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MAGYAR ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGÉNEK 

ALAPSZABÁLYA 
 

 

 

A demokratikus választások után Magyarországon mindenütt megalakultak az önkormányzati 

jogosultságokat hordozó önkormányzati testületek. Önálló, de elszigetelt működésük azonban nem 

képes kellő súlyt képezni ahhoz, hogy a hatalommegosztás elve alapján érdekkifejezési 

lehetőségekhez jussanak a központi döntések meghozatalában. Ennek felismerése következtében a 

csatlakozó önkormányzatok – az önkormányzati törvény felhatalmazásával élve – létrehozzák a 

Magyar Önkormányzatok Szövetségét (a továbbiakban: Szövetség). 
 

A Szövetség az önkormányzatok önkéntes szerveződése alapján jön létre, melyben az 

önkormányzat típusától függetlenül minden önkormányzati egyenjogú és szuverén. A Szövetség 

tevékenységének mozgatója nem közvetlenül politikai érdek, hanem az önkormányzati jogosultság 

megtestesítése az önkormányzatok érdekeinek kifejeződésével, az önkormányzatok működésének 

elősegítése. 
 

A Szövetség alapcélja: az önkormányzatok érdekeinek képviselete, az önkormányzati jogok 

védelme, a helyi közösségek önkormányzáshoz való jogának fejlesztése. 
 

A Szövetség elkötelezett az európai és magyar önkormányzati hagyományok iránt. 
 

A Szövetség nyitott szervezetként működik, csatlakozhat hozzá bármely önkormányzat, valamint az 

önkormányzatok társulásai, kistérségi, regionális és országos szövetségei, ugyanakkor a tagok 

elhatározása alapján a Szövetség is csatlakozhat más önkormányzati érdekképviseleti szervezetek 

által létrehozott szervezethez. Ezzel a Szövetség elismeri más önkormányzati érdekképviseleti 

szervezetek létjogosultságát és nem törekszik az önkormányzati érdekek egyetlen és kizárólagos 

képviseletére. 
 

A Szövetség fontosnak tekinti az önkormányzatok nemzetközi kapcsolatainak kiszélesítését, a 

nemzetközi tapasztalatok megismerését, elterjesztését és a magyar viszonyoknak megfelelő 

átvételét. A Szövetség tagja az Európa Tanács szervezeteként működő Helyi és Regionális 

Önkormányzatok Kongresszusának (CLRAE), az Európai Települések és Régiók Tanácsának 

(CEMR), valamint részt vesz az Európai Unió Régiók Bizottsága (CoR) munkájában és kétoldalú 

kapcsolatokat épít ki más országokban működő önkormányzati szövetségekkel. A Szövetség 

működése során együttműködésre törekszik az Országgyűléssel, annak bizottságaival, a 

Kormánnyal és szerveivel, központi közigazgatási szervekkel, valamint minden olyan szervezettel 

és magánszeméllyel, amely, illetve aki céljai elérésében támogatja. 

 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. A Szövetség a települési és területi önkormányzatok (továbbiakban: önkormányzatok) önálló 

csatlakozása alapján létrejövő, az önkormányzatok egyenjogúságának és szuverenitásának 

elismerésével működő nyitott társadalmi szervezet, amely a csatlakozó önkormányzatok 

érdekkifejezését szolgálja, ápolja és fejleszti a magyar és az európai önkormányzati 

hagyományokat, valamint szolgáltatásokat nyújt tagjai számára. 
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2. A Szövetség neve: Magyar Önkormányzatok Szövetsége / továbbiakban: Szövetség /. A 

Szövetség angol neve: Hungarian Association of Local Governments. 
 

3. A Szövetség székhelye: Gödöllő, Szabadság tér 7. 
 

4. A Szövetség működési területe: Magyarország 
 

5. A Szövetség alapításának ideje: 1990. november 18. 
 

6. A Szövetség pecsétje: körpecsét, a név feltüntetésével. 
 

7. A Szövetség önálló jogi személy, amely tevékenységét az egyesületi törvény rendelkezései szerint 

– saját alapszabállyal, képviselettel, elkülönült gazdálkodással rendelkező érdekképviseleti 

szervezetként – folytatja, együttműködik a céljait támogató más szervezetekkel. 

