
 

 

 
A KÖZSÉGEK ÉS KISTELEPÜLÉSEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATI 

SZÖVETSÉGÉNEK  
ALAPSZABÁLYA 

 
Preambulum: A Szövetség alapítása óta elsődleges céljának tekinti a községek érdekeinek védelmét és 
képviseletét, a települési önállóság értékeinek megőrzését.  
 

I. 
  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

A Szövetség neve:   Községek és Kistelepülések Országos Önkormányzati Szövetsége  
 
Hivatalos rövidítéssel:   KÖSZ 
 
A Szövetség székhelye:   6454 Bácsborsód, Petőfi u. 3. 
 
ASzövetség alapítási éve:  1990 
 
A Szövetség működési területe:   Magyarország területe 
 
A Szövetség pecsétje:   köriratban a Szövetség elnevezése, amely körbefonja Magyarország címerét 
                                                                
A Szövetség:    önálló jogi személyként működő érdekképviseleti szervezet. 

 
A Szövetség titkársága (iroda):     1136 Budapest, Tátra u. 21. 

 
A Szövetség honlapja:   www.kosz.hu; 

 
E-mail:      kosz@kosz.hu 

 
A Szövetség tagjainak nevét és címét tartalmazó tagnévsor az alapszabály 1. számú mellékletét képezi. 
 
A Szövetség működése felett az Ügyészség törvényességi ellenőrzést gyakorol. 

 
 

II.  
 

A SZÖVETSÉG CÉLJAI 
 

1. A Szövetség alapvető célja - az egységes fellépés erejét felhasználva - a kollektív képviselet, továbbá a magyar 
községek, kistelepülési önkormányzatok, a területükön élő polgárok érdekeinek képviselete és védelme, a 
községek és városok közötti kapcsolatok erősítése 
Ennek érdekében: 

a) A Szövetség az Országgyűlés önkormányzatokat érintő döntései, a Köztársasági Elnök 
önkormányzatokkal kapcsolatos jogkörének gyakorlása, a Kormány, a minisztériumok, valamint más 
végrehajtó szervek és személyek döntései során közösen kialakított és elfogadott állásfoglalások 
közvetítésével igyekszik érvényesíteni az önkormányzati érdekeket. 

b) A Szövetség közreműködik az országos politika alakításában, országos jelentőségű ügyekben állást 
foglal, és képviseli a községek, kistelepülések sajátos érdekeit. 

c) A Szövetség vállalja a központi állami, politikai, érdekvédelmi szervek előtti önkormányzati 
érdekérvényesítést. 

d) A Szövetség a központi és a területi állami szervekkel való kapcsolattartás során a tagsági 
vélemények felszínre hozatala érdekében - kiépített belső érdekegyeztetési rendszerének 
segítségével - megfogalmazza és képviseli a községek, kistelepülések érdekeit. 

http://www.koesz.helyinfo.hu/
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e) A Szövetség részt vesz a jogszabály-előkészítési munkákban és harcol a törvénykezdeményezési 
jogának elismertetéséért. Céljainak eléréséhez igénybe vett tömegkommunikációs eszközök 
segítségével is eleget tesz kötelezettségeinek annak érdekében, hogy társadalmi méretű szolidaritás 
jöjjön létre a községek, kistelepülések fejlődéséért, a meglévő társadalmi gazdasági különbségek 
mérsékléséért. 

 
2. A Szövetség célul tűzi ki tagjainak támogatását vállalt és megbízásuk alapján ellátandó feladatai teljesítésében. 
E körben: 

a) Figyelemmel kíséri a községek, kistelepülések helyzetét, fejlesztésük támogatási lehetőségeit. 
b) Szervezi az önkormányzatok, kistelepülések egymás közötti véleménycseréjét, tagjaitól információk 

gyűjtését, részükre a rendelkezésre álló információk továbbítását. 
 
Az önkormányzatok számára szakszolgáltatásokat nyújt, különös tekintettel új feladataikra, vállalkozásaikra, 
pályázatokra, forrásszerzésre, informatikára, fejlesztésekre, helyi jogalkotásra és az uniós tagsággal járó feladatok 
ellátására. 

a) Kialakítja az együttműködés kereteit más önkormányzati, illetve egyéb szakmai szervezetekkel, 
közösségekkel. 

b) Segíti az önkormányzatok szervező munkáját. 
c) Újságot, folyóiratot és egyéb nyomtatott és elektronikus kiadványokat jelentethet meg. Szakmai 

tanácskozásokat, bemutatókat, bel- és külföldi tanulmányutakat szervez, illetve segíti a tagok ez irányú 
munkáját. Részt vesz az önkormányzati képviselők és köztisztviselők továbbképzésében. 

d) Nemzetközi együttműködést épít ki, illetve ápolja az eddig megvalósultakat. 
e) Képviseli a községek, kistelepülések, kistérségek érdekeit az EU azon szerveiben, ahol a magyar  

önkormányzatoknak képviseleti joga van. 
f) Céljai megvalósításáért gazdálkodási tevékenységet is folytathat, pályázatokat ír ki, dönt alapítványok, 

pályázatok, valamint más pénzeszközök megpályázásairól, felhasználásáról, s egyéb támogatási 
forrásokat kutat fel. 

