HEVES MEGYEI POLGÁRÕR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

2014 október 19 napján kelt módosítással egységes szerkezetbe foglalt, amely módosítások jelen alapszabályban dőlt betűvel
szerepelnek

ALAPSZABÁLYA
A Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége /továbbiakban szövetség / a Megye területén működő
lakossági önszerveződésű a szilárdabb közrend és közbiztonság érdekében társadalmi bűn és baleset
megelőzési, gyermek és ifjúságvédelmi valamint, környezetvédelmi céllal a polgárőrségről és a polgárőr
tevékenységről szóló 2011. évi CLXV. törvény alapján megalakult Polgárőr egyesületek érdekvédelmi,
érdekérvényesítő és tájékoztató szövetsége, amit a tagszervezetek önkéntes társulásukkal hoztak létre.
A Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének Közgyűlése 2014. március 29. napján az alábbi
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt fogadta el.
I. ÁLTALÁNOS ENDELKEZÉSEK
1.1.A szövetség neve: HEVES MEGYEI POLGÁRÕR SZERVEZEK SZÖVETSÉGE
Egyszerűsített neve : HEVES MEGYEI POLGÁRÕR SZÖVETSÉG
Rövidítése
: HMPSZ
1.2. A szövetség székhelye:
A mindenkori megválasztott elnök által meghatározott cím:
Jelenleg: 3240 Parád Kossuth Lajos út 128.
Levelezési cím: ugyanaz,
Telefon és Fax. 06/ 36/359-033
email: hevesmegyeipsz@gmail.com
1.3. A szövetség működési területe: Heves Megye közigazgatási területe.
1.4. Alapítási éve: 1994
1.5. Pecsétje: Kör alakban felső háromnegyed részben Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége felirat
közepén kör alak benne HMPSZ felirat, melyet két oldalról stilizált kéz rajzolata fog közre.
1.6. Jogállása: Önálló jogi személy, amely polgárőrségről és a polgárőr tevékenységről szóló 2011. évi
CLXV. törvény /továbbiakban Ptv./, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény / továbbiakban Ctv./ szerint
közhasznú tevékenységet folytató társadalmi szervezet, amely demokratikus önkormányzatiság elve alapján
működik, önálló ügyintézői és képviseleti szervvel rendelkezik.
1.6.1. A Szövetséget az Elnök képviseli. Az Elnök akadályoztatása esetén a képviseletre az elnök által
megbízott elnökhelyettes vagy elnökségi tag jogosult.
1.7. A szövetség:
A Szövetség az alábbi közhasznú tevékenységet végzi a Ctv. 34. § (1) bekezdése alapján:
- közrend és közbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás
- környezetvédelem
- gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
A Szövetség nyilvántartott tagsággal rendelkezik. Nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen
közhasznú szolgáltatásaiból, azokat bárki igénybe vegye.
A Szövetség közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, illetve olyan közfeladat ellátásában vesz
részt, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely
állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. Ennek megfelelően a Szövetség a Ptv. 4. §
(1) bekezdés a) pontja alapján, a rendőrséggel kötött együttműködési megállapodás szerint ellátja a
közbiztonság védelmét, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 11.,12.17. pontjában meghatározott közfeladatok ellátásában vesz részt.
A Szövetség vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében azt nem
veszélyeztetve végezhet, amely azonban nem lehet fő tevékenysége. Gazdálkodása során elért eredményeit
nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat szervezete pártoktól független és azoknak anyagi

támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és megyei valamint fővárosi
önkormányzati képviselő jelöltet nem állít, és nem támogat.
A Szövetség céljainak, feladatainak megvalósítása során nem avatkozik bele önálló jogi személyiségű
tagszervezeteinek működésébe, valamint nem korlátozza azok önállóságát, tevékenységét döntési jogkörét
felelősségét mindaddig, amíg azok a hatályos jogszabályokkal, valamint az OPSZ alapszabályával Szervezeti
és Működési Szabályzatával összhangban vannak.
II. A SZÖVETSÉG CÉLJA, FELADATAI
2.1. A Szövetség célja:
a.)A bűncselekmények megelőzése, bűn és baleset megelőzés, környezetvédelem;
b.)A gyermek és ifjúságvédelem érdekében önkéntes tevékenységet fejt ki a társszervekkel, illetve
más társadalmi szervezetekkel;
c.)A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése;
d.)A közbiztonság javítása; a lakosság, a bűnüldöző valamint rendészeti szervek közötti bizalom,
illetve együttműködés erősítése.
2.2. Ennek érdekében a Szövetség:
- nyilvános reklám és propaganda tevékenységet (oktató-tanácsadó) munkát fejt ki
a közbiztonság a társadalmi bűn és baleset megelőzés népszerűsítése érdekében;
- fórumot szervez és bonyolít le;
- bűnmegelőzési kiadványokat és ajánlásokat terjeszt;
- részt vesz az Országos Polgárőr Szövetség munkájában.
III. A SZÖVETSÉG TAGSÁGA
A szövetség nyílt szervezet, tagjai lehetnek azok a Heves Megye területén törvényesen működő – jogi
személyiséggel rendelkező polgárőr egyesületek, akik:
- elfogadják a szövetség és az OPSZ alapszabályát és egyéb szabályzatait.
- támogatják a szövetség tevékenységét, abban aktívan részt vesznek
- a rendőrséggel a Ptv. alapján tevékenységükre vonatkozóan írásbeli együttműködési megállapodást
kötöttek.
- tagsági díjat fizetnek.
IV. A TAGSÁGI VISZONY MEGSZŰNÉSE
A tagsági viszony megszűnik:
- a tag kilépésével,
- a tag kizárásával,
- a tag jogutód nélküli megszűnésével.
- a tagsági jogviszonynak a szövetség általi felmondásával
Kizáró ok:
- a jogszabályokban, alapszabályban, közgyűlési határozatban rögzített kötelezettségek súlyos illetve
ismételt megsértése esetén, amennyiben az előzetes figyelmeztetés ellenére sem teljesíti kötelezettségét.
A kizárásról a közgyűlés jelen alapszabályban meghatározott szabályok szerint jogosult döntését
meghozni. A kizárással kapcsolatos napirend megtárgyalása során ismertetni kell a kizárás
alapjául szolgáló tényeket, körülményeket. Ezt követően a kizárással érintett tagnak lehetőséget kell
biztosítani arra, hogy a kizárással kapcsolatos saját álláspontját, védekezését és azok bizonyítékait
előterjeszthesse. A közgyűlés ezt követően dönt a tag kizárásával kapcsolatban. A tag távolléte a
kizárással kapcsolatos döntés meghozatalának nem akadálya, abban az esetben, ha a közgyűlés
megtartásával kapcsolatban az értesítése jelen alapszabályban meghatározottak szerint megtörtént.
A kizárást kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. Az indokolásnak
tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat és a határozattal
kapcsolatos jogorvoslati lehetőséget. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. A kizárással
kapcsolatos döntéssel szembeni jogorvoslati lehetőséget a Ptk. Harmadik könyv XI. fejezete
tartalmazza.
A szövetség a tagsági jogviszonyt 30 napos határidővel írásban felmondhatja, ha a tag nem felel
meg jelen alapszabály III. pontjában meghatározott feltételeknek

V. TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
A szövetség tagjai egyenlők. A Szövetség tagja csak az alapszabályban meghatározott kötelezettség
teljesítésére köteles.
a.) a tag szervezetek – képviseletében eljárók - választanak és választhatók a szövetség bármely
tisztségére,
b.) a tagok betekinthetnek a szövetség bármely szervének iratába, jegyzőkönyveibe, ülések anyagaiba,
c.) részt vehetnek a Szövetség Közgyűlésén,
d.) részt vehetnek a szövetség valamennyi rendezvényén,
e) a tag feladatai törvényes ellátása során vagy tagsági viszonya miatt jogsérelem joghátrány esetén a
fokozott jogi védelem illeti meg,
f) a tag köteles megtartani a jogszabályokban és az alapszabályban előírtakat, ezen belül :
- folyamatosan részt vesz a közös munkában
- vállalt feladatait teljesíti
- a birtokába került szövetségi vagyontárgyakat óvja, lehetőség szerint gyarapítja
- fizeti a közgyűlés által meghatározott tagdíjat
- a tagszervezetek tagjai kötelesek a szövetség tagjához méltó magatartást tanúsítani.
g) a szövetség bármely tisztségére csak, tagegyesületi tagnak minősülő polgárőr választható meg.
VI. A SZÖVETSÉG FELÉPÍTÉSE SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI RENDJE
6.1 A szövetség szervei
- Közgyűlés
- Elnökség
- Felügyelő Bizottság
- Etikai Bizottság
6.2. A Közgyűlés
A Közgyűlés a tagok összessége, a Szövetség legfőbb szerve. A Közgyűlésen a szervezetek küldöttjeik útján
vesznek részt.
6.2.1. A Közgyűlés összehívásának rendje.
A Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet. Rendes Közgyűlést a Szövetség évente legalább egyszer tart.
Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, a tagok legalább egyharmada által aláírt kérelemre, melyben
megjelölik az összehívás okát és célját, valamint a napirendet. A közgyűlés helyéről és időpontjáról az
elnökség dönt.
A Közgyűlést az Elnök, írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az
ülésről legalább nyolc nappal korábban írásban vagy elektronikus úton (e-mailben) értesültek. A meghívó
tartalmazza a közgyűlés helyét, idejét illetve javasolt napirendjét. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A
napirendi pontokhoz tartozó írásbeli előterjesztéseket az elnök köteles írásban postai vagy elektronikus úton
(e-mailben) a közgyűlés időpontját megelőzően,(legalább három nappal) a tagok részére megküldeni.
6.2.2. A Közgyűlés határozatképessége, határozathozatal módja.
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50% + 1 fő jelen van. Amennyiben az
egyébként szabályszerűen összehívott Közgyűlés a megjelent tagoknak az előírtnál alacsonyabb száma miatt
határozatképtelen, legkésőbb egy hónapon belüli időpontra ugyanazon tárgysorozattal új Közgyűlést kell
kitűzni, amely akkor határozatképes, ha a tagok 25%-a megjelent, de az így tartott közgyűlésen nem
határozhatnak a minősített szavazati arányt előíró kérdésekben és személyi kérdésekben, csak abban az
esetben ha a szavazásra jogosultak száma a 50% + 1 főt elérte. Erre a tényre a tagok figyelmét a meghívóban
előre fel kell hívni.
A közgyűlésen az általános alelnök elnököl. (levezető elnök) A közgyűlés kezdetekor a levezető elnök
javaslatára a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel meghozott határozatával dönt a szavazatszámlálók,
jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők személyéről. A Közgyűlésen résztvevők egyszerű szótöbbséggel
további indítványok napirendre tűzését határozhatják el.

A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazást
rendelhet el a Közgyűlés az Elnök előterjesztése vagy a tagok egyharmadának kezdeményezése alapján.
A Közgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek: a küldöttek, és az elnökség tagjai.
A jelenlévő szavazásra jogosultak háromnegyedének a szavazata szükséges:

az alapszabály módosításához

az egyesület céljának módosításához

az egyesület megszüntetésével kapcsolatos döntés meghozatalához
A jelenlévő szavazásra jogosultak kétharmadának a szavazata szükséges:
- más szervekkel történő egyesüléshez,
- az éves beszámoló, a költségvetés illetve a közhasznúsági jelentés elfogadásához,
- fegyelmi kérdések elbírálásához / kizárás, visszahívás/,
- tagdíj meghatározásához,
- két közgyűlés közötti időszakban a költségvetés szükséges módosítására az elnökség által.
Ettől a szabálytól történő eltérés csak a szigorúbb, magasabb részvételi és szavazati arány előírása esetén
megengedett.
A Közgyűlés üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható
döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha
lehetséges). A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve
és sorszámozva kell a Szövetség iratai között megőrizni. Folyamatos kezelését a Szövetség Kommunikációért
felelős alelnöke látja el. A Közgyűlésről készült jegyzőkönyvet az Elnök és az általa felkért jelenlévő két tag
hitelesíti.
A Közgyűlés határozatait, a határozathozatal időpontját követő két héten belül írásban vagy elektronikus (email) úton – igazolható módon – közli az érintettekkel, valamint a Szövetség székhelyén 30 napra kifüggeszti.
A Szövetség működésével kapcsolatban keletkezett iratokba a Szövetség székhelyén – a Szövetség
képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, azokról saját költségére másolatot
készíthet.
A Szövetség a saját honlapján – szükség esetén az Elnökség által kiválasztott országos napilapban – valamint
egy országos folyóiratban, a Polgárőr magazinban, nyilvánosságra hozza a Szövetség szolgáltatásainak
igénybevételi módját, a működés módját, a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót, valamint a
Szövetség tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait. A Szövetség által nyújtott cél szerinti
juttatások bárki által megismerhetők.
6.2.3. A Közgyűlés kizárólagos hatásköre
a.)megválasztja a Szövetség vezető testületeit: az Elnökséget, a Felügyelő Bizottságot, az Etikai
Bizottságot, valamint tisztségviselőit: az elnököt, az elnökségi tagokat, az FB elnökét és tagjait
valamint az Etikai Bizottság elnökét és tagjait;
b.) határoz az Elnökség által előterjesztett fontos, a Szövetséget érintő ügyekben, kialakítja a
Szövetség álláspontját az aktuális kérdésekben, melyet az Elnökség köteles képviselni;
c.)dönt az alapszabály elfogadásáról, módosításáról;
d.)dönt tag kizárása tárgyában;
e.)meghatározza a következő naptári évre esedékes tagdíjak mértékét;
f.)tárgyalja a tagok által előterjesztett indítványokat;
g.)elfogadja az ügyintéző szervek éves beszámolóját;
h.)kizárólagos hatáskörébe tartozik az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a Szövetség
Elnöke által előterjesztett közhasznúsági jelentés elfogadása; (a Szövetség éves beszámolójának
jóváhagyása a közhasznúsági jelentés elfogadásával egyidejűleg, tárgyévet követő év 150. napjáig a
közgyűlés döntése alapján történik)
i) éves költségvetés megállapítása, elfogadása,
j) döntés más társadalmi szervezetekkel történő egyesülés kérdésében, feloszlás kimondása;
k) a tisztségviselők visszahívása és lemondásuk elfogadása.
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak ezen kívül mindazok a kérdések, amelyeket a Ptk. a

közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
6.2.4.

Összeférhetetlenség

Kizáró okok:
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
jogkövetkezmények 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.
Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához
szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelő bizottság tagja, akivel szemben a vezető
tisztségviselőkre vonatkozó kizáró okok állnak fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy
vezető tisztségviselője. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek
részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem
utasíthatóak.
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 -,
 amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és
vámtartozását nem egyenlítette ki,
 amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
 amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
 amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette vagy törölte.
 A vezetőség és a bizottságok tagjai, valamint a szekciók vezetői, illetve az ennek jelölt személyek
kötelesek valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget
egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betöltenek. (Ctv. 39. § (1)-(2) bekezdés)
Összeférhetetlenségi okok:
A legfőbb szerv, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet részt az a
személy, 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 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.
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
- a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület
legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
- a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem
rendelkezik,
- 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
- a fent meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
6.3.

Elnökség

A Szövetség operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat a 10 tagú Elnökség látja el. Az Elnökség tagjai 1 fő