 

II. A SZÖVETSÉG CÉLJAI 
 

8. A Szövetség célja: 

a) Az önkormányzati hatalomgyakorlás előmozdítása. 

b) Az önkormányzati érdekek feltárása és megjelenítése a társadalom és a központi állami 

szervezetek felé. 

c) Az érdekegyeztető szerepkör vállalása. 

d) Az önkormányzatok érdekképviseletének vállalása, elsősorban az Országgyűlés és annak 

bizottságai, a Kormány és szervei, valamint a közigazgatás központi szervei előtt. 

e) Az önkormányzati érdekek védelme. 

f) Jogszabály alkotás kezdeményezése az önkormányzati érdekek érvényesülése érdekében, az 

önkormányzatok működését érintő jogszabályok és más állami döntések tervezeteinek 

véleményezése. 

g) Az önkormányzatok közötti gazdasági, kulturális két- és többoldalú döntések 

tervezetinek véleményezése. 

h) Az önkormányzatok igénye szerinti szolgáltatások biztosítása elsősorban a következő 

területeken: 

- az információs rendszer kiépítése a Szövetség és az önkormányzatok, valamint az 

önkormányzatok egymás közötti viszonylatában, az önkormányzatok munkáját elősegítő 

adatbázis létrehozásával; 

- az önkormányzati tisztségviselők, képviselők és alkalmazottak képzésének, továbbképzésének, 

valamint vezetőképzésének elősegítése; 

- tapasztalatcserék szervezése; 

- önálló kiadványok, publikációk megjelentetése, önálló folyóirat kiadása; 

- önkormányzati menedzserképzés, szakmai tanácsadás megszervezése, országos szakértői hálózat 

kialakítása; 
 

- az önkormányzatok gazdasági tevékenységének szakmai segítése, az önkormányzati 

vállalkozások támogatása; 

- a Szövetség önálló gazdasági és vállalkozói tevékenységéből származó bevételek 

visszaforgatása az önkormányzatok támogatására. 

i) Az önkormányzatok nemzetközi kapcsolatainak elősegítése, a Szövetség önálló nemzetközi 

kapcsolatainak kiépítése. 

j) A különböző típusú és szintű állami, társadalmi, érdekvédelmi szervezetekkel, ezen belül 

kiemelten más érdekszövetségekké való kapcsolattartás. 
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9. A Szövetség céljai megvalósításáért gazdálkodási tevékenységet is folytat, vállalkozásokat 

szervez (szervez, alapít), dönt alapítványok, pályázatok, valamint egyéb pénzeszközök 

megpályázásról, egyéb támogatási forrásokat kutat fel és vesz igénybe. 
 

III. TAGSÁG 
 

10. A Szövetségnek rendes és társult tagjai vannak. 

11. A Szövetség tagja (rendes, társult) lehet az, aki a belépési nyilatkozatban az Alapszabályt 

magára nézve elfogadja, vállalja, hogy a Szövetség munkájában tevékenyen vesz részt. A 

Szövetség tagja természetes személy nem lehet. 

12. A Szövetségbe való belépés: 

Önkéntes elhatározás alapján az Elnökséghez eljuttatott írásbeli nyilatkozattal történik. 

A tagsági jogviszony az Elnökség jóváhagyásával jön létre. 
 

13. A Szövetség rendes tagjai az önkormányzatok (továbbiakban: rendes tagok). 

A Szövetség rendes tagja lehet valamennyi helyi és területi önkormányzat, az önkormányzati 

kategóriáktól függetlenül (községi, városi, kerületi, fővárosi, megyei jogú városi, megyei). 

14. A Szövetség társult tagjai lehetnek az önkormányzatok társulásai (pl. kistérségi társulás) és 

szövetségei, különösen a területi, a regionális és speciális jogállású szövetségei. 

15. A társult tagok: 

a) a társult tagok külön szabályok szerint megállapított tagdíjat fizetnek,  

b) a döntéshozatalban a rendes tagokkal azonos szavazati joggal rendelkeznek,  

c) részesülhetnek a Szövetség szolgáltatásaiban. 

16. A tagsági jogviszony megszűnik: 

a) az Elnökséghez eljuttatott írásbeli nyilatkozat alapján kilépéssel. A tag kilépési szándékát az 

Elnökséghez írásban jelenti be. A tagsági viszony az adott év december 31. napjával szűnik 

meg, feltéve, hogy a kilépési szándék bejelentésére legkésőbb november 30. napjáig sor került. 

A kilépési szándék bejelentése, illetve a tagsági viszony megszűnése nem mentesít az esedékes 

tagdíj megfizetésének kötelezettsége alól.  

b) az önkormányzat jogutód nélküli megszűnése vagy egyesülése, a megszűnés, vagy az 

egyesülés időpontjától, 

c) megszűnik a tagsági viszony a tag kizárásával. A tag kizárására az Elnökség jogosult, amely 

döntését 2/3-os többségi szavazattal hozza meg. 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 igazolható módon közölni kell. A tag kizárására vonatkozó 

elnökségi határozat – nem halasztó hatályú – felülvizsgálását kérheti a kézhezvételtől számított 

15 napon belül a Közgyűléstől. A Szövetség jogosult a kizárás tényét nyilvánosságra hozni. 

