KEREKEGYHÁZI
POLGÁRŐR EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA

2012./3. sz. módosítás

A 2011. évi CLXV. törvény, amely a Polgárőrségről és a polgárőri tevékenységről rendelkezik
lehetővé tette, hogy a közbiztonság és a közrend fenntartásában részt venni kívánó állampolgárok
önkéntes társadalmi szerveződés formájában polgárőr egyesületeket hozzanak létre és ezen
egyesületek keretében a rendőrséggel, az önkormányzatokkal, a rendészeti szervezetekkel és a
lakossággal való együttműködés keretében – a törvényben meghatározott keretek között –
alapfeladatként a helyi közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzésben való közreműködés, a
közterületi járőrszolgálat figyelőszolgálat és jelzőőri tevékenységet lásson el, ezen felül
közreműködjön rendkívüli veszélyes helyzetek megelőzésében és következményeinek
elhárításában, hátrányos helyzetben lévő személyek védelmében, az állampolgárok javai, állami és
önkormányzati vagyon megóvásában, a rendezvények helyszínének biztosításában és a helyi
önkormányzat által létrehozott bűnmegelőzési, közbiztonsági, baleset-megelőzési bizottság
munkájában.
E célok megvalósítása érdekében a Kerekegyházi Polgárőr Egyesület Közgyűlése az alábbi
alapszabályt fogadja el:
A LA P S Z A B Á LY
I. Fejezet
Általános rendelkezések

1./ Az Egyesület neve: KEREKEGYHÁZI POLGÁRŐR EGYESÜLET
1/A Az Egyesület alapításának éve: 1998.1
2./ Az Egyesület székhelye: 6041 KEREKEGYHÁZA, FŐ U. 47/A
3./ Az Egyesület működési területe: Kerekegyháza bel- és külterülete
4./ Az egyesület jogállása: Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet amely önálló
ügyintézői és képviseleti szervvel, valamint önálló költségvetéssel rendelkezik, továbbá társult tagja
kíván lenni a Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Szövetségnek és az Országos Polgárőr Szövetségnek.
5./ Az Egyesület pecsétjének lenyomata és bankszámlája:

a./

b./ Az egyesület bankszámláját vezető pénzintézet neve, számlaszáma:
Fókusz Takarékszövetkezet, Kerekegyháza
51700117-11112576-00000000
A Polgárőr Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független,
azoktól anyagi támogatást nem fogad el, illetve azoknak támogatást nem nyújt.
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II. Fejezet
Az Egyesület céljai és feladatai
6./ A Polgárőr Egyesület kiemelt célja és alapfeladata:
A helyi közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzésben való közreműködés, az
állampolgárok személyi biztonságának védelme, az állami, önkormányzati és állampolgári
vagyonvédelem elősegítése, a lakossági biztonságérzet növelése, a lakosság és a bűnüldöző
szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. Rendkívüli veszélyhelyzetek esetében a
védekezésben való részvétel, a károk megelőzésében és elhárításában való részvétel, a
helyreállítás és újjáépítés feladataiban való részvétel.
7./ A célok megvalósítása érdekében végzendő feladatok:
A helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint bűnmegelőzésben való közreműködés
érdekében közterületi járőrszolgálatot végez, valamint figyelőszolgálatot, a közúti baleset
helyszínén, valamint bölcsődék, óvodák, iskolák közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el.
A bűncselekmények elkövetését elősegítő és a közbiztonságot veszélyeztető körülményekről
tájékoztatja a rendőri és más intézkedésre jogosult szerveket.
A bűnügyileg és közbiztonságilag fertőzött és veszélyeztetett területeken a személyi biztonság, az
ingó és ingatlan vagyontárgyak védelme érdekében járőrszolgálatokat szervez.
A tetten ért bűnelkövetőket haladéktalanul átadja a legközelebbi rendőri szervnek, vagy rendőrnek.
Jelzést ad a gyermek- és fiatalkorúak értelmi, erkölcsi, testi fejlődését súlyosan veszélyeztető
eseményekről, amikor bűnmegelőző és közbiztonsági jellegű védő, óvó intézkedések megtételét
tartja szükségesnek.
A bűnmegelőzés és a közbiztonság érdekében reklám és propaganda tevékenységet folytat.
A lakosság felé bűnmegelőzési jellegű oktató, felvilágosító, tanácsadó tevékenységet végez,
együttműködve a helyi rendőri szervekkel.
8./ A Polgárőr Egyesület az előzőekben meghatározott alapfeladatán felül a következő
kiegészítő feladatokat végzi:
- közreműködés a katasztrófavédelemben, a baleset-megelőzésben, a közbiztonsági bizottság
munkájában, a körözött tárgyak és személyek felkutatásában
- rendezvények helyszínének biztosítása,
- oktatási, kulturális ismeretterjesztő tevékenység vállalása.
9./ Az alapfeladat és a vállalt kiegészítő feladat ellátásának feltétele:
A 2011. évi CLXV. törvény 4. §-a alapján az alapfeladatot az egyesület csak akkor láthatja el, ha a
Bács-Kiskun Rendőr-főkapitánysággal írásbeli együttműködési megállapodást köt és az egyesület
tagja az Országos Polgárőr Szövetségnek.
A vállalt kiegészítő feladatok ellátását akkor végezheti az egyesület, ha a helyi önkormányzattal az
együttműködésben megállapodik, illetőleg a katasztrófavédelmi területi szerv írásbeli egyetértését
adja.
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III. Fejezet
A tagsági viszony keletkezése, megszűnése
10./ Az egyesületnek rendes pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek:
Az egyesület rendes tagja lehet minden 18. életévét betöltött cselekvőképes, büntetlen előéletű,
magyar állampolgár, vagy Magyarországon letelepedett, illetve magyarországi tartózkodási
engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, aki mint az egyesület leendő tagja önként vállalja
a polgárőr szolgálat ellátását és kötelezőnek ismeri el az Országos Polgárőr Szövetség által kiadott
Szolgálati és Etikai Szabályzatot, megismerte az egyesület alapszabályát, azt elfogadta és vállalta
annak betartását, az egyesület ügyintéző és képviseleti szervével együttműködik és fizeti a tagsági
díjat.
A tagság önkéntes, a rendes tagok jogai egyenlőek.
A belépő rendes tagnak a belépési nyilatkozat kitöltésével, amelyet a elnökséghez benyújt kérheti a
tagfelvételt.
11./ A rendes tag felvételéről a elnökség határozattal dönt, erről az új tagot értesíti, egyben
elrendeli az új tag adatainak a tagnyilvántartásban történő felvételét. Ha a elnökség a tagfelvételi
kérelmet elutasítja, az elutasítás ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az egyesület
közgyűléséhez fellebbezhet a tagjelölt.
12./ Az egyesület pártoló tagja lehet az a jogi személy, amely a társadalmi bűnmegelőzés és
vagyonvédelem területén támogatja az egyesület tevékenységét, a vele kötött külön
megállapodásban foglaltak alapján. A pártoló tag felvételéről a elnökség határozattal dönt, elutasítás
esetén 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezhet az elutasított pártoló tagjelölt.
A rendes és pártoló tagfelvétel esetében a közgyűlési határozat ellen további jogorvoslatnak helye
nincs.
13./ Tiszteletbeli taggá választhatja a közgyűlés azt a személyt, aki az egyesület céljainak
