rtv.) 2. § (2) bekezdés c.) pont szerint támogatja a helyi
önkormányzatoknak és az állampolgárok közösségeinek a közbiztonság javítására irányuló
önkéntes tevékenységét.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvényes módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (továbbiakban Kat.) 1. § (1) bekezdés szerint a katasztrófavédelem nemzeti
ügy. A védekezés egységes irányítása állami feladat. Az 1. § (2) bekezdése szerint minden
állampolgárnak és személynek joga van arra, hogy megismerje a környezetében lévő
katasztrófaveszélyt, elsajátítsa az irányadó védekezési szabályokat, továbbá joga és
kötelessége, hogy közreműködjön a katasztrófavédelemben.
A hivatkozott törvény 2. § (1)-(2) bekezdése kimondja: „A védekezést és a következmények
felszámolását az erre a célra létrehozott szervek és a különböző védekezési rendszerek
működésének összehangolásával, az állampolgárok, valamint a polgári védelmi szervezetek, a
gazdálkodó szervezetek, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal, az állami meteorológiai szolgálat, az állami mentőszolgálat, a vízügyi igazgatási
szervek, az egészségügyi államigazgatási szerv, az önkéntesen részt vevő civil szervezetek és az
erre a célra létrehozott köztestületek, továbbá nem természeti katasztrófa esetén annak okozója
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és előidézője, az állami szervek és az önkormányzatok (a továbbiakban együtt:
katasztrófavédelemben részt vevők) bevonásával, illetve közreműködésével kell biztosítani.
A katasztrófavédelemben részt vevők biztosítják az állampolgárok tájékoztatásához szükséges
információkat, az életet, testi épséget, az anyagi javakat és a környezetet veszélyeztető
hatásokról.”
A Kat. 18. § (1) bekezdése szerint: „Az önként jelentkező társadalmi és karitatív szervezetek a
katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladatok ellátásában a hivatásos
katasztrófavédelmi szervekkel kötött megállapodás alapján vesznek részt.”
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés
alapján a fővárosi önkormányzat feladata különösen: „13. honvédelem, polgári védelem,
katasztrófavédelem;” míg az (5) bekezdés alapján a kerületi önkormányzat feladata különösen
„18. közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában;”.
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Tv.) 2. § (2) bekezdése előírja: „A tűzoltás és műszaki mentés állami feladat.”.
A hivatkozott törvény 4. § r) pontja szerint: „önkéntes tűzoltó egyesület: a székhelye szerinti
településen tűzoltási műszaki mentési feladatokban közreműködő egyesület;”
Ezen törvény 33. §-a r) rendelkezései szerint „önkéntes tűzoltó egyesület: a székhelye szerinti
településen tűzoltási műszaki mentési feladatokban közreműködő egyesület”;
A Tv. 33. § (1)-(3) bekezdései alapján: „Az önkéntes tűzoltó egyesület a településen a
tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában közreműködő
egyesület, amely alapszabályában ezt tevékenysége céljaként rögzítette.
Az önkéntes tűzoltó egyesület tűzmegelőzési, tűzoltási és műszaki mentési tevékenységben
való közreműködésére (a továbbiakban: szaktevékenység) e törvényt kell alkalmazni.
r) önkéntes tűzoltó egyesület: a székhelye szerinti településen tűzoltási műszaki mentési
feladatokban közreműködő egyesület;
Az önkéntes tűzoltó egyesület szaktevékenysége során a tűzmegelőzés körében tájékoztathatja
a lakosságot az időszerű tűzvédelmi feladatokról, a lakosság részére tűzvédelemmel
kapcsolatos más információs tevékenységet végezhet.
A Tv. 33. § (4) bekezdése szerint: „Az önkéntes tűzoltó egyesület szaktevékenysége során a
tűzoltási és műszaki mentési tevékenység körében
a) az általa észlelt segélykérést továbbítja a hivatásos tűzoltósághoz vagy az önkormányzati
tűzoltósághoz,
b) a hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság helyszínre érkezéséig minden tőle
elvárhatót megtesz a tűz továbbterjedésének megakadályozására, a tűz oltására, a sérült vagy
egyébként veszélyben lévő személyek részére történő segítségnyújtásra, a balesetek
megelőzésére,
c) az eseményt észlelőket a helyszínen maradásra, a helyszínen tartózkodókat az általános
segítségnyújtási kötelezettség körében a segítségnyújtásban való közreműködésre kérheti fel,
d) a hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság helyszínre érkezését követően a tűz
oltásában, illetve a műszaki mentésben a tűzoltás vezető intézkedésének megfelelően működik
közre.”
A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény
(továbbiakban: Ptv.) preambuluma elvi éllel leszögezi:
„A közbiztonság és a közrend megteremtése és fenntartása az állam alapvető joga és
kötelessége. A közbiztonság és a közrend fenntartásában részt venni kívánó, a környezetük
biztonságáért felelősséget érző állampolgárok számára a polgárőrség nyújt cselekvési
lehetőséget. E tiszteletre méltó tevékenység elismerése és megbecsülése fejeződik ki a
polgárőrök védelmének és támogatásának állam általi garantálásával. A közbiztonság
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megszilárdításában fontos szerepet betöltő önkéntes társadalmi szerveződés hatékony
működésének biztosítása, valamint e szerveződéseknek a rendőrséggel, az önkormányzatokkal,
a rendészeti szervekkel és a lakossággal való együttműködése kereteinek meghatározása
érdekében” alkotta meg az Országgyűlés ezen törvényt.
A Ptv. 3. § (1) bekezdése kimondja: „A polgárőr egyesület alapfeladatként a helyi közrend és
közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi
járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda,
általános és középiskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el.”
A Ptv. 3. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint: „ A polgárőr egyesület az (1) bekezdésben
foglalt polgárőri tevékenységen túlmenően kiegészítő feladatként önkéntesen közreműködhet
a) a katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás,
újjáépítés feladataiban, valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, továbbá a
és
elhárításában,
környezet
veszélyeztetésének,
károsításának
megelőzésében
következményeinek felszámolásában,
b) a baleset-megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági, állat-, környezet- és
természetvédelmi tevékenység támogatásában, a lakosság és az önkormányzatok közötti
kapcsolat erősítésében,
c) az otthonában élő fogyatékos személy védelmében, a polgárok és javaik védelmében, az
állami és önkormányzati vagyon megóvásában,
d) a közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, valamint bűnüldözési célból elhelyezett
képfelvevő által rögzített felvételek megfigyelésében,
e) a rendezvények helyszínének biztosításában,
f) a Rendőrségről szóló törvény alapján a rendőrkapitány, a megyék (főváros) tekintetében a
rendőrfőkapitány és a polgárőr szervezet működési területén illetékes helyi önkormányzat által
létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági, valamint baleset-megelőzési bizottság
munkájában,
g) az önálló, valamint közös feladat- vagy szolgálatellátás útján az együttműködő szervek
szakmai tevékenységének segítésében,
h) a polgárőr egyesület feladataival összefüggő oktatási, kulturális, ismeretterjesztő
tevékenységben, valamint
i) a körözött tárgyak, személyek és holttestek azonosításában és felkutatásában,
j) a közforgalmú vasúti személyszállítási szolgáltatás rendjének biztosításában.”
A Palotai Polgárőrség ÖTE a fentiekben megjelölt jogszabályokban, az ott írt joghelyekben
meghatározott közhasznú tevékenységet folytatja, továbbá a közfeladatot ellátó szervekkel
kötött együttműködési megállapodásokban meghatározott szervező, koordináló, ellenőrző,
közhasznú tevékenységet folytat, mivel jelen okiratban megjelölt közfeladatok teljesítését
szolgálja, és ezzel hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.
Tagjai az állami, illetőleg önkormányzati közfeladatokhoz kapcsolódóan végzik
tevékenységüket. A Palotai Polgárőrség ÖTE kinyilvánítja, hogy mindenki részesülhet a
közhasznú szolgáltatásaiból.
A Palotai Polgárőrség ÖTE által végzendő közhasznú tevékenységek, a közfeladatot tartalmazó
jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek megjelölésével:
•
•