Kizárás esetén a tagsági viszony az erről szóló elnökségi határozat meghozatalának napján 

megszűnik. Kizárás esetén a befizetett tagsági díj nem követelhető vissza és a kizárásig 

esedékessé vált tagdíjat a kizárásra tekintet nélkül meg kell fizetni. Az eljárás megindításáról 

és annak okáról az érintett tagot értesíteni kell. Az érintett tagnak lehetőséget kell biztosítani 

arra, hogy a kizárási határozat meghozatala előtt a védekezését akár írásban, akár szóban 

előadhassa.  

d) a kizárásra okot adó körülmények a következők: 

- ha a tag felhívás ellenére nem teljesíti az alapszabályban valamint a belépési nyilatkozatban 

vállalt kötelezettségeit, 

- tevékenysége súlyosan sérti a Szövetség érdekeit, etikai normáit. 

e) az Elnökség írásbeli határozatát az eljárás alá vont tag meghallgatását követően az                      

eljárás megkezdésétől számított 30 napon belül hozza meg. 
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IV. TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 

17. A Szövetség rendes és társult tagjainak jogai: 

a) részt vehetnek a Szövetség céljainak, feladatainak meghatározásában, az Alapszabály 

megfogalmazásában, a Szövetség szervezetének kialakításában. A rendes és a társult tagok 

törvényes képviselőik útján a közgyűlésen szavazati joggal vesznek részt.  

b) a Szövetség tagjai, illetve azok képviselői választhatnak és megválaszthatók a Szövetség 

szerveibe, tisztségeire; 

c) részt vehetnek a Szövetség tevékenységében és rendezvényein, igényelhetik a Szövetség 

érdekképviseleti, érdekérvényesítési tevékenységét; 

d) igénybe vehetik a Szövetség szolgáltatásait a meghatározott feltételek szerint, illetve a 

Szövetségben lévő tagok szakértelmét, tapasztalatait és információit, 

e) részesedhetnek a – Közgyűlés határozata alapján – alapítványrészből, vállalkozásból, 

pályázatokból, egyéb pénzbevételekből, támogatásokból; 

f) igénybe vehetik a Szövetség és tagjai által megállapított és biztosított kedvezményeket; 

g) részesülhet a nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből; 

h) a Szövetség tagjai önállóságukat megtartják; 

i) a Szövetségen belül egy-egy kérdésben kisebbségben maradt tagoknak joguk van véleményük 

újbóli kifejtésére, elutasítás esetén joguk van a kisebbségi vélemény rögzítésére. Az Elnökség 

vagy a Szakbizottságok előtt kisebbségben maradt vélemény képviselői kérhetik a kérdés 

felvetését a Közgyűlés előtt, de ennek nincs halasztó hatálya a Szövetség döntéseinek 

végrehajtására; 

j) javaslatot tehet a Szövetséget érintő bármely kérdésben, és kifogást emelhet a Szövetség 

jogszabályt sértő határozata ellen; 

k) felvilágosítást kérhet a Szövetség bármely tevékenységéről, amelyre annak szervei, 

tisztségviselői érdemben válaszolni kötelesek. 

18. A Szövetség rendes és társult tagjainak kötelezettségei: 

a) az Alapszabály tiszteletben tartása; 

b) részvétel a Szövetség szerveinek munkájában, elősegítve a Szövetség céljainak közös 

megvalósítását; 

c) a tagdíj befizetése minden év március 31-ig, egy összegben átutalva a Szövetség számlájára, a 

Szövetség vagyonának megóvása; 

d) az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése, 

e) a szövetségi tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása; 

f) a tagokat a polgármester, elnök vagy alpolgármester, alelnök képviseli, akadályoztatás esetén a 

választott testület delegált tagja, a delegálás írásban egyszeri vagy többszöri esetre szól. 
 