 
    

III. 
 

A SZÖVETSÉG TAGSÁGA 
1.  A tagság 

 
A Szövetség rendes tagja lehet minden olyan községi és kistelepülési önkormányzat, amely – képviselő-
testületének döntése alapján - a Szövetség célkitűzéseivel egyetért és a célok megvalósítása érdekében 
tevékenységében aktívan részt kíván venni, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja és 
vállalja a tagdíj megfizetését. 
A Szövetség tagjairól a Választmány naprakész nyilvántartást vezet. 
   
2. A tagsági jogviszony keletkezése 

 
A  tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik.  
A belépési nyilatkozatot a Választmányhoz kell benyújtani, amely szerv egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással 
határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolható módon 
kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. (A továbbiakban: írásbeli igazolható módon történő 
kézbesítésnek minősül az ajánlott, vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési 
címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön /elektronikus tértivevény/.) A tagsági 
jogviszony – a tiszteletbeli tagság kivételével (alapszabály III. 7. pont) - a Választmány egyetértő határozatának 
meghozatalával jön létre. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén a határozat ellen a tagjelölt a határozat 
kézbesítésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel fordulhat a Szövetség Közgyűléséhez, amely a 
fellebbezésről következő ülésén egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz. Határozatát annak 
meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolható módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező 
számára. E döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. 
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3. A tagsági jogviszony megszűnése 
 

 A tagsági jogviszony megszűnik: 
a)  A tag kilépésével. 
b)  A tag jogutód nélküli megszűnésével. 
c)  A tag kizárásával. 

 

A tiszteletbeli- és pártoló tag tagsági jogviszonyának megszűnésére a rendes tag tagsági jogviszonyának 
megszűnésére vonatkozó, a jelen fejezetben meghatározott szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, 
hogy a tiszteletbeli- és pártoló tag nem zárható ki a Szövetségből a tagdíj nem fizetésére tekintettel. 
 
A tagsági jogviszonyát a tag a Szövetség Választmányához címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás 
nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának a Választmányhoz történő megérkezése napján 
szűnik meg. 
 
A Közgyűlés kizárhatja a Szövetség tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a Közgyűlés 
határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.  Kizárható a tag akkor is, ha az esedékességtől 
számított 6 hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag 
csak akkor zárható ki, ha a legalább hat hónapos mulasztás elteltét követően a Választmány írásban – póthatáridő 
tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék 
teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt. 
A tag kizárására irányuló kezdeményezést a Választmányhoz kell bejelenteni.  
A beérkezett előterjesztés iktatását követően az Választmány 30 napon belül köteles az előterjesztésben foglaltak 
megvizsgálására ülést összehívni. Kizárásra irányuló előterjesztés kizárólag írásban terjeszthető elő, a kizárásra 
okot adó tényállás ismertetésével. A Választmány az előterjesztés egy példányának megküldésével a beérkezést 
követő 8 napon belül értesíti az előterjesztésről az érintett tagot, felhívva egyidejűleg arra, hogy az azzal 
kapcsolatos észrevételeit tegye meg.  
 
A Választmány a kizárási indítvány megtárgyalására kitűzött választmányi ülés időpontjáról értesíti az előterjesztőt, 
valamint azon tagot, akivel szemben a kizárási eljárás lefolytatását indítványozták. Ezen a Választmányi ülésen az 
előterjesztő, valamint a tag, akivel szemben az eljárás folyik részt vehet, azon felszólalhat, előterjesztést tehet, 
szükséges bizonyítékokat terjeszthet elő. Az eljárás alá vont személyt nyilatkozattételi-, észrevételezési-, 
indítványtételi-, és a meghallgatandó személyekhez történő kérdésfeltevési jog illeti meg.  
A Választmány az előterjesztést, az azzal kapcsolatosan a vizsgált tag által előadottakat, valamint a rendelkezésre 
álló egyéb bizonyítékokat, saját határozati javaslatával együtt a Közgyűlés elé terjeszti.  
A javaslat elkészítésétől számított 15 napon belül az elnök vagy akadályoztatása esetén bármely választmányi tag 
köteles összehívni a Közgyűlést, a kizárásra irányuló előterjesztést a soron következő Közgyűlés napirendjeként 
tárgyalja.  
A Közgyűlés az előterjesztést a meghívóban közzétett napirendi pontnak megfelelően tárgyalja, oly módon, hogy a 
Választmány egy tagja ismerteti a beadványokat, a Választmány által elfogadott határozati javaslatot, majd 
amennyiben az érintett tag igényli, úgy személyes előadását az üggyel kapcsolatosan meghallgatja, melyet a 
közgyűlési jegyzőkönyvben rögzítenek. Ezt követően az elnök előterjeszti szavazásra a kizárással kapcsolatos 
határozati javaslatot/javaslatokat, melyet a Közgyűlés szavazásával dönt el. A Közgyűlés a határozatát nyílt 
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. 
 