a helyi közrend, a közbiztonság védelme (1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről
1.§ (1) bekezdés); a bűnmegelőzés (1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről 1.§ (1)
bekezdés);
a katasztrófákra való felkészülés (2011. évi CXXVIII. törvény 52. § a), b) pontjai);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a katasztrófák elleni védekezés és helyreállítás, valamint újjáépítés (2011. évi
CXXVIII. törvény 52. § g), h), i) pontjai);
tűzmegelőzési, tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátása (1996. évi XXXI. törvény
33. § (1) bekezdés);
a polgári védelmi szervezetek tevékenységének segítése (2011. évi CLXV. törvény 3.§
(1) bekezdés);
a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában
következményeinek felszámolásában való részvétel (2011. évi CLXV. törvény 3.§ (2)
bekezdés a) pont);
baleset megelőzési tevékenység (2011. évi CLXV. törvény 3.§ (2) bekezdés b) pont);
áldozatvédelmi tevékenység (2011. évi CLXV. törvény 3.§ (2) bekezdés b) pont);
közlekedésbiztonsági tevékenység (2011. évi CLXV. törvény 3.§ (2) bekezdés b) pont);
állat-, környezet-, és természetvédelmi tevékenység (2011. évi CLXV. törvény 3.§ (2)
bekezdés b) pont);
otthonában élő fogyatékos személyek védelme (2011. évi CLXV. törvény 3.§ (2)
bekezdés c) pont);
a polgárok és javaik védelme (2011. évi CLXV. törvény 3.§ (2) bekezdés c) pont);
az állami és önkormányzati vagyon megóvásában való részvétel (2011. évi CLXV.
törvény 3.§ (2) bekezdés c) pont);
a közterületen közbiztonsági, valamint bűnmegelőzési célból elhelyezett képfelvevő által
rögzített felvételek megfigyelésében való részvétel (2011. évi CLXV. törvény 3.§ (2)
bekezdés d) pont);
rendezvények helyszínének biztosításában való részvétel (2011. évi CLXV. törvény 3.§
(2) bekezdés e) pont);
körözött tárgyak, személyek azonosításában és felkutatásában való részvétel (2011. évi
CLXV. törvény 3.§ (2) bekezdés i) pont).

A Palotai Polgárőrség ÖTE olyan közfeladat teljesítésére irányuló közhasznú tevékenységet
végző szervezet, amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő
erőforrásokkal rendelkezik, továbbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága
kimutatható. Megfelelő erőforrás áll rendelkezésére, mert átlagos éves bevétele meghaladja az
egy millió forintot, egybeszámított adózott bevétele (tárgyévi eredménye) nem negatív, továbbá
megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki, mert közhasznú tevékenységének ellátását
tartósan, két év átlagában, legalább 10 közérdekű önkéntes segítő segíti, valamint a közhasznú
tevékenység érdekében felmerülő költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két
év átlagában.
Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú
szolgáltatásaiból, gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő
okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.
A gazdálkodása során eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott
közhasznú tevékenységére fordítja.
Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi
támogatást nem nyújt.
Befektetési tevékenységet nem végez.
A Palotai Polgárőrség ÖTE könyvvezetése kettős könyvviteli rendszerben történik.
Jelen Alapszabály rendelkezik olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a döntésre jogosult
szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya a döntést támogatók és ellenzők számaránya
megállapítható, a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali
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módjáról, a szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés
rendjéről, valamint a szervezet működésének, szolgáltatása igénybe vétele módjának,
beszámolói közlésének nyilvánosságáról.
1.7. Az Egyesület célja és feladatai
A Palotai Polgárőrség ÖTE képviseli tagjai közös érdekeit, a területi állami szervek, a
megyei/fővárosi önkormányzatok, valamint más civil szervezetek előtt. Összehangolja tagjai
tevékenységét. Együttműködik a működési területén illetékes állami szervekkel, a
megyei/fővárosi önkormányzatokkal, valamint a megyei/fővárosi rendőr-főkapitánysággal a
polgárőri szolgálat ellátása feltételeinek fejlesztése érdekében. Ennek keretében célja és
feladatai:
a) A közrend, a közbiztonság védelmében, az államhatár őrzésében és rendjének
fenntartásában, a katasztrófa- és veszélyhelyzet, továbbá a környezet
veszélyeztetettségének, károsításának, rongálásának megelőzésében és elhárításában,
következményeinek felszámolásában való közreműködés.
b) Közreműködés a bűncselekmények megelőzésében és felderítésében, eltűnt személyek
felkutatásában, közlekedési balesetek megelőzésében és ezzel összefüggésben a bűn- és
baleset-megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági, továbbá a
környezetvédelmi tevékenységben, a lakosság és az önkormányzatok közötti kapcsolat
erősítésében.
c) Az Rtv. alapján a rendőrkapitányok, a megyék (főváros) tekintetében a
rendőrfőkapitány és az illetékességi területen működő önkormányzatok által létrehozott
bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottság munkájában való részvétel.
d) Folyamatos kapcsolattartás, kölcsönös segítségnyújtás és együttműködés,
közreműködés a helyi önkormányzatokkal, az állami és önkormányzati szakirányú
szervezetekkel, a rendőrség, a katasztrófavédelem, illetve az adó- vám- és pénzügyi
ellenőrzés - helyi, területi és országos hatáskörű - szerveivel, a környezet- és
természetvédelmi szervezetekkel, tűzoltóságokkal és az önkéntes tűzoltó egyesületekkel
a tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában a mezeiés természetvédelmi őrszolgálatokkal, valamint a Személy-, Vagyonvédelmi és
Magánnyomozói Szakmai Kamarával, valamint a hasonló feladatokat ellátó civil
szervezetekkel.
e) Az együttműködő szervekkel közös szolgálat teljesítésének szervezése.
f) Önálló, illetve az együttműködő partnerekkel közös részvétel az állami és
önkormányzati
szervek
bűnés
baleset-megelőzési,
áldozatvédelmi,
közlekedésbiztonsági, valamint környezetvédelmi tevékenységben.
g) Közreműködés a lakosok személyének és javainak védelmében, az állami és
önkormányzati vagyon megóvásában.
h) A tagjai munkáját elősegítő információk továbbítása, különösen:
ha) - a jogszabályváltozások,
hb) - a működési környezet változásai,
hc) - a módszertani ajánlások és útmutatók,
hd) - a bűnmegelőzési feladatok változásai,
he) - bűnügyi fertőzöttség és annak területi megoszlása változásai,
hf) - az együttműködő partnerek kérései és elvárásai,
hg) - az egyéb, a működéssel és a feladatokkal kapcsolatos megoldások közvetítése,
hh) - nemzetközi tapasztalatok, módszerek, ajánlások honosítása, népszerűsítése
terén.
ii) Külföldi, azonos profilú szervezetekkel, szövetségekkel kapcsolatlétesítés és a
kapcsolatok folyamatos ápolása.
jj) Szakmai konferenciákon, továbbképzéseken való részvétel.
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kk) A tevékenységének összehangolása, koordinálása, szakmai irányítása
javaslatok, ajánlások és irányelvek kidolgozásával, érdekeinek képviselete,
érvényesítése és védelme szuverenitásának megtartása mellett.
ll) Az OPSZ Szolgálati és Etikai Szabályzata a polgárőrei által történő
végrehajtásának szükségszerű ellenőrzése.
mm) Egységes Polgárőr Informatikai Rendszer (EPIR) használata.
nn) Központi ügyeleti rendszer kialakítása és működtetése (PPE Ügyelet).
oo) A működési terület egészére vonatkozó polgárőr szolgálat szervezése,
koordinálása.
1.8. A Palotai Polgárőrség ÖTE:
a) az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelt nyilvántartott tagsággal
rendelkezik;
b) szolgáltatásait bárki igénybe veheti;
c) céljainak és feladatainak megvalósítása, szakmai irányító tevékenysége során nem
avatkozhat be az önálló jogi személyiségű tagjai szervezeti működésébe;
d) szakmai irányító feladata során szabályozhatja a tagjai szakmai tevékenységét;
e) tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, így a működési, vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló beszámolókat és a közhasznúsági mellékletet, a
Közgyűlés, az Elnökség és a Felügyelő Bizottság üléseire szóló meghívókat, azok
határozatait és működési adatait, valamint a szolgáltatások igénybevételének módját
elektronikusan, honlapján (www.palotaipolgarorseg.hu) közzéteszi, nyilvánosságra
hozza.