 

A SZÖVETSÉG SZERVEI 
 

V. KÖZGYŰLÉS  
 

19. A Szövetség legfőbb szerve a Közgyűlés, az önkormányzati választást követően Tisztújító 

Közgyűlés. A Tisztújító Közgyűlést a Szövetség valamennyi tagjának részvételével kell 

megtartani, az e fejezetben részletezett kivételekkel a Közgyűlésre vonatkozó szabályok szerint.   

a) A Közgyűlés az Elnökségből, a Felügyelő Bizottságból és a tagok törvényes képviselőiből áll. 
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b) Közgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek a rendes és társult tagok törvényes képviselői és az 

Elnökség tagjai, egy természetes személy azonban csak egy szavazattal rendelkezik. 

c) A Közgyűlést  évente egy alkalommal össze kell hívni, a Tisztújító Közgyűlést  az 

önkormányzati választást követően 90 napon belül kell összehívni. A Közgyűlést az Elnök 

meghívó küldésével hívja össze. 

 a meghívónak tartalmaznia kell a Szövetség nevét és székhelyét 

 a Közgyűlés idejének és helyszínének megjelölését 

 a Közgyűlés napirendjét. 

 a napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra 

jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 

 A közgyűlési meghívót legkésőbb a Közgyűlés időpontját megelőző 15 napig igazolható 

módon kézbesíteni kell a tagoknak. 

d) Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni: 

- az Elnökség kezdeményezésére, 

- a Felügyelő Bizottság kezdeményezésére, 

- az összes szavazati jogosult 30 (harminc) %-ának arányában az Elnökséghez eljuttatott és a 

rendkívüli Közgyűlés célját, okát, (napirendjét) megjelölő indítványa alapján, 

- abban az esetben, ha azt a bíróság elrendeli. 

e) A Közgyűlés összehívásáról az Elnökség javaslata alapján az Elnök gondoskodik. A 

Közgyűlést a Szövetség székhelyén kell megtartani. 

20. A Közgyűlés - beleértve a Tisztújító Közgyűlést - hatáskörébe tartozik: 

a) az Alapszabály megállapítása és módosítása (a jelenlévők 3/4-es többségével); 

b) az éves költségvetés elfogadása, az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek a 

Szövetség vagyoni helyzetéről szóló - jelentésének elfogadása, a Felügyelő Bizottság 

jelentésének elfogadása; 

c) a tagdíj mértékének évenkénti megállapítása; 

d) döntés más szövetségekbe való belépésről, egyesülésről (a szavazati joggal rendelkező tagok 

3/4-es szótöbbségével); 

e) a Szövetség megszűnésének kimondása és a cél módosítása (a szavazati joggal rendelkező 

tagok 3/4-es szótöbbségével); 

f) a Szövetség programjának, fő célkitűzéseinek elfogadása, állandó és eseti szakbizottságok, 

tagozatok létrehozása; 

g) a nemzetközi kapcsolatok irányainak megállapítása; 

h) tisztújító Közgyűlésen a Szövetség Elnökének, Társelnökeinek és az Elnökség tagjainak, a 

Felügyelő Bizottság Elnökének és tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk 

megállapítása 

i) titkos szavazás elrendelése, 

j) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a 

Szövetséggel munkaviszonyban áll; 

k) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével, a Felügyelő Bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;  

l) a jelenlegi és korábbi Szövetségi tagok a vezető tisztségviselők és a Felügyelő Bizottsági tagok 

vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 

m) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 

n) a végelszámoló kijelölése. 

 

21. A Közgyűlés beleértve a Tisztújító Közgyűlést, határozatképes: 

a) Ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A 



6 
 

határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag valamely ügyben 

nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során 

figyelmen kívül kell hagyni. 

b) Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a Közgyűlést legfeljebb 30 (harminc) napon 

belüli időpontra, ugyanazon napirenddel ismételten össze kell hívni. 

c) A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül 

határozatképes az eredeti napirendi pontokban, ha az eredeti közgyűlési meghívóban erre 

kifejezetten figyelmeztették a tagokat és abban a megismételt közgyűlés helyét és idejét is 

feltüntették. A napirend kiegészítésére, megismételt Közgyűlés esetében nincs lehetőség. 

22. A Közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza, általában nyílt szavazással. A 

szavazás a személyi kérdésekben titkos, amennyiben az érintettek és a Közgyűlés beleegyezik, a 

szavazás nyílt. 

 

23. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 

hozzátartozója, élettársa a határozat alapján  

 kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

 bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben, illetve meghozandó 

döntésben egyébként érdekelt, 

 aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, 

 akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szövetségnek nem tagja, 

 aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll. 

Nem minősül előnynek a Szövetség cél szerinti juttatásainak keretében a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által tagjának a tagsági jogviszony 

alapján nyújtott alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 

A szavazást követően a levezető elnök szóban kihirdeti a döntést. A meghozott határozatról az 

érintetteket a meghozatalt követő két héten belül igazolható módon értesíteni kell, valamint azt a 

Szövetség honlapján (www.moszlap.hu) nyilvánosságra kell hozni.  
 