eléréséért végzett munkájával érdemeket szerzett és tiszteletbeli taggá választható az a külföldi
állampolgár is, aki szakmai tevékenységével, vagy az egyesület külföldi kapcsolatainak ápolásával
jelentős érdemeket szerzett.
14./ A tagsági viszony megszűnése: A tagsági viszony megszűnik kilépéssel, kizárással, a tag
halálával, az egyesület megszűnésével és a tiszteletbeli tag esetén a cím visszavonásával.
a./ Kilépéssel mind a rendes és pártoló tag akkor szünteti meg a tagságát, ha írásban a
elnökségnek a kilépését bejelenti. A kilépést írásban a elnökséghez kell benyújtani. Rendes
tag esetében a tag egyidejűleg köteles a nála lévő formaruhával és polgárőri igazolvánnyal
elszámolni. A tagsági viszony az írásbeli kilépési nyilatkozat elnökséghez történő megérkezésével
szűnik meg.
b./ Kizárással a rendes és pártoló tag legalább fél évig neki felróható okból nem vesz részt a
polgárőr egyesület munkájában, az alapszabályban meghatározott kötelezettségét
sorozatosan megszegi.
A kizárásról a elnökség határozattal dönt. A kizárást kimondó határozat meghozatala előtt
az elnökségnek biztosítania kell a kizárás alá vont tag védekezéshez való jogát oly módon, hogy a
kizárás előtt a elnökségnek meg kell hallgatnia és biztosítani kell hogy az érdemi védekezését,
bizonyítékait előterjessze. A elnökség csak ezt követően dönthet a kizárás kérdésében. Az elnökség
a kizárásról szóló határozatát írásba foglalja és azt indokolja a határozatot kézbesíteni kell a kizárt
tag részére, aki a kézhezvételtől számított 15
napon belül a kizáró határozat ellen a
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közgyűléshez nyújthat be fellebbezést. A elnökségnek kizárással kell megszüntetni a tag tagsági
viszonyát, ha büntetett előéletűvé válik, vagy a közügyek gyakorlásától eltiltották, vagy
cselekvőképességét elveszti.
c./ A tag halálával megszűnik a tagsági viszony. Ilyen esetben a hozzátartozóknak a tag
formaruháját és polgárőr igazolványát az egyesületnek vissza kell szolgáltatni.
d./ Az egyesület megszűnésével ha végelszámolási vagy felszámolási eljárásban az
egyesület megszűnését megállapították.
e./Tiszteletbeli tag tagsági viszonya megszűnik:
ha a közgyűlés az adományozott címet visszavonja : a cím visszavonását vonja maga után, ha a
tiszteletbeli tag bűntetett előéletűvé válik, vagy a közügyek gyakorlásától eltiltották, vagy
cselekvőképességét elveszti.2
IV. Fejezet
A tagok főbb jogai és kötelezettségei
15./ A polgárőrrel szemben támasztott elvárások
a./ Aktívan vegyen részt egyesületének munkájában, vállaljon szerepet a mozgalom
célkitűzéseinek megvalósításában, a polgárőr szolgálat teljesítésében.
b./ Tekintse fontos feladatának a szűkebb és tágabb környezetében élők egymás iránti
tiszteletre, megbecsülésre ösztönzését, az egymást érdekeit figyelembe vevő korrekt emberi
kapcsolatok kialakítását.
c./ Ápolja a polgárőr mozgalomra és az egyesület életére jellemző bajtársi szellemet,
képviselje a közbiztonság érdekeit minden társadalmi fórumon, a bajba jutott társainak
nyújtson minden törvényes eszközzel segítséget.
d./ Támogassa a közbiztonság fenntartása érdekében hivatásszerűen tevékenykedő állami,
önkormányzati szervek munkáját, működjön közre a közösség érdekeit szolgáló
kezdeményezések felkarolásában.
e./ Ne képviseljen olyan nézeteket, eszméket, amelyek a lakosság nyugalmával, a
közbiztonság fenntartásával ellentétesek.
f./ Vegyen részt a környezetében észlelt, a társadalmi együttélés megzavaró, annak normáiba
ütköző magatartásformák, jelenségek megelőzésében, működjék közre azok elhárításában.
15.1. Az egyesület tagja3
a) részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein;
b) választhat és választható az egyesület szerveibe;
c) köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek;
d) nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását.
2
3
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16./ A rendes polgárőr kötelezettségei.
a./ Az egyesület által felvállalt feladatok megvalósítása érdekében aktív tevékenységet
folytasson.
b./ A polgárőr szervezetek saját és használatra kapott vagyontárgyait, gépkocsiját a tőle
elvárható gondossággal óvja meg, azokat rendeltetésszerűen használja.
c./ Az általa észlelt vagy tudomására jutott bűncselekményekről, vagy a közbiztonságra
káros következményekkel fenyegető cselekményről, az abban eljárni illetékes hatóságot
haladéktalanul értesítse.
d./ Felkérésre segítséget nyújtson az eljáró hivatalos szervek munkájához.
e./ A rendvédelmi vagy más szervekkel történő együttműködés során tudomására jutott
állami vagy szolgálati titkot megőrizze.
f./ Az egyesület Alapszabályát és a Szolgálati és Etikai Szabályzatot betartsa.
g./ Az éves tagdíjat megfizesse.
h./ Az egyesület alapszabályát és az egyesület szervei által hozott határozatokat megtartsa.
i./ A tisztségre történő választása esetén a legjobb képességei szerint a feladatot ellássa.