II. az Egyesület felépítése, szervezeti-és működési rendje
Az Egyesület szervezete:
1.
2.
3.
4.
5.

Közgyűlés
Elnökség
Tisztségviselők
Az Egyesület Készenléti Egysége
Tagság

2.1. KÖZGYŰLÉS
A) Az Egyesület legfőbb döntéshozó és véleményező szerve, mely a tagok összességét foglalja
magában.
B) Közgyűlésen az egyesület rendes tagjai tanácskozási és szavazati joggal vesznek részt.
Minden rendes tagnak egy szavazata van.
C) A pártoló és a tiszteletbeli tagok, valamint a meghívottak - a zárt ülés kivételével tanácskozási joggal vesznek részt.
D) Az Elnökség és Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés a következő tisztújító Közgyűlésig,
de legfeljebb öt évre, nyílt szavazással választja meg.
2.1.1. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) döntés az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

döntés a Közgyűlés napirendjének megállapításáról;
döntés az előző évről szóló számviteli beszámoló elfogadásáról
döntés az Elnökség megválasztásáról, illetőleg visszahívásáról;
döntés a Felügyelő Bizottság Elnökének és két tagjának (összesen: három fő)
megválasztásáról, illetőleg visszahívásáról;
döntés a Palotai Polgárőrség ÖTE más egyesülettel való egyesülésének, illetőleg
feloszlásának kimondásáról;
döntés a tagdíjfizetés elveinek és a tagdíj mértékének és esedékességének
megállapításáról;
döntés az éves beszámoló elfogadásáról;
döntés a Palotai Polgárőrség ÖTE éves költségvetésének megállapításáról;
döntés tagsági jogviszonnyal összefüggő, valamint a Felügyelő Bizottság által hozott
határozattal szembeni jogorvoslati kérelmek elbírálásáról,
döntés a Palotai Polgárőrség ÖTE tisztségviselői részére tiszteletdíj megállapításáról;
döntés bármely egyéb olyan kérdésben, amelyben a döntést a Közgyűlés magához
vonta, illetőleg amelyben a kizárólagos hatáskörét megállapította;
döntés eseti közgyűlési bizottság alakításáról és megszüntetéséről;
döntés cím adományozásáról, illetve visszavonásáról;
döntés tiszteletbeli tag megválasztásáról

2.1.2. A Közgyűlés összehívása
A/ A Közgyűlést kötelezően össze kell hívni:
a) évenként legalább egy alkalommal, legkésőbb a számviteli törvény szerinti beszámolási
kötelezettségre meghatározott határidő lejáratáig;
b) tisztújítás céljából öt évenként a tárgyév második negyedévének utolsó napjáig;
c) ha azt:
ca) a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri;
cb) az Elnökség tagjainak több mint a fele az ok és a cél megjelölésével írásban
kezdeményezi;
cc) a Felügyelő Bizottság írásban indítványozza az ok és a cél megjelölésével;
cd) a bíróság elrendeli;
ce) a törvényességi ellenőrzést gyakorló ügyészség a törvényes működés
helyreállítása érdekében kezdeményezi.
legkésőbb a kötelező összehívás okának az Elnök - tartós akadályoztatása esetén a
helyettesítésére jogosult választott tisztségviselő - tudomásra jutásától számított hatvan napon
belül a ca), cb), cc) és ce) pontokban meghatározott esetekben; illetőleg a cd) esetében a
bíróság által elrendelt időben.
B/ Az Elnökség köteles a közgyűlést összehívni abban az esetben is a szükséges intézkedések
megtétele céljából, ha
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Az B/ pont alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről
dönteni.
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2.1.3. A közgyűlés összehívásának rendje
a.) A Közgyűlést az Elnök - akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes, mindkettőjük
egyidejű akadályoztatása esetén a helyettesítéssel megbízott Alelnök, hívja össze.
Amennyiben az arra jogosultak mindegyike akadályoztatva van, illetőleg az arra
jogosultak bármelyike a Közgyűlés kötelező összehívását fentebb irt határidőn belül
elmulasztja, úgy a Közgyűlést a Felügyelő Bizottság elnöke jogosult összehívni.
b.) A Közgyűlés kötelező összehívását az Elnök, illetőleg az őt tartós távollétében
helyettesítő vezető tisztségviselő nem tagadhatja meg, időpontját nem odázhatja el.
c.) Elnök a Közgyűlés tervezett napirendi pontjait tartalmazó meghívót úgy küldi ki, hogy
a tagok rendes Közgyűlés esetén legalább 15, rendkívüli Közgyűlés esetén legalább 8
nappal előbb megkapják.
d.) A Közgyűlésre a tagokat írásban – az általuk erre a célra megadott e-mail címre –
elektronikus úton, és ajánlott küldeményként, postai úton vagy tagok számára
közvetlenül, az átadást igazoló aláírás ellenében kell meghívni.
A meghívónak tartalmaznia kell a Közgyűlés:
- pontos helyét és idejét,
- javasolt (meghirdetett) napirendjét,
- az esetleges távolmaradás miatti határozatképtelenség jogkövetkezményeit.
A meghívóval együtt, kézbesíteni kell a javasolt (meghirdetett) napirendhez készült, a
Közgyűlés döntéshozatalához szükséges írásbeli előkészítő dokumentumokat (írásbeli
előterjesztést) vagy azok fellelhetőségét.
2.1.4. A Közgyűlés nyilvánossága, lebonyolításának rendje
A Közgyűlés nyilvános. Zárt ülés keretében tárgyalhatja meg az adott napirendet, ha azt
jogszabály vagy belső szabályzat előírja, vagy a személyiségi jogok védelmében szükséges, így
személyi kérdésben – kivéve a tisztségviselők megválasztását és visszahívását –, ha ezt az
érintett kéri.
2.1.4.1. A Közgyűlés tisztségviselői
Levezető Elnök: a Palotai Polgárőrség ÖTE Elnöke, illetve bármely felkért egyesületi rendes
tag, aki a Közgyűlésen jelen van.
Jegyzőkönyvvezető: a Levezető elnök által felkért és a Közgyűlésen megválasztott jelen lévő
személy.
Jegyzőkönyv-hitelesítő: a Levezető elnök javaslatára a Közgyűlés által – a jelenlévő tagjai
közül – megválasztott kettő személyt.
Szavazatszámlálók: a Közgyűlés határozatainak meghozatala során közreműködő a Levezető
elnök által felkért és a Közgyűlésen megválasztott jelen lévő személyek. Létszámuk három
főben kerül megállapításra. A Szavazatszámlálók titkos szavazás esetén Szavazatszámláló
bizottsággá alakulnak, akik maguk választják ki a bizottság elnökét.
2.1.4.2. A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
Az Egyesület alakuló ülését a legidősebb alapító tag (Korelnök) vezeti, tisztségét a Palotai
Polgárőrség ÖTE Elnökének megválasztásáig viseli.
A Palotai Polgárőrség ÖTE Elnökének megválasztását követően az egyesület közgyűlését
levezető elnökként a Palotai Polgárőrség ÖTE Elnöke vezeti, akadályoztatása esetén a
Közgyűlésen jelen lévő legidősebb tag (Korelnök) vezeti az ülést.
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A Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv vezetése írásban, az elhangzottak rövid összefoglalásával
történik. Az ülésről hangfelvétel is készülhet, erről a Levezető Elnök tájékoztatja a
Közgyűlést. A jelenlévők többségének egyetértése esetén az ülésről szó szerinti jegyzőkönyv
készíthető. Az erről szóló döntés nyílt szavazással, kézfeltartással, egyszerű szótöbbséggel
kerül meghozatalra. A szó szerinti jegyzőkönyv alapjául szolgáló hangfelvételt öt évig meg
kell őrizni.
A közgyűlésen meghozott határozatokat szóban, a Levezető Elnök által kell kihirdetni azzal,
hogy azokat a jegyzőkönyvnek is tartalmaznia kell a szavazatszámok rögzítésével. A
szavazatszámlálásában a Levezető Elnököt segítik a megválasztott Szavazatszámlálók.
A Közgyűlés, annak összehívási szabályszerűségének és a határozatképesség
megállapításával valamint a közgyűlési tisztségviselők megválasztásával kezdődik. A
határozatképesség, a szavazás jelen pontban nem szabályozott részleteit a 2.1.5. pont
tartalmazza.
A Levezető Elnök jogosult megállapítani a közgyűlés összehívásának szabályszerűségét, és a
határozatképesség megállapítását.
Ezt követően Levezető Elnök javaslatot terjeszt elő a Jegyzőkönyvvezető, a Jegyzőkönyvhitelesítő, és a Szavazatszámlálók személyére vonatkozóan. A jelöltek nyilatkoznak arról,
hogy a jelölést elfogadják, majd a közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással, egyszerű
szótöbbséggel elfogadja a közgyűlési tisztségviselőket. A szavazatokat a Levezető Elnök
számolja össze, és a többség megszerzése esetén nyilvánosan és szóban kihirdeti a szavazás
eredményét, amelyet a jegyzőkönyvben is rögzíteni kell. Amennyiben a szükséges többséget a
jelölt nem szerezte meg, a Levezető Elnök újabb jelöltet kér fel a közgyűlési tisztség
viselésére, amelyet követően a fentiek szerinti választási eljárás megismétlésre kerül.
2.1.5. A Közgyűlés határozatképessége, a határozathozatal rendje, a határozatok
nyilvánossága
A Közgyűlés:
A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint a fele jelen van.
A tagsági jogosultságot a jelenléti ív sajátkezű aláírásával és személyazonosság hitelt érdemlő
módon történő igazolásával (személyi igazolvány / útlevél/ gépjármű vezetői engedély, tagsági
igazolvány bemutatása) kell bizonyítani (mandátum vizsgálat).
A határozatképesség ellenőrzése a Levezető Elnök feladata. A határozatképességet a közgyűlés
teljes tartama, de különösen a szavazások előtt ellenőrizni kell.
A határozatképtelen Közgyűlést be kell zárni és megismételt Közgyűlést kell tartani.
a.) A megismételt Közgyűlést, az eredeti Közgyűlést követő 15 napon belül meg kell
tartani. Ez esetben kizárólag az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok
tárgyalhatóak meg. A Közgyűlés határozatképtelensége miatt a megismételt újabb
Közgyűlés a jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok számára tekintet nélkül
határozatképes, ha a távolmaradás jogkövetkezményeit és a megismételt Közgyűlés
időpontját és helyét a meghívó tartalmazza. Az eredeti közgyűlési meghívóban az
eredeti közgyűlés napjára lehet a megismételt Közgyűlést összehívni. A megismételt
Közgyűlés csak a korábban meghirdetett napirendi pont(oka)t tárgyalhatja, új
napirendi pont nem vehető tárgysorozatba.
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Megismételt Közgyűlés a tag kizárásáról, a Palotai Polgárőrség ÖTE más egyesülettel
való egyesüléséről, feloszlásáról nem határozhat.
b.) A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással - a minősített többséget igénylő ügyek
kivételével - egyszerű többséggel, hozza meg. A szavazás kézfelemeléssel történik. A
hozzászólás kérése kézfelemeléssel történik. A határozat meghozatalakor nem
szavazhat az,
- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja
vagy alapítója;
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Hozzászólni egy tag által, egy napirendi pont tárgyához maximáltan három percben,
három alkalommal lehet, miután a Levezető elnök a felszólalásra megadta a szót.
A Közgyűlés rendjéért a Levezető elnök felel. Megadhatja, megvonhatja a felszólalótól
a szót, figyelmeztetheti az időkeret túllépésére, illetve a tárgytól való eltérésre. Akkor
jogosult a felszólalótól megvonni a szót, ha az felszólítása ellenére tovább folytatja a
figyelmeztetésre okot adó magatartását.
Rendzavarás esetén figyelmeztetéssel élhet, illetve ez okból felfüggesztheti a közgyűlést.
A Közgyűlés rendjének megzavarásának minősül különösen a Levezető elnök által nem
engedélyezett felszólalás, közbeszólás, bekiabálás, hangoskodás, nemtetszés
megnyilvánulás. Szünetet rendelhet el.
c.) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől 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 a közgyűlést összehívó szerv vagy személy
jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó
szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról
szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének
tárgyában.
A Levezető elnök a kiküldött napirendet a Közgyűlés tagjaival nyílt szavazáson
egyszerű szótöbbséggel elfogadtatja. Méltányolható, indokolt esetben ún.
sürgősséggel felvételre javasolhat új, írásban előterjesztett napirendi pontot. A
Közgyűlés kizárólag csak akkor veheti fel a kiküldöttől eltérő előterjesztést a
napirendjére, ha valamennyi tag jelen van a közgyűlésen és a napirendi pont
felvételéhez egyszerű szótöbbséggel hozzájárult.
d.) A napirend megnyitása után vitára bocsájtja az írásbeli előterjesztést. A napirendhez
érkezett módosító javaslatot az előterjesztő befogadhatja vagy elutasíthatja, ez utóbbi
esetben a Levezető elnök a módosító indítványt teszi fel először szavazásra. A módosító
javaslatokat, az elhangzás sorrendjében szavaztatja meg. A módosító javaslatok
szavazása után a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg alapján az un.
végleges határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Szóbeli előterjesztés kizárólag az Egyebek napirendi pont keretében tárgyalható. Ezen
napirendi tárgyalása során un. érdemi határozat (döntés) nem hozható.
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Ügyrendi javaslat nem minősül napirendi pontnak, és annak előterjesztésére
kézfelemeléssel kell a Levezető elnök felé jelzéssel élni.
Levezető elnök soron kívül köteles az ügyrendi javaslatot szavazásra bocsátani.
A szavazatokat a Levezető elnök a Szavazatszámlálók segítségével veszi számba.
e.) Titkos, írásbeli szavazást kell elrendelnie a Levezető elnöknek a tag Palotai
Polgárőrség ÖTE -ből való kizárása tárgyában.
Titkos szavazás esetén a Szavazatszámlálókból álló háromtagú Szavazatszámláló
Bizottság kerül megalakításra, melynek elnökét tagjai maguk közül jelölik ki.
Titkos szavazás esetén a határozatképesség tekintetében valamennyi, az arra
jogosultaktól származó, személyenként egy leadott szavazatot számításba kell venni, a
határozathozatal szempontjából az érvénytelen szavazatokat figyelmen kívül kell
hagyni.
f.) A szavazati joggal rendelkező jelenlévők kétharmadának egybehangzó szavazata
szükséges:
ga) az Alapszabály megalkotásához és módosításához;
gb) a Palotai Polgárőrség ÖTE más egyesülettel való egyesülésének, illetőleg
feloszlásának kimondásához;
gc) tiszteletbeli tag megválasztásához;
gd) az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet jóváhagyásához;
ge) jogszabály által meghatározott esetekben
g.) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, illetve hang- és videó felvétel készíthető,
mely tényről a megjelenteket tájékoztatni kell.
h.) a jegyzőkönyv tartalmazza:
-