A kizárást 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 
tagsági jogviszony a kizárásról szóló közgyűlési döntés meghozatalával szűnik meg. 
A kizárásról rendelkező határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat hatályon kívül helyezése iránt 
keresetet az érintett tag a közléstől számított 30 napon belül terjesztheti elő az szövetséget nyilvántartó 
törvényszékhez. A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására 
halasztó hatálya nincs. 
A kizáró határozatot a taggal a meghozatalától számított 8 napon belül írásban postai ajánlott küldemény útján 
közölni kell. 
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4. A tagok jogai 
 

A Szövetség tagja jogosult: 
- Részt vehet a Szövetség céljainak, feladatainak meghatározásában, az alapszabály 

megfogalmazásában, szervezetének kialakításában. 

- A Közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a Közgyűlés rendjének megfelelően 
felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni,  

- Arra, hogy képviselőjét, illetőleg az erre általa jelölt tagját a Szövetség tisztségviselőjévé, illetőleg 
egyéb szerveibe válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok 
nem áll fenn. 

- Részt vehet a szövetség tevékenységében és rendezvényein, igényelheti a képviseleti, és 
érdekérvényesítési tevékenységét. 

- Igénybe veheti a Szövetségbe tömörült tagok szakértelmét, tapasztalatait és információit. 
- Igényelheti a Szövetség szolgáltatásait. 
- Igénybe veheti a Szövetség által biztosított kedvezményeket. 
- Javaslatot tehet a Szövetséget érintő bármely kérdésben és jogosult a Szövetség jogszabályt sértő 

döntéseinek megtámadására. 
- Felvilágosítást kérhet a Szövetség bármely tevékenységéről; felvetéseire a Szövetség illetékes 

tisztségviselői és más vezetői érdemben válaszolni kötelesek. 
- Részesülhet a hazai és a nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből. 
- Tanácskozási joggal részt vehet a Szövetség bármely testületének, szervének ülésein. 
- A Szövetség irataiba betekintetni. 

 
5. A tagok kötelezettségei 
 
A Szövetség tagja: 
 Nem veszélyeztetheti a Szövetség céljának megvalósítását és tevékenységét, 

a) Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni, 
b) Köteles a Szövetség alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, 

rendelkezéseit betartani, 
c)  Tevékenységükben az önkormányzati eszme és az önkormányzatok érdekeinek védelme, képviselete, az 

alapszabály betartása. 
d)  Rendszeres részvétel a Szövetség szerveinek munkájában, ezzel is elősegítve a Szövetség céljainak 

megvalósulását. 
e)  A szövetségi tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása. 

 
6. Pártoló tag:  A Szövetség  pártoló tagja lehet az a természetes, vagy jogi személy, aki a Szövetség 
célkitűzéseit vagyoni hozzájárulással támogatja. A pártoló tag tagsági jogviszonyának keletkezésére a jelen 
alapszabály III. fejezet 2. pontjában foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. 
 
A pártoló tagok jogai: Javaslatot tehet a Szövetség működésével kapcsolatban, szerveinek ülésein tanácskozási 
joggal vehet részt és vezető tisztségviselővé nem választható. 
 
A pártoló tagok kötelezettségei: Az alapszabály és a Szövetség határozatainak betartása, a vállalt hozzájárulás 
teljesítése.  
 
7. Tiszteletbeli tag:  A Szövetség tiszteletbeli tagja olyan személy lehet, aki önkormányzati vagy egyéb, a 
Szövetség céljaival összhangban álló tevékenysége során olyan kimagasló eredményt ért el, illetőleg 
tevékenységet folytatott, mellyel emeli a Szövetség színvonalát, rangját, jelenlétével megtiszteli a Szövetség 
tevékenységét, és amelynek alapján a Szövetség közgyűlése nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel 
meghozott határozatával e tiszteletbeli tagságra megválasztja. E döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. 
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A tiszteletbeli tagok jogai:  Javaslatot tehet a Szövetséget érintő kérdésekben, szerveinek ülésén tanácskozási 
joggal vehet részt. Vezető tisztségviselővé nem választható. 
 