17./ A rendes polgárőr tag jogai:
a./ Jogosult részt venni az egyesület közgyűlésén, jogosult kérdések megvitatását
kezdeményezni, a közgyűlés napirendjéhez hozzászólni, az egyesület rendezvényein részt
venni, ott a nyújtott szolgáltatásokat vagy kedvezményeket igénybe venni.
b./ A döntésekben szavazati joggal részt venni.
c./ Az új tag felvételére javaslatot tenni.
d./ Választhat és választható az egyesület szerveibe, az ügyintéző és képviseleti tisztségekre.
Észrevételt, javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat az egyesület szerveinek működésével
kapcsolatosan, felvilágosítást és tájékoztatást kérhet az egyesület tevékenységéről.
18./ A pártoló tag kötelezettségei: Köteles az általa vállalt támogatást nyújtani. Az egyesület
célkitűzéseit támogatni.
A pártoló tag jogai: Jogosult részt venni az egyesület közgyűlésén és véleményt nyilvánítani, az
egyesületi rendezvényeken részt venni és az ott nyújtott támogatást igénybe venni, a döntésekben
szavazati joga nincs, nem választhat és nem választható tisztségre.
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19./ Az egyesület tiszteletbeli tagjának kötelezettsége:
a./ Az egyesület fejlődését, céljainak elérését elősegíteni.
b./ Az egyesület Alapszabályát és az egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani.
c./ Az egyesületet népszerűsíteni az egyesület és az állami szervek, az egyesület és a
lakosság együttműködését elősegíteni.
Az egyesület tiszteletbeli tagja jogosult:
a./ Tanácskozási joggal részt venni az egyesület közgyűlésén, jogosult hozzászólni, az
egyesület céljai és feladati körébe tartozó kérdések megvitatását kezdeményezni.
b./ Javaslatot tenni, véleményt nyilvánítani az egyesület valamennyi szervének
működésének kapcsolatosan.
c./ Jogosult az egyesület rendezvényein részt venni és a nyújtott szolgáltatásokat igénybe
venni.
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V. fejezet
Az Egyesület szervezete és működése
20./ Az egyesület szervei: a közgyűlés és az elnökség.
21./ Az egyesület közgyűlése az egyesület legfőbb szerve, amely szükség szerint, de legalább
évente egyszer ülésezik.
22./ A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a./ Az alapszabály megállapítása és módosítása.
b./ Az évi költségvetés meghatározása.
c./ Az éves beszámoló elfogadása és közhasznú melléklet elfogadása.
d./ Az egyesület más egyesülettel való egyesülésének kimondása.
e./ A elnökség elnökének és felügyelőbizottság elnökének, valamint a elnökség tagjainak
és a felügyelőbizottság tagjainak a megválasztása.
f./ A tagdíj összegének megállapítása és az összeg módosítása.
g./ Tagfelvétel és tagkizárás másodfokon.
h./ Az egyesület feloszlásának kimondása, rendelkezés az egyesületi vagyonról.
i./ Döntés mindazon ügyekben, amelyeket az alapszabály vagy jogszabály a hatáskörébe
utal.
23./ A közgyűlés működése.
a./ Az egyesület elnöke a közgyűlést évente legalább egyszer köteles összehívni. Akkor is
köteles összehívni, ha azt a felügyelőbizottság, vagy a tagok 1/3-a az ok és cél
megjelölésével írásban kéri, vagy a bíróság elrendeli.
A közgyűlés összehívása oly módon történik, hogy az egyesület minden tagját írásban a
közgyűlés időpontját megelőző 15 nappal köteles értesíteni és közölni kell a közgyűlés
időpontját, helyét és a közgyűlés napirendi pontjait. E meghívóban figyelmeztetni kell a
tagokat, hogy amennyiben a közgyűlésen nem jelennek meg, úgy a meghívóban feltüntetett
későbbi időpontra összehívott közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül
határozatképes lesz.
b./ A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint a fele jelen van. A tagok a
közgyűlésen csak személyesen vehetnek részt, a pártoló tagok képviselőjük útján. A rendes
tagokat egy szavazat illeti meg a határozathozatal során. A közgyűlés határozatát nyílt
szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Nyílt szavazással történik a
tisztségviselők megválasztása is. Szavazategyenlőség esetén az elnök
köteles
egy
esetben újra szavazást elrendelni. Ismételt szavazategyenlőség esetén a javaslatot
elvetettnek kell tekinteni.
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c./ A jelenlévő tagok 2/3-ának egybehangzó szavazata szükséges
 az alapszabály megállapításához, módosításához,
 a tagdíj megállapításához és módosításához,
 az évi költségvetés meghatározásához,
 az éves beszámoló elfogadásához,
 más egyesülettel való egyesüléshez,
 az egyesület feloszlatásához.
d./ A közgyűlés üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, a jegyzőkönyvet az elnök és két
jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá. A jegyzőkönyvnek tartalmazni kell a közgyűlésen
elhangzottakat, a javaslatokat és a közgyűlés által meghozott határozatokat. A
közgyűlésen résztvevőkről jelenléti ívet kell készíteni, amely a jegyzőkönyv melléklete.
e./ A közgyűlésen meghozott határozatokról külön nyilvántartást, úgynevezett Határozatok
Tárát kell vezetni, amelyben szó szerint fel kell tüntetni a közgyűlés által elfogadott
határozatot és rögzíteni kell a szavazás eredményét.
f./ A meghozott határozatokat az érdekelteknek írásban 15 napon belül kézbesíteni kell.
Biztosítani kell, hogy bárki, aki azt írásban kéri, az egyesület irataiba betekinthessen és arról
saját költségén másolatot készítsen.
g./Az egyesület, vagy szervének törvénysértő határozatát bármely tag – a tudomására
jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja.4
24./ Az egyesület elnöksége: A elnökség 5 főből áll, elnökből, 3 elnökhelyettesből5 és titkárból. Az
elnököt, elnökhelyetteseket és titkárt a közgyűlés nyílt szavazással választja 4 évi időtartamra. A
elnökség tagjai feladataikat díjazás nélkül látják el, de a feladataik ellátása során felmerülő
költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.
25./ A elnökség hatásköre:
a./ A elnökség szervezi és irányítja az egyesület munkáját.
b./ Dönt a tagfelvétel és a tagkizárás kérdésében, nyilvántartja azt; elkészíti az éves
beszámolót és azt a közgyűlés elé terjeszti, végrehajtja a közgyűlés által hozott határozatokat és
annak végrehajtásáról beszámol, jelentős kérdésekben a közgyűléstől állásfoglalást kér.
c./ Kapcsolatot tart fenn a megyei, az országos
polgárőr
szövetséggel,
a
helyi
önkormányzattal, a rendőrséggel
d./ együttműködési megállapodások megkötése
26./ A elnökség működése: A elnökség üléseit szükség szerint, évenként legalább 2 alkalommal
köteles megtartani, de ha szükséges további elnökségi ülés is összehívható. A elnökséget az
egyesület elnöke hívja össze írásban az ülést megelőző 8 nappal értesíti az elnökség tagjait. Ha
szükséges az elnökség ülésére további egyesületi tagokat és külső állami szervek vezetőit is
meghívhatja. A meghívóban közölni kell az ülés helyét, időpontját és az ülés napirendjét. A
elnökség ülése határozatképes, ha azon legalább három tagja jelen van. Az ismételten összehívott
vezetői ülés szintén csak akkor határozatképes, ha legalább három tagja a elnökségnek jelen van.
A elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
A elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a elnökségi
ülésen elhangzottakat és a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet az elnökség elnökének és
4
5