a napirendi ponthoz kapcsolódó hozzászólások, kérdések rövid
összefoglalását a hozzászóló nevének feltűntetésével;
az elfogadott döntések, azaz közgyűlési határozatok pontos szövegét, (a
leadott szavazatok számát és ezek arányát „igen"; „nem"; „tartózkodás"
szerint), valamint a határozatokat évenkénti folyamatos sor- és évszámmal
kell ellátni.

A jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képezi a sorszámozott jelenléti ív, amely a
megjelent és szavazati joggal rendelkező tag nevét és lakcímét, saját kezű aláírását
tartalmazza. Az aláírások valódiságát két tanú hitelesíti.
A
jegyzőkönyvet
a
Levezető
elnök
és
a
jegyzőkönyvvezető
aláírja,
a kettő megválasztott Jegyzőkönyv-hitelesítő kézjegyével hitelesíti. A jegyzőkönyvbe az írásbeli
felvételét és hitelesítését követően bárki betekinthet, illetőleg a határozatokról másolatot
(jegyzőkönyv-kivonatot) kérhet, annak költsége megfizetése ellenében.
A Közgyűlésen meghozott határozatot, akire nézve döntést tartalmaz, vagyis az érintettel –
annak meghozatalától számítottan legkésőbb tizenöt napon belül (kivéve, ha a határozat
rendelkezése más határidőt nem tartalmaz) – írásban, ajánlott küldeményként, postai úton
vagy közvetlenül, az átadást igazoló aláírás ellenében kell közölni.
A Közgyűlés határozatait közzé kell tenni a Közgyűlési Határozatok Tárában, melyet a Palotai
Polgárőrség ÖTE honlapján (www.palotaipolgarorseg.hu) meg kell jeleníteni.
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2.1.6.

A tag irat-betekintési joga:

Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba – a személyiségi jogvédelmi szabályok, és az
adatvédelemre figyelemmel előzetes időpont-egyeztetést követően bárki betekinthet. A
közhasznúsági mellékletbe is bárki betekintést nyerhet, (az iratbetekintés általános szabályai
szerint), illetve az iratokról saját költségére másolatot készíthet.