24. A Közgyűlés megnyitását követően ki kell jelölni a Közgyűlés tisztségviselőit, akik: levezető 

elnök, jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők. 

A jegyzőkönyv hitelesítők szükség szerint a szavazat számlálók is. A Közgyűlést az Egyesület 

Elnöke vezeti le, akadályoztatása esetén a kijelölt társelnök látja el a levezető elnöki feladatokat. 

A jegyzőkönyvvezetőt a levezető elnök kéri fel. Jegyzőkönyvvezető nem tag is lehet. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére a levezető elnök két jelenlévő tagot kér fel, akik vállalják, hogy a 

Közgyűlés végéig jelen lesznek és aláírásukkal hitelesítik a felvett jegyzőkönyv tartalmát. A 

Közgyűlés egészéről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Közgyűlés 

helyét, idejét, a határozatképesség megállapítását, a Közgyűlés megválasztott tisztségviselőit, az 

elfogadott napirendet, a napirend keretében elhangzott hozzászólások összefoglalását, a meghozott 

döntéseket. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a meghozott döntések tartalmát, hatályát, a döntést 

támogató és ellenzők számarányát, valamint a döntés számát. A lefűzött és sorszámozott 

jegyzőkönyvek a határozatok nyilvántartásaként is szolgálnak. A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a 

jegyzőkönyv-vezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők írják alá. 
 

VI. ELNÖKSÉG 

 

25. Az Elnökség: 

a) Az Elnökség a két Közgyűlés közötti időszakban a Szövetség legfelsőbb önálló döntési 

jogkörrel rendelkező operatív, koordináló, irányító szerve, 

http://www.moszlap.hu/
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b) Jogosult eljárni mindazon ügyekben, amelyek nem képezik a Közgyűlés kizárólagos 

hatáskörét, 

c) Az Elnökség tagjai: 

- az Elnök, 

- a Társelnökök, 2 (két) fő 

- a Közgyűlés által megválasztott 4 (négy) fő. 

d) Az elnökségi ülések állandó meghívottja a Felügyelő Bizottság elnöke és a Főtitkár. 

e) Az Elnökség tagjait a Tisztújító Közgyűlés 5 (öt) éves időtartamra választja. Az önkormányzati 

választásokat követő 90 (kilencven) napon belül Tisztújító Közgyűlést kell tartani. Az Elnökre 

minden Tisztújító Közgyűlési tag tehet javaslatot, a jelöltséghez a jelenlévő tagok 50%-a plusz 

egy fő szükséges. A jelöltek közül legtöbb igen szavazatot elért jelölt lesz az Elnök. Az 

Elnökség tagjaira, beleértve a Társelnököket, az Elnök tesz javaslatot, megválasztásukhoz a 

jelenlévő tagok 50%-a plusz egy fő igen szavazata szükséges. Az Elnökség tagjai tisztségüket 

társadalmi megbízatásban töltik be, munkájukért költségtérítésben részesülhetnek. 

26. Az Elnökség hatáskörbe tartozik: 

a) javaslat a rendes és rendkívüli Közgyűlés összehívására, és javaslat a Közgyűlés napirendjére; 

b) a Szövetség tevékenységének szervezése, irányítása; 

c) a Titkárság Szervezeti és Működési Szabályzatának, a Felügyelő Bizottság, a Szakbizottságok 

és a Tagozatok Ügyrendjének elfogadása; 

d) a Főtitkár és a Szakbizottságok vezetőjének kinevezése, felmentése és felettük az alapvető 

munkáltatói jogok gyakorlása; 

e) a Tagozatok és Szakbizottságok létrehozásának kezdeményezése, a Szakbizottságok személyi 

összetételének megállapítása, Szakkollégiumok létrehozása; 

f) a nemzetközi kapcsolatok létesítése; 

g) javaslat az éves költségvetés megállapítására; 

h) az Elnökség hatáskörébe tartozik minden olyan ügy, amelyet a Közgyűlés ruház rá, az egyéni 

méltányossági kérelmek elbírálása, illetve amelyet jogszabály, az Alapszabály, vagy belső 

szabályzat nem utal más hatáskörébe. 