1. sz. módosítás 2012.08.10.: kiegészítés
3. sz. módosítás 2013.01.24.: elnökhelyettesek számának módosítása
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tagjainak alá kell írni. A elnökség által hozott határozatokról külön nyilvántartást kell vezetni,
amelyből pontosan megállapítható a hozott elnökségi határozat és a szavazás eredménye.
A elnökség által hozott határozatot az érintett egyesületi tagnak írásban kell megküldeni és az
egyesület tagjai számára lehetőséget kell biztosítani az elnökségi határozatok és jegyzőkönyvek
megismerésére.
27./ A elnökség egyes feladatok ellátására állandó vagy ideiglenes jellegű munkabizottságot
hozhat létre. A elnökség jogosult meghatározni a munkabizottság konkrét feladatait és a elnökség
jelöli ki a munkabizottság elnökét is és számoltatja be a bizottság által elvégzett munkáról.
28./ Az egyesület elnöke:
Az egyesület elnökét a közgyűlés választja 4 évi időtartamra. Az elnök képviseli az egyesületet. Az
elnök akadályozása esetén az elnökhelyettesek jogosultak az egyesület képviseletében eljárni.
29./ Az elnök feladata: Az elnök az egyesület általános képviselője.
a./ A közgyűlés és a elnökségi ülés előkészítése, összehívása és levezetése.
b./ Az ülésekről jegyzőkönyvet készíttet, amelyet aláír.
c./ Gondoskodik a közgyűlés és elnökség által hozott határozatok nyilvántartásáról és a
határozatok végrehajtásáról, az alapszabály betartásáról.
d./ Tájékoztatja a tömegkommunikációs szerveket az egyesület munkájáról.
e./ Aláírási és utalványozási jogot gyakorol az elnökhelyettessel együtt.
f./ Megszervezi a figyelőszolgálatot, gondoskodik az események nyilvántartásba vételéről.
g./ Gondoskodik a elnökség munkájáról szóló éves beszámoló elkészítéséről és a
beszámoló bírósághoz történő benyújtásáról.
h./ Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyek a jogszabály, a közgyűlés, vagy a elnökség a
hatáskörébe utal.
30./ Az egyesület elnökhelyettesei: A közgyűlés 4 évi időtartamra választja és újraválaszthatók.
Az elnököt távollétében helyettesíti.
Az elnökhelyettesek az elnök távollétében, vagy akadályoztatása esetén önálló képviseleti jogkörrel
és felelősséggel látják el az elnöki hatáskörbe tartozó feladatokat, képviselik az egyesületet.6
Az elnökkel együttesen egy elnökhelyettes, vagy a két helyettes együttesen gyakorolják a
bankszámla feletti rendelkezési jogot.
31./ Az egyesület titkára és feladatai:
A titkárt a közgyűlés választja 4 évi időtartamra, az elnökség negyedik tagja, újraválasztható.
A titkár feladatai: Az egyesületi adminisztrációs feladatok ellátását a titkár végzi. A titkár az elnök
irányításával szervezi és intézi az egyesület ügyeit.