2.2. ELNÖKSÉG
2.2.1.
Az Elnökség 3 főből, az Elnökből, az Elnökhelyettesből és az Alelnökből álló ügyintéző és
képviseleti szerv (operatív irányító, vezető szerv). A Közgyűlések közötti időben mindazon
kérdésekben önállóan, saját felelősségére dönt, melyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe. Döntéseiről, tevékenységéről a Közgyűlésnek számol be.
A/ Az Elnökség tagjai:
-

Elnök,
Elnökhelyettes,
Alelnök,

Az Elnökség állandó résztvevői:
B/ Az Elnökség ülésein az elnökségi tagok szavazati, tanácskozási és vélemény-nyilvánítási
joggal vesz részt. A határozathozatalban minden szavazati joggal rendelkező tag egyegy szavazatával vesz részt.
2.2.2. Az Elnökség:
a) elsőfokon dönt a rendes tagok felvételéről, kizárásáról;
b) Tagjai a tevékenységükkel összefüggésben felmerülő igazolt készkiadásaik
megtérítésére igényt tarthatnak;
c) Feladatai ellátásához, szükség esetén, szakértőt kérhet fel;
d) Bizalmatlansági indítványt terjeszthet a Közgyűlés elé az Elnök és/vagy az
Elnökhelyettes és/vagy az Alelnök visszahívására, amelyet soron kívül, de legkésőbb az
elfogadásától számított 60 (hatvan) napon belül összehívott rendkívüli közgyűlés elé
kell terjeszteni;
e) Megadja az előzetes felhatalmazást a Egyesület adminisztratív ügyeinek és pénzügyiszámviteli munkájának ellátására szolgáló irodai munkaszervezet (a továbbiakban:
Egyesület Iroda) létrehozására és működtetésére.
2.2.3. Az ELNÖKSÉG ülése(i):
2.2.3.1. Az Elnökség üléseinek összehívása, nyilvánossága, a határozatok nyilvántartása,
döntéseinek nyilvánosságra hozatala:
a) Az Elnökség ülései nyilvánosak.
b) Az Elnök - akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes vagy az Alelnök - hívja össze
szükség szerint, de legalább negyedévente össze kell hívni.
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c) 5 (öt) évenként a tisztújítás céljából megtartott tisztújító rendes közgyűlést követő 30
(harminc) napon belül tisztújítás céljából kötelezően össze kell hívni, továbbá 30
(harminc) napon belül soron kívül:
ca) ha azt legalább egy tag kéri;
cb) az ügyész felhívására, valamint
cc) a 2.2.2. d.) pontban leírtak alapján, az Elnök és/vagy az Elnökhelyettes és/vagy
az Alelnök visszahívására benyújtott és az Elnökség által elfogadott
bizalmatlansági indítvány esetén, soron kívül, de legkésőbb a bizalmatlansági
indítvány elfogadásától számított 60 (hatvan) napon belül.
d) Az elnökségi ülésekre meghívót kell küldeni, amely tartalmazza az ülés helyét, pontos
időpontját, javasolt napirendjét. A meghívót úgy kell kiküldeni, hogy azt az érintettek az
ülés előtt legalább 8 nappal megkapják.
e) Az elnökség határozatképes, ha a határozathozatalkor az elnökségi tagok közül 2 fő
jelen van. Az Elnökség a határozatait egyhangú, nyílt szavazással hozza. Az elnökségi
ülésekről jegyzőkönyv készül.
2.2.3.2.A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
• az ülésen elhangzottak lényegét,
• a meghozott határozatokat, azok végrehajtásának határidejét és felelősét,
• a döntést támogatók és ellenzők számarányát, nyílt szavazás esetén személyét.
Az elnökségi határozatok nyilvántartó könyvben kerülnek rögzítésre, amely tartalmazza
a döntés tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számarányát, nyílt szavazás esetén személyét. Az elnökség a határozatait írásban,
ajánlott küldeményként, postai úton vagy közvetlenül, az átadást igazoló aláírás
ellenében közli az érintettekkel, az elnökségi ülést követő 15 napon belül.
2.2.4. Az Elnökség feladatai, hatásköre:
1. Az Elnökség legkésőbb az éves rendes Közgyűlésen köteles beszámolni az Egyesület
éves munkájáról, a vagyonkezelésről. Az Elnökség gondoskodik az Egyesület
működéséhez szükséges anyagi, technikai feltételek biztosításáról, továbbá ellátják a
közbiztonsági figyelőszolgálatok irányításával kapcsolatos teendőket.
2.
A határidős tevékenységekről és annak eredményeiről havonta, a gazdasági-és
vagyonkezelés helyzetéről negyedévenként köteles beszámolni a Közgyűlésnek, illetve
a tagoknak.
3. Az Elnökség köteles tájékoztatni a tagságot az Egyesület nevében kötött
megállapodásokról, szerződésekről, és a szolgáltató jellegű vállalkozások
kezdeményezéséről. A szerződések és a szolgáltatások teljesítésében, egyenlő
bánásmód és feltételek mellet valamennyi tag alanyi jogon vesz részt.
4. Képviseleti jogkörében eljárva, a jogi képviselőn keresztül ellátja az egyesületi tagok
jogvédelmét
5. 1.000.000 forint alatti rendkívüli kifizetések jóváhagyása, együttműködési
megállapodások jóváhagyása, felmondása,
6. Működési rendjének jóváhagyása,
7. A Közgyűlés döntéseinek érvényesítése,
8. Az elismerő oklevelek, jutalmak adományozása,
9. Ideiglenes munkabizottságok létrehozása
2.2.5. Az Elnökség felelőssége:
Az Elnökséget az Egyesület vagyonával történő gazdálkodás terén fokozott felelősség terheli.
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2.2.6. Az Egyesület képviselete és jegyzése:
a) az elnök egy személyben önállóan, a Palotai Polgárőrséget akként jegyzi, hogy a kézzel
vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott Palotai Polgárőrség neve alá a
hiteles aláírási címpéldány szerint a teljes nevét önállóan írja.
b) az elnökhelyettes egy személyben önállóan, a Palotai Polgárőrséget akként jegyzi, hogy
a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott Palotai Polgárőrség neve
alá a hiteles aláírási címpéldány szerint a teljes nevét önállóan írja.
c) az alelnök egy személyben önállóan, a Palotai Polgárőrséget akként jegyzi, hogy a
kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott Palotai Polgárőrség neve alá
a hiteles aláírási címpéldány szerint a teljes nevét önállóan írja.
d) az elnök, az elnökhelyettes és az alelnök bankszámla feletti rendelkezési joga önálló
2.2.7. Összeférhetetlenségi szabályok:
A Közgyűlés és az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy
akinek a Polgári Törvénykönyvről szóló, 2013. évi V. törvény 8:1. § közeli hozzátartozója,
élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
− kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
− bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
(2011. évi CLXXV. tv. 38.§ (1) bekezdés)
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet 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. (2011. évi
CLXXV. törvény 38.§ (2) bekezdés)
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
legfőbb 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.
(2011. évi CLXXV. törvény 38.§ (3) bekezdés)
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott
adó- és 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.
[2011. évi CLXXV. törvény 39.§ (1) és (2) bekezdés]
15