27. Az Elnökség működésével kapcsolatos részletes szabályokat az Ügyrend tartalmazza, amelyet az 

Elnökség fogad el. 

a) Az Elnökség tagjai kötelesek a Közgyűlésen és a Tisztújító Közgyűlésen részt venni, a 

Közgyűlésen a Szövetséggel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, a Szövetség tevékenységéről 

és gazdasági helyzetéről beszámolni. 

b) Az Elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. 

c) Az Elnökség üléseit az elnök hívja össze évente legalább egy alkalommal. 

d) Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon legalább 5 fő jelen van. Az Elnökség határozatait 

egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.  

 

VII. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 
 

28. Felügyelő Bizottság: 

a) Önálló független döntési joggal rendelkező, független testület. 

b) A Felügyelő Bizottsági Elnökből és 2 (két) tagból álló testület, 

c) A Közgyűlés által választott Felügyelő Bizottság feladata: 

- A Közgyűlési és az Elnökségi határozatok végrehajtása ellenőrzése 

- Ellenőrzi: 

- a Szövetség és Szervei alapszabályszerű működését,  

- a pénzügyi gazdálkodás rendjének megtartását. 
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d) A Felügyelő Bizottság Tagjai: 

- tisztségüket társadalmi megbízatásban látják el, 

- megbízatásuk 5 (öt) évre szól, 

- az önkormányzati választásokat követő 90 (kilencven) napon belül Tisztújító Közgyűlést kell 

tartani. 

e) A Felügyelő Bizottság a Szövetség irataiba számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe 

betekinthet, a vezető tisztségviselőktől  és a Szövetség munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, 

a Szövetség fizetési számláját, pénztárát értékpapír és áruállományát valamint szerződéseit 

megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. 

f) A Felügyelő Bizottságot a Szövetség ügyeiben intézkedési jog illeti meg, szabálytalanság 

esetén jelzési kötelezettségi van az Elnökség felé. Amennyiben az észlelt szabálytalanságot 

ennek ellenére nem szüntetik meg, a Felügyelő Bizottság kezdeményezi a Rendkívüli 

Közgyűlés összehívását. 

g) A Felügyelő Bizottság működésével kapcsolatos részletes szabályokat az Ügyrend tartalmazza, 

melyet az Elnökség fogad el. 

29. A Felügyelő Bizottság 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 ok áll fenn, továbbá aki, 

vagy akinek a hozzátartozója a Szövetség vezető tisztségviselője. 

30. A Felügyelő Bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság munkájában személyesen kötelesek részt 

venni. A Felügyelő Bizottság tagjai a Szövetség ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük 

során nem utasíthatóak. 

31. A Felügyelő Bizottság köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és 

ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlésen ismertetni. 

32. A Felügyelő Bizottság ülését a felügyelő Bizottság elnöke hívja össze évente legalább egy 

alkalommal. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha azon legalább két tag jelen van. A 

Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. 

 

VIII. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐVEL SZEMBENI 

 KÖVETELMÉNYEK ÉS KIZÁRÓ OKOK 

 

33. A vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

34. A vezető tisztségviselő feladatait személyesen köteles ellátni. 

35. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesül. 

36. 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. 

37. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, 

akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

38. Megszűnik a vezetői 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 
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f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

történő korlátozásával 

g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok  bekövetkeztével. 

39. A vezető tisztségviselő megbízatásáról a Szövetséghez címzett másik vezető tisztségviselőhöz 

vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. 

 

IX. SZAKBIZOTTSÁGOK 
 

40. Állandó és eseti szakbizottságokat a Közgyűlés hozhat létre. A Szakbizottságok a Szövetség 

javaslattevő, véleményező és szakértői szervezetei. A Szakbizottságok tagjait és 

tisztségviselőit az Elnökség választja és menti fel. A Szakbizottságok munkájában – szavazati 

jog nélkül – a Szövetség valamennyi tagja részt vehet.  

41. A Szakbizottságot a Szakbizottság Elnöke hívja össze. A ülés akkor határozatképes, ha a tagok 

többsége jelen van. A Szakbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, munkáját az 

elnök vezeti. 

42. A Szakbizottságok tevékenységük részletes szabályait tartalmazó ügyrendet készítenek, melyet 

jóváhagyásra az Elnökségnek nyújtanak be. A Szakbizottságok munkáját a szövetség Elnöke 

által felkért szakértőkből álló Szakkollégium segítheti. 