6

1. sz. módosítás 2012.08.10.: kiegészítés
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32./ Az egyesület felügyelőbizottsága:
Az egyesület szabályszerű működésének és vagyonával való gazdálkodásának ellenőrzésére a
közgyűlés 3 tagú felügyelő-bizottságot választ. A felügyelő-bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés
4 évre választja meg nyílt szavazással.
33./ A felügyelőbizottság hatásköre:
a./ Az egyesület pénz- és vagyonkezelésének a vagyonfelügyelete.
b./ Az egyesület gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások
betartásának ellenőrzése.
c./ A tagdíj és más kötelező befizetések figyelemmel kísérése.
d./ A gazdálkodás szabályszerűségének az előirányzott bevételek és kiadások egyenlegének
évenkénti vizsgálata.
e./ A bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése.
f./ Az éves beszámoló szakmai felülvizsgálata.
A felügyelőbizottság feladatának ellátása során jogosult az egyesület gazdálkodásával kapcsolatos
bármely iratba betekinteni, az egyesület tisztségviselőitől tájékoztatást kérni, szükséges vizsgálatot
tartani, a felügyelőbizottság köteles tanácskozási joggal a elnökségi üléseken részt venni és
működéséről évente a közgyűlésnek beszámolni.
34./ A felügyelőbizottság működése: A felügyelőbizottság köteles évenként legalább egyszer ülést
tartani. A felügyelőbizottság ülését a felügyelőbizottság elnöke hívja össze, írásban 8 nappal köteles
az ülés időpontjáról, helyéről és napirendjéről a felügyelőbizottság tagjait értesíteni. A felügyelőbizottság ülése határozatképes, ha azon mindhárom tagja jelen van. A felügyelőbizottság
határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza. A felügyelőbizottság ülésére az általa hozott
határozatok közlésére és nyilvántartására az elnökség működésére vonatkozó szabályokat kell
értelemszerűen alkalmazni.

VI. Fejezet
Az Egyesület gazdálkodása
35./ Az egyesület, mint önálló jogi személy, a civil szervezetek gazdálkodására vonatkozó
jogszabályok és a közgyűlés által elfogadott éves költségvetés alapján gazdálkodik.
Az egyesület jogosult kiegészítő tevékenységként gazdasági, vállalkozási tevékenységet végezni, e
tevékenységéből befolyó eredményt köteles a egyesület céljainak megvalósítására fordítani.
36./ Az egyesület vagyona: Elsősorban a tagdíjakból, állami és önkormányzati támogatásból, a
természetes és jogi személyek felajánlásaiból, hozzájárulásából, másodlagosan az egyesület
gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevételekből áll össze. A felajánlások és
hozzájárulások elfogadásához az elnökség elfogadó határozata szükséges.
37./ Az egyesületi tagdíj összege a rendes tagok esetében: 1200 forint/év.
Pártoló tagok esetében min. 1200 ft/év.
Az egyesületi tagdíjat minden év inkább január 30-ig kell az egyesületi tagoknak megfizetni.
11

38./ 2012. évtől kezdődően minden következő év május 31-ig éves beszámolót kell az egyesületnek
készíteni. Az éves beszámolót az elnök készíti el, s azt a közgyűlés elfogadása után köteles a
bíróságnak illetőleg június 30-át követően pedig az Országos Bírósági Hivatalnak.
A beszámoló tartalmazza az adott év pénzügyi beszámolóját, valamint a polgárőrség szakmai
beszámolóját, részletezve a szolgálati napokat, eseményeket, illetve az egyesület által használt
eszközöket, azok állapotát.
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VII. Fejezet
A közhasznú működés feltételei