elnök, 1 fő általános elnökhelyettes, 1 fő kommunikációs elnökhelyettes, 1 fő gazdasági elnökhelyettes, 1 fő
oktatási elnökhelyettes, 5 fő alelnök (területi képviselő).
Az Elnökségi ülésre – annak tárgykörére figyelemmel –esetenként további tagok hívhatók meg. Az Elnökség
megbízatása a megválasztás napjától négy évre szól, és tagjai további ciklusokra újraválaszthatók bármilyen
tisztségre. Az Elnök megbízatása szintén négy évre szól, tisztségére újraválasztható.
Az Elnökség tagjainak összeférhetetlenségére megfelelően irányadóak az alapszabály 6.2.4. pontban írtak.
Az Elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább háromhavonta tartja. Az ülést az Elnök hívja
össze írásban. Szabályszerűnek az összehívás akkor tekinthető, ha a tagok legalább nyolc nappal az ülés
időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Az ülés határozatképes,
amennyiben a szavazásra jogosult elnökségi tagoknak legalább 2/3-a jelen van. Az Elnökség határozatait nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető Elnök szavazata dönt. Az
Elnökség az elnök kezdeményezésére úgynevezett távszavazással (e-mailben, telefonon vagy faxon) is
hozhat határozatot melynek eredményéről a HMPSZ irodavezetője jegyzőkönyvet készít. A távszavazásra
egyebekben az Elnökség döntéshozatalára vonatkozó szabályok megfelelően irányadóak. Az Elnökség ülései
nyilvánosak.
Határozatképtelenség esetén – legkésőbb 15 napon belül – az Elnökséget ismételten össze kell hívni.
Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülés is csak akkor határozatképes, ha azon az Elnökség
tagjainak több mint fele jelen van.
Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyv készül, amelynek tartalmaznia kell az ülésen elhangzottak lényegét, a
meghozott határozatokat, azok végrehajtásának határidejét és felelősét, valamint a döntést támogatók és
ellenzők számarányát. Az Elnökség határozatait körlevélben közli az érintettekkel az ülést követő 15 napon
belül. Az Elnökségi ülések jegyzőkönyveibe bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet. Az
Elnökség köteles az üléseken hozott határozatokról az 2011. évi CLXXV (Ctv.) alapján nyilvántartást vezetni,
és annak bárki által történő megtekintését biztosítani (kivéve a fegyelmi ügyeket).
6.3.1.

Az Elnökség feladatai
a) ellátja a Szövetség operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat,
b) a Szövetséget érintő ügyekben, fontos kérdésekben előterjesztést fogalmaz meg a Közgyűlés
számára,
c) dönt felvételi kérdésekben,
d) kizárás esetén javaslatot tesz a Közgyűlésnek,
e) az elnökség mindazon kérdésekben dönt, amelyeket az alapszabály nem utal a Közgyűlés illetőleg
más testület kizárólagos hatáskörébe,
f) döntéseiről, tevékenységéről a Közgyűlésnek számol be,
g) előterjesztést készít a Területi Képviselők Bizottságának számára
h) feladata ellátásához szükség esetén szakértőt kérhet.
i) elfogadja az SZMSZ-t
j) két közgyűlés között közgyűlési felhatalmazás alapján dönt a költségvetés szükséges módosításáról
k) kijelöli a közgyűlés levezető elnökének személyét

Az Elnökség tagjait a szövetség vagyonával történő gazdálkodás terén fokozott felelősség terheli. A tagok
tevékenységüket díjazás nélkül végzik készpénz kiadásaik megtérítésére, igényt tarthatnak.
Az Elnökség bármely tagjának visszahívását az Elnökség összes tagjának 2/3-os többségi indítványára a
soron következő Közgyűlés vitatja meg, utasítja el vagy hagyja jóvá. Az elnökség tagjainak tevékenységét
indokolt esetben (bűncselekmény alapos gyanúja, vagy büntető eljárás) a közgyűlésig az elnökség 2/3-os
többségi szavazattal felfüggesztheti.
Az elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vesz a Felügyelő Bizottság, illetve az Etikai Bizottság elnöke.
Ezen személyek meghívása az elnökség üléseire kötelező.
Az Elnökség, az FB és a EB elnöke két Közgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről a közgyűlés
előtt beszámol, és intézkedéseit a Közgyűlés hagyja jóvá. Az elnökség döntéseiről két közgyűlés között
tájékoztatja a Szövetség tagjait.