43. A Szövetség állandó szakbizottságai például: 

a) Egészségügyi és Szociális Szakbizottság 

b) Energetikai Szakbizottság 

c) Informatikai és Információbiztonsági Szakbizottság 

d) Jogi Szakbizottság 

e) Költségvetési és Önkormányzati Gazdálkodási Szakbizottság 

f) Környezetvédelmi Szakbizottság 

g) Közbeszerzési Szakbizottság 

h) Közlekedési Szakbizottság 

i) Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Szakbizottság 

j) Külkapcsolatok Szakbizottsága 

k) Település és Területfejlesztési, Településüzemeltetési Szakbizottság 

 

X. TAGOZATOK 
 

44. A Szövetség tagozatokat hozhat létre. A Tagozatok működésük belső szabályait maguk 

állapítják meg, melyet az Elnökség hagy jóvá. A tagozatok elnökeit a tagozat tagjai választják 

meg, az Elnök javaslata alapján. 

45. A Szövetség polgármesteri és jegyzői tagozatot hoz létre. 

 

46. A polgármesteri tagozat munkájában részt vehetnek a Szövetség rendes és társult tagjai, 

továbbá a nem tag önkormányzatok polgármesterei és alpolgármesterei, amennyiben a tagozat 

munkájában részt kívánnak venni és ezen igényüket a tagozat elnökénél írásban előterjesztik. 

A tagozat a Szövetség céljait érintő kérdésekben ajánlásokat fogalmazhat meg az Elnökség 

részére.  

A tagozat üléseire az Elnökség tagjait állandó meghívottként kell meghívni. A tagozat ülésén 

részt vehetnek a Szövetség társult tagjai, valamint a nem tag önkormányzatok polgármesterei 

és alpolgármesterei is. 

47. A jegyzői tagozat tagjai lehetnek a Szövetség tag önkormányzatainak jegyzői és aljegyzői. A 

jegyzői tagozat a Szövetség céljait érintő kérdésekben ajánlásokat fogalmazhat meg az 
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Elnökség részére. A jegyzői tagozat üléseire az Elnökség tagjait állandó meghívottként kell 

meghívni. A jegyzői tagozat ülésén részt vehetnek a Szövetség társult tagjai, valamint a nem 

tag önkormányzatok jegyzői és aljegyzői is. 

48. A Szövetség további tagozatokat hozhat létre. A tagozatok létrehozásáról az Elnökség 

javaslata alapján a Közgyűlés dönt. 

 

XI. TISZTSÉGVISELŐK 
 

49. A Szövetség képviseletére az Elnök jogosult. E jogát esetenként vagy az ügyek meghatározott 

csoportjára nézve az Elnökség tagjaira átruházhatja. 

50. A Szövetség Szerveire és Tisztségviselőire alkalmazni kell az összeférhetetlenség szabályait a 

Ptk. szabályai szerint. 

51. A Szövetség nevében aláírásra az jogosult, akit jogszabály, belső szabályzat vagy eseti 

megbízás, alapján az Elnök aláírási joggal ruház fel. A kötelezettségvállalást és utalványozási 

joggal kapcsolatos kérdések szabályozását belső szabályzatban kell rögzíteni. 

52. A Szövetség tisztségviselői: 

a) a Szövetség Elnöke (továbbiakban: Elnök) 

b) a Szövetség Társelnökei (továbbiakban: Társelnökök) 

c) a Szövetség Főtitkára 

d) az Elnökség tagjai 

53. A tisztségviselők közötti munkamegosztás alapelveit az Ügyrend tartalmazza. 

 

XII. ELNÖK 
 

54. Az Elnök feladatkörébe tartozik: 

a) A Szövetség napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; 

b) A beszámolók előkészítése  és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése; 

c) Az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése; 

d) A Szövetségi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó a 

Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 

e) A Szövetség jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők 

megválasztásának előkészítése; 

f) A Közgyűlés összehívása, a tagság és a Szövetség szerveinek értesítése; 

g) A Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 

h) Részvétel a Közgyűlésen és válaszadás a Szövetséggel kapcsolatos kérdésekre; 

i) A tagság nyilvántartása; 

j) A Szövetség határozatainak szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 

k) A Szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

l) A Szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele. 

 

XIII. TÁRSELNÖKÖK 
 

55. A Társelnökök jogosultak az Elnök megbízása alapján, teljes körű helyettesítésére, az Ügyrend 

és az Elnökkel kialakított munkamegosztás alapján a Szövetség képviseletére. A társelnökök 

felügyelik a tagozatok és a szakbizottságok munkáját. 
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XIV. SZAKBIZOTTSÁGOK ELNÖKEI 
 

56. A Szakbizottságok elnökeit az Elnökség nevezi ki, szervezik a Szakbizottságok munkáját. 

Vezetik a szakbizottság üléseit. 

 

XV. TAGOZATOK ELNÖKEI 
 

57. A Tagozatok Elnökei szervezik a Tagozatok munkáját. Vezetik a Tagozat üléseit. A Tagozatok 

Elnökeit az Elnök javaslata alapján a Tagozat tagjai választják meg. 