39./ Az egyesület Magyarország Alaptörvénye 46. cikk rendelkezése és a rendőrségről szóló 1994.
évi XXXIV. törvény, valamint a 2011. évi CLXV. törvény 3. § (1) és (2) bekezdése szerinti körben
az alapszabály II. fejezete szerinti alapfeladatokat közhasznú feladatként végzi.
Az egyesület a 2011. évi CLXV. törvény 3 § (2) bekezdése szerinti kiegészítő feladatait is az
egyesület közhasznú feladatként végzi.
40./ Az egyesület mind közhasznú tevékenységet végző szervezet hozzájárul a társadalom és az
egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, mivel az előző évről szóló beszámoló közhasznúsági
melléklete által meghozott adatai alapján a szervezet szolgáltatásai, a szervezet testületi tagjain,
munkavállalóin és önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhető a nyújtott szolgáltatás.
Ezekről a nyújtott szolgáltatásokról a polgárőr egyesület honlapján, illetőleg székhelyén a nyújtott
szolgáltatások jegyzékéről külön tájékoztatást ad. Ezeket a szolgáltatásokat bárki megismerheti.
41./ Az egyesület alapszabálya tartalmazza a közhasznúsági nyilvántartásba vételhez szükséges
feltételeket.
a./ Az alapszabály felsorolja azokat a közhasznú alaptevékenységeket és kiegészítő
tevékenységeket, amelyek a fentiek szerinti közfeladatok végzését határozza meg és nem zárja ki,
hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásokról
b./ Gazdasági, vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy a létesítő okiratban
meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében a közhasznú célokat nem veszélyeztetve
végez.
c./ Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
d./ Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.
42./ Az egyesületet, mint közhasznú szervezetet külön jogszabály alapján adó- és illetékmentesség
illeti meg.
43./ A közhasznú szervezet működésével kapcsolatos különös szabályok:
Az egyesület mint közhasznú szervezet biztosítja, hogy az egyesület közgyűlésének és
elnökségének ülései nyilvánosak, amely nyilvánosságot akként biztosítja, hogy a közgyűlést és
elnökségi ülést megelőzően 15 nappal az egyesület székhelyén és honlapján az elnökség
nyilvánosságra hozza a közgyűlés és elnökségi ülésének időpontját és helyét, valamint a közgyűlés
és elnökségi ülés napirendjét.
44./ A közgyűlés és elnökségi ülésekről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni. A
jegyzőkönyvnek tartalmazni kell az ülés határozatképességére külön jelenléti ív alapján a tagok
megjelenésére szóló megállapítást, tartalmazni kell az elfogadott napirendet, a jegyzőkönyvvezető
és hitelesítők megválasztására vonatkozó rendelkezést, a napirendekhez történő hozzászólást és a
közgyűlés, illetőleg a elnökség által hozott határozat pontos szövegét és tartalmazni kell a szavazás
eredményét.
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45./ A közgyűlés és elnökség által hozott határozatokat az érdekelteknek kézbesíteni kell és a hozott
határozatokat nyilvánosságra kell hozni oly módon, hogy a határozatokat az egyesület székhelyén,
illetőleg honlapján 15 napra ki kell függeszteni, illetőleg nyilvánosságra hozni, ugyancsak az éves
beszámolót és annak közhasznú jelentés mellékletét is legalább 30 napra a székhelyen ki kell
függeszteni, illetőleg a honlapon nyilvánosságra hozni.
46./ Az egyesület közgyűléséről, illetőleg elnökségi üléséről a nyilvánosságot csak személyi
kérdések és adatvédelmi rendelkezések alapján lehet kizárni, egyébként a közgyűlés és az elnökségi
ülés, valamint az ülésekről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak.
47./ Az egyesület mint közhasznú szervezet nyilvántartást vezet, amelyből a közgyűlés és az
elnökség (elnökség) döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetőleg a döntés támogatók és
ellenzők számaránya lehetséges személye megállapítható. E külön nyilvántartás a Határozatok
Tára. Ezen Határozatok Tárának vezetéséről az elnök köteles gondoskodni.
48./ Az egyesület biztosítja, hogy a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett
iratokba bárki betekinthet, mégpedig oly módon, hogy előzetesen a egyesület elnökénél bejelenti az
iratbetekintési igényét és az elnökkel egyeztetett időpontban az iratokat megtekintheti, arról saját
költségére másolatot is készíthet.
49./ Beszámolási szabályok. Az egyesület működéséről vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetéről az üzleti év lezárását követően az üzleti év utolsó napjával a jogszabályban
meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni. A mérleg utolsó napja december 31.
Az egyesület mint közhasznú szervezet könyvvezetését a kettő könyvvitel rendszerében végzi,
beszámolójának tartalmazni kell a mérleget, az eredménykimutatást, a kiegészítő mellékletet, mivel
köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni. A közhasznúsági
mellékletnek tartalmazni kell a szervezet által végzett közhasznú tevékenységet, ennek
célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges 2011. évi
CLXXV. törvény 32. §-ában meghatározott adatokat. Tartalmazni kell a vagyonfelhasználásával
kapcsolatos kimutatást, a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőknek
nyújtott juttatások összegét személyenként.
Az egyesületnek mint közhasznú szervezetnek az üzleti év lezárásával éves beszámolót és
közhasznúsági mellékletet kell készíteni az adott okiratot a következő év legkésőbb május 31-ig, ha
honlappal rendelkezik a honlapján nyilvánosságra kell hozni és meg kell küldeni a bíróságnak,
illetőleg az Országos Bírósági Hivatalnak.
Az egyesületnek mint közhasznú szervezetnek két egymást követő lezárt üzleti évben meg kell
felelnie a 2011. évi CLXXV. törvény 32. §-ában foglalt követelményeknek, amelyet a bíróság a
nyilvántartási és beszámolói adatai alapján állapít meg.
50./ A közhasznúsági szervezet összeférhetetlenségi szabályai:
a./ A közgyűlés és az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy
akinek a közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
bármilyen előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának a tagsági