6.3.2.Az Elnök feladatai
a) Előkészíti a Szövetség Közgyűlését, valamint előkészíti és levezeti az elnökség üléseit
b) A szövetség működésének irányítása
c) Képviseli a Szövetséget
d) Tájékoztatja a tagokat a Szövetség munkájáról,
e) Gondoskodik a vezetőszerv határozatainak végrehajtásáról.
6.3.3. Az általános elnökhelyettes feladata
- tartós távolléte vagy akadályoztatása esetén az elnök által adott felhatalmazás alapján és az abban
megfogalmazott feladatkörben helyettesíti az elnököt
- koordinálja az alelnökök és a területi képviselők munkáját
- figyelemmel kíséri az iratkezelés szabályainak betartását
6.3.4. Az elnökhelyettesek
1. Gazdasági ügyekért felelős elnökhelyettes.
- a szövetség gazdálkodásával kapcsolatos teendőket látja el az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.
- irányítja a tagegyesületek részére kiírt pályázatok előkészítését, és az elszámolás rendjét.
2. Oktatásért felelős elnökhelyettes.

szervezi és koordinálja a megyei szövetség területén az alapvizsgáztatást és továbbképzést.
3. Kommunikációért felelős elnökhelyettes.
- Felügyeli és kezeli a Szövetség Honlapját
- kapcsolatot tart a helyi és országos média képviselőivel
- közreműködik abban, hogy a szövetség célkitűzései, a szövetség működésével kapcsolatos
események a médiában megfelelő nyilvánosságot kapjanak
6.3.5. Az alelnökök (területi képviselők)
A Területi Képviselők az elnökség teljes jogú tagjai, a megye rendőr főkapitányság területi felosztásához
igazodva (egri, füzesabonyi, hatvani, gyöngyösi, hevesi) irányítják a területükön működő egyesületek
munkáját, képviselik a területüket az elnökségi üléseken.
A területi képviselők megválasztására vagy visszahívására az adott területen működő tagszervezetek
egyszerű szótöbbségű térségi döntés alapján tesznek javaslatot, melyet a közgyűlés hagy jóvá. A területi
képviselőket a közgyűlés négy évre választja meg, akik újraválaszthatóak.
6.4. Felügyelő Bizottság
A Szövetség ellenőrző szerve a Felügyelő Bizottság, amely három főből áll. A tagok megbízatása határozott
időre, négy évre szól. A Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, éves munkaterv alapján dolgozik.
A Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységüket díjazás nélkül végzik készpénzkiadásaik megtérítésére igényt
tarthatnak. A Bizottság tagjai megbízatásukat az alapszabályhoz csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalják. A
Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik, illetve terhelik.
A felügyelő bizottság tagjainak összeférhetetlenségére vonatkozóan az Alapszabály 6.2.4. pontját kell
alkalmazni.
A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az ülései nyilvánosak,
arról sorszámozott jegyzőkönyv készül, határozatait ugyancsak sorszámozza. A jegyzőkönyv tartalmazza: az
ülés helyét, idejét, a jelenlevő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a

hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az
érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. A Bizottság bármely tagja jogosult
a jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet az ülésen
jelenlevő tagok aláírják.
A Ctv. 41. §-a alapján:
a) a felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását, melynek során a vezető
tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet,
továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja;
b) a felügyelő szerv tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet,
illetve részt vesz, ha a jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik;
c) a felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet 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;
a) a Közgyűlést a felügyelő szerv indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze
kell hívni, mely határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is
jogosult;
b) ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem
teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
6.5. Etikai Bizottság
A 3 főből álló bizottság tagjait a Közgyűlés, soriból választja meg négy éves időtartamra. Az Etikai Bizottság
ügyrendjét maga állapítja meg.
A Bizottság:
a.) kidolgozza a Szövetség etikai szabályzatát, és figyelemmel kíséri azok érvényesülését.
b.) elvégzi a Szövetség tagjairól, vagy tagjaival szemben érkezett bejelentések, észrevételek,
panaszok vizsgálatát
c.) lefolytatja az etikai vizsgálatot, javaslatot tesz az arra hatáskörrel rendelkező testület részére
a döntés meghozatala érdekében
d,) lefolytatja a fegyelmi vizsgálatot és kártérítési eljárást,
e.) tapasztalatairól a Közgyűlésnek számol be,
f.) a Szövetség könyveibe és irataiba a vizsgálathoz szükséges mértékben betekinthet,
VII. A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA
7.1. A Szövetség vagyoni eszközei
A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel.
A tagok a tagdíj megfizetésén túl a Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
7.1.2. A Szövetség bevételei
- tagdíjak
- az alapítóktól, az államháztartás alrendszereiből vagy más adományozótól közhasznú céljára
vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány;
- közhasznú tevékenységek folytatásából származó ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;
- egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel
- Esetleges vállalkozásból származó bevétele
- Egyéb más jogszabályban meghatározott bevétel

7.2.