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
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.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
2.3. TISZTSÉGVISELŐK
2.3.1. Egyesület tisztségviselői az Elnök, az Elnökhelyettes, az Alelnök és a Felügyelő
Bizottság tagjai. A tisztségviselőket a Közgyűlés választja.
A tisztségviselők visszahívására a Közgyűlés jogosult, amennyiben a tisztségviselő az
alapszabályban rögzített feladatainak nem tesz eleget.
A/ ELNÖK:
Az Egyesület reprezentatív képviselője, a gyűléseken, tárgyalásokon, fórumokon, és a
kapcsolatok kiépítésében vesz részt tevékenyen. Önállóan jogosult az Egyesület
képviseletére.
Az Elnök közvetlen hatáskörébe tartozik
a) a Közgyűlés és az Elnökség döntéseivel összefüggő eseti célfeladatok meghatározása;
b) a kifizetések jóváhagyása;
c) a Polgárőr elismerő oklevél, pénzjutalom adományozása;
d) a jogi képviselő, a könyvelő megbízása, felmentése;
e) megbízási díjak, tiszteletdíjak megállapítása;
f) külső szolgáltatások igénybe vétele;
g) szerződések, megállapodások aláírása;
h) javaslattétel az elnökhelyettes, az alelnök személyére;
i) A Közgyűlés és az Elnökség összehívása.
j) az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben, bíróság más hatóságok előtt.
B/ ELNÖKHELYETTES:
Önállóan jogosult az Egyesület képviseletére.
Az Elnökhelyettes helyettesként az alábbi ügyekben jár el:
a) a Közgyűlés és az Elnökség döntéseivel összefüggő eseti célfeladatok meghatározása;
b) a kifizetések jóváhagyása;
c) a Polgárőr elismerő oklevél, pénzjutalom adományozása;
d) a jogi képviselő, a könyvelő megbízása, felmentése;
e) megbízási díjak, tiszteletdíjak megállapítása;
f) külső szolgáltatások igénybe vétele;
g) szerződések, megállapodások aláírása;
h) javaslattétel az alelnök személyére;
i) A Közgyűlés és az Elnökség összehívása.
C/ ALELNÖK:
Önállóan jogosult az Egyesület képviseletére.
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Az Alelnök feladata általánosságban, az Egyesület és a lakosság közötti kapcsolat, az
Egyesület és a kerületi önkormányzat közötti kapcsolat fenntartása, támogatók keresése,
valamint egyéb, az Elnök által rábízott feladatok.
D/ Jogi képviselő:
Ellátja az egyesületi tagok tagsági jogviszonyával kapcsolatos jogvédelmet, a kerület
polgárainak jogsegélyt nyújt az esetleges törvénysértések észlelése esetén, gondoskodik
az Egyesület működését biztosító jogszabályi keretek feltárásáról, illetve a
jogszabályfigyelésről, garantálja az egyesületi munka jog-és törvényszerűségének
biztosítását. Az Elnök képviseletét, a jogi képviselő a megbízása és meghatalmazása
keretei között a külön törvényben meghatározott jogkörének megfelelően képviseli.
Hatósági vagy bírósági eljárásban (ügyvédkényszer esetén) eljárási kompetenciája nincs.
E/ Parancsnok:
Az Egyesület polgárőr parancsnoka, megegyezik az Elnök személyével.

2.3.2. A Tisztségviselők (Képviselők) helyettesítésének szabályai:
a)

b)

c)

Az Elnököt, a tisztségét megillető teljes hatáskörében – tartós, előreláthatólag
30 (harminc) napot meghaladó - akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes mindkettőjük egyidejű hosszabb, előreláthatólag további 15 (tizenöt) napot
meghaladó akadályoztatása esetén az Alelnök teljes körűen helyettesíti.
A vezető tisztségviselőket, a tisztségüket megillető hatáskörükben – ideiglenes,
előreláthatólag 3 (három) munkanapot meghaladó, de 30 harminc naptári napot
el nem érő - akadályoztatásuk esetén a halaszthatatlanul, illetőleg a jó gazda
gondossága mellett okszerűen, soron kívül végrehajtandó intézkedések
tekintetében, a tisztségviselők a szükséges és elégséges mértékben a tartós
akadályoztatásra irányadó szabályok szerint helyettesítik.
Az Elnök az Elnökhelyettest az Alelnököt; továbbá az Elnökhelyettes és az
Alelnök illetőleg a vezető tisztségviselő (k) bármilyen, a hatáskörébe és
jogkörébe tartozó feladat tekintetében megbízhatja és meghatalmazhatja a
képviseletével vagy a munka ellátásával.

2.3.3. Kötelezettségvállalás és utalványozás az Egyesület nevében:
Az Egyesület nevében, a terhére kötelezettségvállalást jelentő bármilyen alakiságú és tartalmú
szerződés, illetőleg jognyilatkozat alapján, valamint a vezető szervek (Közgyűlés, Elnökség)
határozatának végrehajtása körében utalványozási jogot gyakorolnak.
2.3.4. Megszűnik az egyesületi vezető tisztségviselői megbízatás
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
17

Az egyesület tagjai a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.
A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető
tisztségviselőjéhez vagy a Közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
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.
2.3.5.

Felügyelő Bizottság

1./ A Felügyelő Bizottság az Egyesület Elnökségétől elkülönült, a Közgyűlésnek felelős szerv,
mely elnökből és két tagból áll.
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, továbbá aki,
vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.
A Felügyelő Bizottság tagjai írásban indokolt határozattal visszahívhatók, ha az
alapszabályban előírt feladataiknak nem tesznek eleget.
2./ A Felügyelő Bizottság tapasztalatairól tájékoztatja az Elnökséget, és évente beszámol a
Közgyűlésnek.
3./ A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását, ennek során az
Elnökség tagjaitól tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, a szervezet irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja. Legalább félévente ellenőrzi:
-

a pénzügyi tevékenység szabályainak betartását,
az Egyesület vagyonával történő gazdálkodást,
a határozatok végrehajtását,
az Alapszabály szerinti működést, amelynek tapasztalatairól jegyzőkönyvet készít.

4./ A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a
Közgyűlést, vagy az Elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról
szerez tudomást, hogy
a) 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;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
A Közgyűlést vagy az Elnökséget a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől
számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen
eltelte esetén Közgyűlés vagy az Elnökség összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.
5./ A Felügyelő Bizottság elnöke - akadályoztatása esetén a Felügyelő Bizottság többségi
szavazatával delegált Felügyelő Bizottsági tag - jogosult:
-

az Elnökség ülésein megjelenni, azon tanácskozási joggal részt venni,
haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet, ha az Elnökség
vagy a Közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges
intézkedéseket nem teszi meg.
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6./ A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, mely
ülést a Felügyelő Bizottság elnöke a tervezett időpont előtt legalább 7 nappal korábban hív
össze. A bizottság ülései nyilvánosak. Zárt ülés elrendeléséről alapos indok esetén a Felügyelő
Bizottság elnöke dönt.
7./ A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjai közül minden tag jelen van, határozatait
egyhangúan hozza. A határozatot az érintettekkel írásban, ajánlott küldeményként, postai úton
vagy közvetlenül, az átadást igazoló aláírás ellenében közölni kell.

2.3.5 A tisztségviselők visszahívása
1./ Ha az Egyesület tagjainak több mint egyharmada – az ok megjelölésével – írásban
bizalmatlansági indítványt nyújt be bármely tisztségviselővel szemben, akkor az elnök köteles
30 napon belüli időpontra a közgyűlést összehívni, és a témát napirendre tűzni. Kezdeményezni
lehet a tisztségviselő visszahívását, ha
a) magatartása az Egyesület alapszabályával ellentétes,
b) magatartása az Egyesületet vagy annak céljait veszélyezteti,
c) tisztségéből adódó feladatait nem, vagy nem kellő gondossággal látta el.
2./ Ha a bizalmatlansági indítvány az elnök személyére is vonatkozik, akkor annak
tartalmaznia kell az új elnökjelölt megnevezését. Az indítvány elfogadása esetén egyúttal az új
elnökjelöltről is dönteni kell.
3./ A tisztségviselő visszahívását napirendjére vevő közgyűlésre a visszahívni kívánt
tisztségviselőt a napirend ismertetésével meg kell hívni. A határozat meghozatala előtt
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az érintett tisztségviselő védekezését és álláspontját a
közgyűlés előtt ismertesse.
4./ A bizalmatlansági indítvány akkor tekinthető elfogadottnak, ha a közgyűlésen jelen lévő
tagok több mint kétharmada egyetért azzal. Ha a közgyűlés az elnök személyét nem érintő
bizalmatlansági indítványt fogad el, akkor az elnök köteles új jelölte(ke)t állítani. Az ilyen
módon megválasztott tisztségviselők hivatali ideje megegyezik a leváltott tisztségviselők
hátralévő hivatali idejével. A leváltott tisztségviselő hivatali ideje a helyére jelölt tisztségviselő
megválasztásáig tart.
5./ A közgyűlés határozatát az érintett tisztségviselő a határozat meghozatalától számított 30
(harminc) napon belül bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat
végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.