 

XVI .  TITKÁRSÁG 

 

58. A Szövetség és szervei szakmai munkáját a Titkárság segíti, ellátja az ezzel kapcsolatos 

adminisztrációs, koordinációs, végrehajtó és képviseleti feladatokat. 

a) A Titkársági feladatokat munkaviszonyban álló alkalmazottak és megbízás alapján 

foglalkoztatottak látják el. 

b) A Titkárságot a Főtitkár vezeti. 

c) A Főtitkár feladata: 

- a Szövetség szakmai munkájának irányítása, 

- a Közgyűlés, az Elnökség és az Elnök által ráruházott feladatok ellátása, 

- a Titkárság vezetése. 

d) A Főtitkár az Elnök rendelkezéseinek megfelelően elláthatja a Szövetség képviseletét is. 

59. A Titkárság működésének szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. Az 

Elnök – a Főtitkár egyetértésével – egyes szakterületen dolgozó munkatársaknak titkári 

megbízást adhat. 

60. A Titkárság dolgozói tekintetében az egyéb munkáltatói jogot az Elnök gyakorolja. 

61. A Titkárság feladata: 

a) a Szövetség szervezeti működő képességének biztosítása; 

b) kapcsolattartás a Szakbizottságok Elnökeivel és a Szövetség tagjaival; 

c) a Közgyűlés és az Elnökség üléseinek előkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése; 

d) ellátja a Szövetség működésével kapcsolatos ügyviteli és ügykezelési feladatokat az arra 

vonatkozó szabályok betartása mellett; 

e) a Szövetség gazdálkodásával kapcsolatos feladatok végzése. 

 

XVII. A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA 
 

62. A Szövetség a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint működik a 

Közgyűlés által megállapított költségvetési keretek között. 

63. A Szövetség gazdálkodásának szabályszerűségeiről a Szövetség Főtitkára köteles 

gondoskodni. A Szövetség számlája feletti rendelkezéshez az Elnök aláírására van szükség. 

64. A Szövetség tartozásaiért a tagok csak az évi tagdíj mértékéig tartoznak felelősséggel. A 

kilépett vagy kizárt tagoknak a Szövetség vagyonából részesedésre nincs jogosultságuk. 

A Szövetség bevételei: 

a) a tagok tagdíja (tagdíj) 

b) vagyoni hozzájárulás 

c) állami támogatás 

d) jogi személyek és természetes személyek támogatásai, felajánlásai 

e) alapítványi támogatás 

f) pályázatok bevételei 
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g) a Szövetség által kitűzött célok elérése kifejtett vállalkozási tevékenységből származó 

bevételek 

h) rendezvényi és egyéb bevételek 

65. A Szövetség céljainak megvalósításához, a működési költségek fedezésére az Alapszabályban 

jelzett feladatokkal összhangban gazdasági - vállalkozási tevékenységet is folytathat. 

66. A Szövetség jogutód nélkül megszűnik, ha 

 a tagok kimondják megszűnését, vagy 

 az arra jogosult szerv megszünteti, 

 a Szövetség megvalósította célját, 

 a Szövetség céljának megvalósítása lehetetlenné vált és új célt nem határoztak meg. 

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

Feltéve mindegyik esetben, hogy a Szövetség vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő 

eljárás lefolytatását követően a bíróság a nyilvántartásból törli. 

 

A Szövetség jogutódlással szűnik meg, ha másik Szövetséggel egyesül, vagy több Szövetségre 

szétválik. 

 

 

(Ezen Alapszabályt a Szövetség Közgyűlése 2016. június 25. napján megtartott ülésén elfogadta.) 

 

Záradék: 

Az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatot a Közgyűlés 4/2016. (VI. 25.) számú 

határozatával elfogadta. 

 

Az Alapszabály módosítására a 2013. évi V. Tv. (Ptk) rendelkezései, valamint a szervezeti 

változások adtak okot. 

 

Gödöllő 2016. június 25. napján 

 

 

 

…………………………… 

Dr. Gémesi György 

elnök 

 

 

A Cnytv. 38. § (2) bekezdése alapján igazolom, hogy a Létesítő Okirat egységes szerkezetbe foglalt 

szövege megfelel a Létesítő Okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. 
 

 

Ellenjegyzem: Gödöllő, 2016. június hó 27. napján 

Viszlói Ügyvédi Iroda 

2100 Gödöllő, Hajnóczy u. 3. 

Dr. Viszlói Tamás ügyvéd 

 