viszony alapján nyújtott létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
b./ A közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig nem lehet a közhasznú szervezet
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt,
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annak megszűnését megelőző 2 évben legalább 1 évig, amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy
az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, mellyel
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, melynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló
törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.
A vezető tisztségviselő, illetőleg ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
c./ Az a./ és b./ pontban foglaltakon felül nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja,
illetőleg könyvvizsgálója az a személy, aki az elnökség elnöke, vagy tagja, illetőleg aki az
egyesületben egyéb tisztséget tölt be, aki a közhasznú szervezettel munkaviszonyban, vagy egyéb
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából
részesül, és ezen fenti személyek közeli hozzátartozója.
51./ Az egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti, ebben az esetben a pályázati
felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyből megállapítható, hogy a pályázatnak előre
meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat cél szerinti juttatás alapjául nem
szolgálhat.
Az egyesület váltót, illetőleg más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki,
gazdasági, vállalkozási tevékenység, fejlesztési eszköz, közhasznú tevékenységet veszélyeztető
mértékű hitelt nem vehet fel. Befektetési tevékenységet csak Befektetési Szabályzat esetén
végezhet. Ilyen szabályzatot a közgyűlésnek kell elfogadni a felügyelőbizottság véleményének
kikérését követően.
Az egyesület 60 napon belül köteles kérni a bíróságtól a közhasznú jogállásának törlését, ha a
közhasznúvá minősítés feltételeinek nem felel meg. A közhasznú jogállásának megszűnésekor
köteles esedékes köztartozásait rendezni.
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VIII. Fejezet
Az egyesület megszűnése
52./ Az Egyesület megszűnik:
a..) Ha a közgyűlés a feloszlását határozattal kimondja. Erre akkor van lehetőség, ha az
egyesület nem fizetésképtelen, de az egyesületet jogutód nélkül kívánják megszüntetni. Ilyen
esetben a közgyűlésnek ki kell mondani, hogy végelszámolásnak van helye és végelszámolónak ki
kell jelölni a elnökséget, vagy a egyesület elnökét. A végelszámolásra a 2006. évi V. törvény VIII.
Fejezetében foglalt rendelkezések az irányadók. A közgyűlésnek rendelkezni kell, hogy a
fennmaradó vagyont milyen célra kell fordítani és hogy ezt nyilvánosságra kell hozni.
b.) Ha más egyesülettel egyesül, az egyesülést a közgyűlésnek kell kimondani határozattal.
c.) A bíróság feloszlatja.
d.) Törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeként a bíróság megszünteti vagy
megállapítja megszűnését. Az egyesület fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság az
1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) rendelkezése alapján a fizetésképtelenségi eljárás befejezéseként a
egyesületet megszünteti és az egyesületet a bírósági nyilvántartásból törli.
A bíróság feloszlatása esetén, valamint a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeként amikor a
bíróság megszünteti az egyesületet, kötelező kényszer-végelszámolási eljárás lefolytatása a 2006.
évi V. törvény 116-118. §-ában foglaltak szerint.
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IX. Fejezet
Záró rendelkezések
53./ Az alapszabály által nem érintett kérdésekben elsődlegesen a 2011. évi CLXV. törvény, a
Polgári törvénykönyv 61-64. §-ai, a 2011. évi CLXXV. törvény és a 2011. évi CLXXXI. törvény
rendelkezései az irányadóak.7
54./ Ha az egyesületnél külön tagozat, vagy csoport jön létre az alapszabály keretei között, a sajátos
működési rendjüket és szabályaikat maguk határozzák meg azzal, hogy az erről szóló rendelkezések
nem ütközhetnek jogszabályba, illetve az egyesületi alapszabályi rendelkezéseibe.8
55./ Az elnökség az egyesületi tagokról tagi nyilvántartást vezet, gondoskodik a nyilvántartásba vett
tagok személyi adatainak védelméről, a tagi nyilvántartás nem nyilvános.
A elnökség a nyilvántartásba vett egyesületi tagok részére az Országos Polgárőr Szövetség által
biztosított polgárőr igazolványt adja ki, a polgárőr szolgálat ellátásához formaruhát biztosít és
biztosítja, hogy az Országos Polgárőr Szövetség által kiadott Szolgálati és Etikai Szabályzatot a
polgárőrség tagjai megismerjék és betartsák.
56./ 9Ezen alapszabály az egyesület közgyűlése 2012. május 24-én megtartott közgyűlésen - ezen
nappal történő hatályba lépéssel - fogadta el, egyidejűleg a korábbi alapszabályt a közgyűlés
hatályon kívül helyezi. Az alapszabály 1. sz. módosításának időpontja 2012. augusztus 10. Az
alapszabály 2. sz. módosításának időpontja 2012. szeptember 18. Az alapszabály 3. sz.
módosításának időpontja 2013. január 24.
Kelt: Kerekegyháza, 2013. január 24.
…......................................................
Dr. Kelemen Márk
egyesület elnöke
1./ Tanú:
Aláírás:
Név:
Lakcím:

…..............................................
Szirtes Miklós
6000 Kecskemét, Vereckei u. 8.

2./ Tanú
Aláírás:
Név:
Lakcím:

…..............................................
Virágh Mihály
6041 Kerekegyháza, Repülő dűlő 35.

7

1.sz. módosítás2012.08.10.: törlésre került „Az egyesület részletes működésének szabályait a Szervezeti és Működési
Szabályzatban kell szabályozni.”
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1. sz. módosítás 2012.08.10.: törlésre került: „, illetőleg az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatába”, beépítésre: illetve az egyesületi
alapszabály rendelkezéseibe
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2. sz. módosítás: 2012.09.18. : módosítások megjelölése
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