III. Az Egyesület tagsági viszonya
1./ Az Egyesület tagszervezete a köztestületté alakult Országos Polgárőr Szövetségnek
(továbbiakban: OPSZ), illetve a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek
Szövetségének (továbbiakban BPSZ).
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2./ Az Egyesület munkáját az OPSZ Alapszabályában és egyéb szabályzataiban, illetve BPSZ
Alapszabályában és egyéb szabályzataiban meghatározottak alapján végzi.
3./ Az OPSZ és BPSZ közvetlenül szakfelügyeleti és ellenőrzési jogot gyakorol az Egyesület
felett.
4./ A tagszervezeti jogviszony megszűnik az OPSZ Alapszabályának 24. pontjában és a BPSZ
Alapszabályának 3.1.2.pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén.
3.1. Az Egyesület tagjai, pártoló és tiszteletbeli tagjai, a tagsági jogviszony
Az Egyesület nyilvántartott tagsággal rendelkezik.
A tagság lehet:
• rendes tagság
• pártoló tagság
• tiszteletbeli tagság
A) Az egyesületi rendes tagság feltételei:
Az Egyesület nyilvántartott tagsággal rendelkező nyílt szervezet.
Az Egyesület tagja lehet:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

minden magyar állampolgár, illetve a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló, 2007. évi I. törvényben
meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a
harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II.
törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve
tartózkodási engedéllyel rendelkezik, továbbá a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva,
18. életévét betöltötte,
büntetlen előéletű, és nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, továbbá ezt hatósági
erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja
az Egyesület Alapszabályát megismerte és elfogadta, célkitűzéseivel azonosul
önkéntes jelentkezését - a belépési nyilatkozat kitöltésével - az Egyesület
Elnökségének jelzi
fizeti a mindenkor megállapított éves tagdíjat
Felvételét kérheti továbbá az Egyesületbe olyan jogi személy is amely:
a.) elfogadja az Egyesület Alapszabályát és egyéb Szabályzatait
b.) továbbá megfelel az 1. pont második fordulatában meghatározott személyi körnek
magára nézve kötelezőnek ismeri el az OPSZ által kiadott szolgálati és etikai
szabályzatot.

A tagsági viszony az Egyesület elnökségének (továbbá: Elnökség) döntésével és
nyilvántartásba vétellel keletkezik.
A tagfelvétel előtt a tagjelöltnek sikeres polgárőr alapismereti vizsgát kell tenni.
A tagsági viszony megszűnik:
1. a tag kilépésre irányuló egyoldalú jognyilatkozatával (a kilépést írásban kell benyújtani
az Elnökséghez)
2. a tag halála esetén
3. az Egyesület megszűnésével
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4. ha a jogi személy, jogutód nélkül megszűnik, feloszlik, más szervezetbe beolvad
5. Az Elnökség egyhangú határozattal haladéktalanul megszüntetheti a tagságát annak,
akit a bíróság szándékos bűncselekményért jogerősen elítélt.
A tag kizárható:
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.
A Közgyűlés az indítványt követően meghallgatja az érdekeltet – aki jogosult jogi
képviselőn keresztül is nyilatkozatot tenni -, megvizsgálja a rendelkezésre álló
okiratokat, meghallgatja az indítványozott tanúkat, szakértőket és tagi
hozzászólásokat.
A bizonyítékok beszerzése, tanúk előállítása, vagy szakértő esetleges megbízása esetén
a Közgyűlés kizárásra vonatkozó napirendet egy alkalommal legfeljebb hatvan
nappal elnapolhatja, és ebben a részben megismételt Közgyűlést köteles tartani.
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 jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró
határozatot a taggal közölni kell.
A kizáró határozat ellen a VII. pontban foglaltak kivételével fellebbezési lehetőség
nincs.
3.2. A rendes tagokat megillető jogok:
Az Egyesületen belül a rendes tagok jogai egyenlők, a természetes személy tagok személyesen,
a jogi személy tagok képviselőjük útján vesznek részt az egyesület tevékenységében. Ezen
belül a küldötteik és delegált tisztségviselőik útján:
1. a rendes tagok választók és választhatók az Egyesület szerveibe, bármely tisztségére
2. a közgyűlésen a rendes tagoknak szavazati joguk van
3. az Egyesület működése során, a tevékenység végzésével összefüggésben hozzászólási,
véleményezési joga van;
4. részt vehetnek az Egyesület által szervezett kiképzéseken, szakmai továbbképzéseken,
5. megilleti a jogvédelem, ha feladatai törvényes ellátása során, vagy tagsági viszonyával
összefüggésben, személyét vagy közeli hozzátartozóját jogsértés éri
6. a rendes tagok betekinthetnek az Egyesület bármely szervének iratába (a személyi
nyilvántartás kivételével), jegyzőkönyveibe, az ülések anyagaiba. Az Egyesület
szervének törvénysértő határozatát- a tudomásra jutástól számított 30 napon belülbíróság előtt megtámadhatja.
7. részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein
8. részt vehetnek a tagok, a gyermek- és ifjúságvédelem, a baleset-megelőzés, a
kábítószer-megelőzés, a rendőri hivatás népszerűsítése, valamint a szabadidő hasznos
eltöltése érdekében Ifjú Polgárőr szervezeteket, amelyek a helyi (települési) szervezeti
kereteken belül, annak irányításával működnek. Az Ifjú Polgárőr Mozgalom korhatára
12-18 év.
3.3. A rendes tagok kötelezettségei:
Az Egyesületen belül a tagok kötelességei egyenlők.
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9. a tag köteles eleget tenni a jogszabályokban és az alapszabályban meghatározott
kötelességeinek.

10. vállalt feladatait teljesíteni
11. a birtokába került egyesületi vagyontárgyakat a tőle elvárható gondossággal óvni, és
lehetősége szerint gyarapítani, e vagyontárgyak tekintetében anyagi és jogi felelősség
terheli
12. a szándékos károkozás büntetőjogi jogkövetkezményeket eredményezhet
13. a Közgyűlés által meghatározott tagsági díj megfizetése belépéskor, illetve a tárgyév
január 1-15-e között, a tagdíj megfizetése (a nem fizetés azonban automatikusan nem
eredményezheti a tagság megszűnését BH2000. 274),
14. feladatait a tőle elvárható módon teljesítse
15. az Egyesülethez méltó, törvénytisztelő magatartás tanúsítása
16. havonta minimum négy (4) órányi szolgálatban való részvétel
17. nem veszélyeztethetik az Egyesület céljának megvalósítását

B) Pártoló tagság:
Az Egyesület pártoló tagja lehet minden természetes személy a 2011. évi CLXXV. törvény Ectv.) 4.§ (5) bekezdése szerint, az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki (amely):
- folyamatos anyagi és erkölcsi hozzájárulással segíti az Egyesület célkitűzéseinek
megvalósulását, és működését
- az Egyesület Közgyűlése minősített többségű, vagy az Elnökség egyhangú
határozatával annak nyilvánít
- tanácskozási, javaslattételi joga alapján részt vesz az Egyesület munkájában
Az Egyesület pártoló tagjának tagsága
-

lemondással,
az Elnökség döntése alapján megszűnéssel,
illetve elhalálozással szűnik meg.

C) Tiszteletbeli tagság:
A tiszteletbeli tagfelvétel konjunktív feltételrendszerre épül.
Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet minden természetes személy, az a jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, amelynek kiemelkedő tevékenysége, közéleti
szereplése indokolja, továbbá amelyet az Egyesület Közgyűlése minősített többséggel,
határozatával annak nyilvánít.
Az Egyesület tiszteletbeli tagjának (a tiszteletbeli polgárőrnek) tagsága
- lemondással,
- az Elnökség döntése alapján megszűnéssel,
illetve elhalálozással szűnik meg.

IV. Az Egyesület gazdálkodása
Az Egyesület Elnöksége mindenkor a hatályos pénzügyi – számviteli jogszabályok
rendelkezései szerint gazdálkodik, a jóváhagyott költségvetés alapján. Az Egyesület saját
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gazdálkodását a társadalmi szervezetekre vonatkozó jogszabályok szerint végzi, az
Alapszabály rendelkezései ezzel összhangban kell, hogy álljanak. Az Egyesület elsődleges
gazdasági tevékenységet nem folytat, vagyonával önállóan gazdálkodik. Az Egyesület - célja
megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében vállalkozási tevékenységet is
folytathat. Az ilyen irányú tevékenysége nyomán létrejövő nyereség kizárólag az
Alapszabályban meghatározott célok, feladatok teljesítésére használható fel. Az Egyesületnek,
mint közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási
tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván.
Az Egyesület a rendelkezésére álló vagyoni eszközökkel, a Közgyűlés által, - illetve az
egyesületi vagyon 50% feletti hányada esetén - az Elnökség tagjai által jóváhagyottan
gazdálkodik.
Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl – az
egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
Az Egyesület csak olyan módón vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem
veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását, működésének fenntartását.