A szövetség pénzeszközeinek felhasználása

A Szövetség vagyonával, a rendelkezésre álló vagyoni eszközeivel a közgyűlés által jóváhagyott költségvetés
alapján gazdálkodik.
A Szövetség pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít. A következő évre szóló
költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót az Elnök terjeszti a Közgyűlés elé jóváhagyás
végett.
A Szövetség bankszámlája felett való rendelkezéshez a Szövetség Elnöke valamint az Elnökségi tagok közül
egy személy együttes aláírása szükséges, melyet a bankszámlát vezető pénzintézethez be kell jelenteni.
A Szövetség befektetési tevékenységet nem folytat, befektetési szabályzat készítésére nem kötelezett.
A Szövetség megszűnése esetén - a szövetség tartozásainak kiegyenlítése után fennmaradt - vagyonáról a
Közgyűlés rendelkezik. A Szövetség megszűnik amennyiben a Közgyűlés 2/3-os többséggel kimondja a
feloszlást vagy más társadalmi szervezettel való egyesülést. A Szövetség megszűnik akkor is, ha bíróság
feloszlatja vagy megszűnését megállapítja.
7.3. A Szövetség bevételeinek felhasználása és nyilvántartása
A Szövetség vagyona kizárólag az alapszabályban meghatározott célok, feladatok teljesítésére használható
fel.
A Szövetségnek, mint közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenységéből illetve vállalkozói
tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait külön kell nyilvántartani. A Szövetség nyilvántartásaira, a
közhasznú szervezetekre irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.
A Szövetség köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést is készíteni,
melynek tartalmaznia kell:
- a számviteli beszámolót
- a költségvetési támogatás felhasználását
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást
- a cél szerinti juttatások kimutatását
- 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 mértékét
- a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét illetve összegét
- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet arról saját költségére másolatot készíthet. A közhasznú
szervezet közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles köztartozásait rendezni, illetve a közszolgáltatás
ellátására irányuló szerződésből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.
7.4. A közhasznú szervezet költségei
- a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek
- egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek
- vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek
- a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen
költségek (ráfordítások kiadások), amelyeket bevétel arányosan kell megosztani.

VIII. A TAGDÍJ
A Szövetség tagjai kötelesek tagdíjat fizetni, amelynek mértékét évente a közgyűlés állapítja meg.

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadók.
Jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a Közgyűlés 2014 október 19 napján megvitatta
és …........................ számú határozatával jóváhagyta.
Kelt: Verpelét, 2014 október 19.
Völgyi Ferenc
Szövetség Elnöke
Ellenjegyzem:
Verpeléten, 2014 október 19 napján
Dr. Nagy Péter ügyvéd

Nyilatkozat
Alulírott Dr. Nagy Péter (3300 Eger, Csiky S. u. 34. I/3.) ügyvéd a Heves Megyei Polgárőr Szervezetek
Szövetségének (székhelye: 3240 Parád, Kossuth Lajos út 128.) képviseletében nyilatkozom, hogy a létesítő okirat
egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások hatályos tartalmának. Az egységes
szerkezetű létesítő okirat elkészítését a szövetség 2014 október 19 napján megtartott közgyűlésén meghozott
határozatai és az Alapszabály 1.7., IV., 6.2.2., 6.2.3. és 6.2.4., 6.3., 6.3.3., 6.3.4., 6.3.5. pontjainak módosítása indokolta,
amely megváltozott szöveg jelen alapszabályban dőlt betűvel szerepel.
Kelt: Verpelét, 2014 október 19.
_____________________________________________
Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége, Képv.:
Dr. Nagy Péter
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