4.1. Az Egyesület vagyona (bevétele):
4.1.1. Az Egyesület vagyona lehet:
- készpénz (folyószámlán elhelyezett összeg)
- értékpapír (kötvény, letéti jegy, stb.)
- ingó és ingatlan vagyon.
4.1.2. Az Egyesület bevételét képezi elsősorban:
-

-

A tagok által befizetett tagdíj
Az alapítótól, az államháztartás alrendszereitől, jogi személyek, illetve az Egyesületen
kívüli magánszemélyek (adományozók) által közhasznú célra, vagy a működési
költségek fedezésére kapott támogatás, hozzájárulás, illetve adomány
Közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel.
A normatív- és céltámogatásokból származó bevételek
A tevékenységgel összefüggésben, a célok megvalósítása érdekében keletkezett
bevételek
Egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel;
Egyéb bevételek (pl. SZJA 1%)
Vállalkozási tevékenységből származó bevétel, rendezvények bevételei.
Meghatározott célokra alkalmazott gyűjtések bevételei
az Egyesület eszközállományának értékesítéséből származó bevételek
a fenti pontok alá nem tartozó egyéb bevételek.

Az Egyesület bevételeit a részletezésben, költségeit (kiadásait) elkülönítetten, a számviteli
előírások szerint tartja nyilván. Az üzemeltetési, fenntartási költségeit (kiadásait) és az egyéb
közvetett költségeket (kiadásokat) - ideértve a közös célra használt tárgyi eszközök
értékcsökkenési leírását is - az Egyesület a célja szerinti tevékenység és a vállalkozási
tevékenység között, az előzőekben felsorolt tevékenységek bevételének arányában kell évente
megosztania.
4.1.3. Az Egyesület költségei:
-

a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások,
kiadások);
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-

az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek
(ráfordítások, kiadások);
a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások,
kiadások);
a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek
(ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani.
a fenti pontok alá nem tartozó egyéb költségek.
A közhasznú szervezet nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési
szabályokat kell alkalmazni.

4.2. A céltámogatások elszámolási szabályai:
Az Egyesület az egyéb bevételei között nyilvántartott, az éves költségvetésről szóló törvény
szerint szerződéses jogviszony alapján állami feladatellátás címén kapott céltámogatást,
felhasználását, maradványának elszámolását, a céltámogatást nyújtó szervezet előírásainak
megfelelően végzi.

4.3. A vállalkozási tevékenységből származó eredmény megállapítása:
Az Egyesület a vállalkozási tevékenységéből származó eredményét a számviteli törvény,
illetve az éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságait
szabályozó kormányrendelet szerint állapítja meg.
A társadalmi szervezet a társasági adótörvény alapján határozza meg a társasági adó alapját, az
igénybe vehető adókedvezményeket, a fizetendő társasági adót.
4.4. Az Egyesület beszámolójával kapcsolatos követelmények:
Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg „közhasznúsági
mellékletet” készíteni.
4.4.1. A közhasznúsági melléklet tartalmi elemei:
1.
2.
3.
4.
5.

számviteli beszámoló
költségvetési támogatás felhasználása
a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
a cél szerinti juttatások kimutatása
a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek
szerveitől kapott támogatás mértéke
6. a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve
összege
7. a közhasznú tevékenységről szóló, rövid, tartalmi beszámoló
A közhasznúsági melléklet és a beszámoló elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatásköre,
elfogadása 2/3-os szótöbbséggel történik. A beszámolóba és a közhasznúsági mellékletbe bárki
betekinthet, másolatot készíthet. Az Egyesület a közhasznúsági mellékletet a tárgyévet követő
év június 30-ig a kerületi aktuális újságban és/vagy a kerületi Kábel Televízióban, illetve a
Palotai Polgárőrség hivatalos honlapján, a www.palotaipolgarorseg.hu nyilvánosságra hozza.
Határozatok és nyilvánosság: A vezető testületi szerv (a Közgyűlés és az Elnökség) döntéseit
a szervezet ügyintéző szerve nyilvántartja a határozatok tárában. Ebben fel kell tüntetni a
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döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát (nyílt szavazás
esetén) személyét. Az Elnök gondoskodik a vezető testületek döntéseinek érintettekkel való
közléséről, írásban, igazolható módon. A vezető testületi szervek döntéseit a szervezet
székhelyén elhelyezett hirdető táblán, valamint a www.palotaipolgarorseg.hu honlapon hozza
nyilvánosságra. A szervezet működésével kapcsolatban keletkezett iratokban bárki betekinthet,
a szervezet székhelyén előre egyeztetett időpontban. A szervezet működésének módjáról,
szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámolói közléseiről időszaki
kiadványaiban és Interneten, a www.palotaipolgarorseg.hu honlapján tájékoztatja a
nyilvánosságot.
4.5.

Adománygyűjtés szabályai:

Az Egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetve
más személyek zavarásával, személyhez fűződő jogok és emberi méltóság sérelmével. Az
Egyesület nevében vagy javára történő adomány gyűjtés csak szervezet elnöke,
akadályoztatása esetén elnökhelyettese által aláírt meghatalmazás alapján végezhető.

V. A Tagdíj
A tagszervezetek a rendes tagjaik által hozzájuk befizetett tagdíjakból, vagy más forrásból
tagdíj fizetésével is hozzájárulnak az Egyesület működéséhez. A mindenkori tagdíj mértékét az
Egyesület rendes évi Közgyűlése állapítja meg, amely a határozathozatalt követő év január
elsejétől lép érvénybe.
- A tagdíj befizetése a rendes tagok részére kötelező.
- A tagdíjat a rendes tagoknak minden év január 31-ig kell megfizetni, amit számlával
kell igazolni.
- A tagdíj befizetésének rövidtávú (max. 1 hónap) elmulasztása esetében a tagdíjat nem
fizető rendes egyesületi tag sem anyagi, sem eszköztámogatásban – a tárgyévben –
már nem részesülhet.

VI. Az Egyesület megszűnése
Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
d) az arra jogosult szerv megszünteti
feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.
A jogutód nélkül megszűnt jogi személynek a hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyona
a jogi személy tagjait, tagság nélküli jogi személy esetén az alapítói jogok gyakorlóit illeti
meg olyan arányban, amilyen arányban ők vagy jogelődjük a jogi személy javára vagyoni
hozzájárulást teljesítettek.
A jogutód nélkül megszűnt jogi személy tagjai és alapítója a felosztott vagyonból való
részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt jogi személy ki nem elégített
tartozásaiért.
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Az egyesület jogutód nélküli megszűnésének fenti általános esetein túl az egyesület jogutód
nélkül megszűnik, ha
a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné
vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
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 nyilvántartó bíróság jogszabályban
meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont.
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.

VII. Jogorvoslat
Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag - a tudomására jutástól
számított 30 (harminc) napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása
a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást
felfüggesztheti.

VIII. Záró rendelkezések
1.)
Az Alapszabályban nem részletezett kérdésekben a 2011. évi CLXXV. törvény az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező állampolgárok beutazásáról
és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, a harmadik országbeli állampolgárok
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény rendelkezései, valamint a 2013. évi
V. törvény (Ptk.) az irányadók.
2.)
Az Alapszabály a jelen - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegezéssel - a
bíróság jogerős nyilvántartásba vételével lép hatályba.
3.)
Az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint egyéb szabályzatainak
rendelkezései változatlanul hatályban maradnak annyiban, amennyiben azok az Alapszabály
jelen - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – szövegének keretei között azzal nem
ellentétesek, illetőleg azzal maradéktalanul összhangban vannak.
Az Alapszabály a jelen- módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt- szövegét a 2014. év
július 12. napján megtartott a Rendkívüli Közgyűlés a RKGY/6/2014 sz. határozatával
elfogadta.
Az Alapszabály a jelen- módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt- szövegével 2014. év
július 12. napján lép hatályba.
A változásbejegyzési eljárásra a szervezet nyilvántartásba vételére vonatkozó eljárási
szabályokat kell alkalmazni. A változásbejegyzési kérelmet a létesítő okirat módosítását,
illetve az adat változását eredményező, a szervezet arra jogosult szerve határozatának
elfogadását követő hatvan napon belül kell a bíróságnak bejelenteni.
Budapest, 2014. július 12.
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P. H.

………………………………. ….
Elnök

…………………………………
Elnökhelyettes

Alulírott dr. Pálinkás Csilla ügyvéd igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe
foglalt szövege megfelel az alapszabály 2014. év július 12. napján kelt módosítások alapján
hatályos tartalmának.
Az Alapszabály változásait a dőlt, illetve a Fővárosi Törvényszék 7.Pk.64.594/1990/48-I
végzésben foglaltak alapján született változásokat dőlt és vastagított betűvel írt részek jelölik.
Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. év július 12. napján
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