A tiszteletbeli tagok kötelezettségei: A Szövetség rendezvényein tiszteletbeli vendégként részvétel és 
esetlegesen díjak átadása, példamutatás a Szövetség tagjai számára. 
 
A tag fegyelmi felelőssége: 
A Szövetség a jogszabályt, az alapszabályt vagy a szövetségi határozatot sértő, vagy a Szövetség céljával 
összeegyeztethetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezményeket és a taggal szembeni eljárás 
szabályainak meghatározását – a tag kizárására vonatkozó szabályok kivételével - a jelen alapszabályban mellőzi. 
  

 
IV. 

 
A SZÖVETSÉG SZERVEZETE 

 
A Szövetség szervei: 

- Közgyűlés, 
- Választmány, 
- Felügyelőbizottság 
- tagozatok 
- bizottságok 
- titkárság 

 
 

1. A Közgyűlés 
 
1.1.  A Közgyűlés a Szövetség legfőbb döntéshozó szerve, amely a tagok képviselőinek összességéből áll.   A 
közgyűlésen a tagönkormányzatokat a polgármester – akadályoztatása esetén az általa erre írásban 

meghatalmazott személy – képviseli. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű 
magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a Közgyűlés levezető elnökének a Közgyűlés kezdetén 
átadni. 
 
1.2.  A Közgyűlés hatáskörébe tartozik: 
 

a) az alapszabály módosítása; 
b) a Szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 
c) a vezető tisztségviselők és a Szövetség szervei tagjainak megválasztása, visszahívása; 
d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása; 
e) az éves beszámoló - ezen belül a Választmánynak a Szövetség vagyoni helyzetéről szóló 

jelentésének - elfogadása; 
f) a vezető tisztségviselők feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a 

Szövetséggel munkaviszonyban áll; 
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt; 
h) a jelenlegi és korábbi tagok és a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok elleni 

kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 
i)  a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása 
j) a tag  kizárásáról szóló döntés, 
k)  a tagönkormányzatok életét érintő lényeges kérdésekben történő döntéshozatal, a Szövetség 

szervei működésének és irányultságának meghatározása, 
l) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy az alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe 

utal. 
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1.3. A Közgyűlés évente legalább két alkalommal ülésezik. (tavasszal és ősszel). 
 

1.4. A Közgyűlést a Választmány legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval hívja össze 
írásban, igazolható módon.  
 
A közgyűlési meghívó tartalmazza a Szövetség nevét, székhelyét, a Közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi 
pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra 
jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a Közgyűlés 
határozatképtelensége esetére a megismételt Közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy 
a megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül 
határozatképes lesz.  
 
A Közgyűlés helyszínét – mivel a Szövetség székhelye a tagok nagy számára tekintettel arra nem alkalmas -  
a lebonyolítás zavartalanságának és egyéb körülményeinek figyelembe vételével a Választmány határozza 
meg. A Választmány a Közgyűlés helyszínének meghatározásáról az Elnök előterjesztése alapján dönt, amely 
előterjesztés során az Elnök különösen az alábbi szempontokat köteles figyelembe venni: 

- a várható létszámnak megfelelő ülőhely biztosítása, 
- a közgyűlés napirendjéhez szükséges esetleges technikai feltételek rendelkezésre állása, 
- a helyszín biztosításának gazdaságossága. 

A Választmány a Közgyűlés helyszínéről a meghívó-tervezet elfogadásával dönt. 
 
A közgyűlési meghívót a Szövetség székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni. 
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és a Szövetség szervei a 
Választmánytól a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének 
tárgyában a Választmány 2 napon belül dönt. A Választmány a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a 
kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben 
annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.  

 
Ha a Választmány a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kiegészített napirendi pontok 
szabályszerű kézbesítése nem állapítható meg, úgy a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat 
meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 

 
 

   1.5. Az Elnök köteles a Közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 
a./ a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 
b./ a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 
c./ a Szövetség céljainak elérése veszélybe került. 

Ezekben az esetekben az összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény 
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Szövetség megszüntetéséről dönteni. 
 
1.6. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult 
részt vesz. A Közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. A határozatképességet minden határozathozatalnál 
vizsgálni kell.  
 
1.7. A Közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális 
taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A Közgyűlés a napirendi pontok 
tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, 
továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a három fős jelölő, 
illetőleg szavazatszámláló bizottságot. 
 
1.8. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. 
A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a 
döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét). 
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1.9. A Közgyűlés határozatának meghozatalakor nem szavazhat az, 
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Szövetség terhére másfajta 

előnyben részesít; 
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szövetségnek nem tagja; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;  vagy 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 
1.10. A Közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –  egyszerű 
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A Közgyűlés bármely kérdésben titkos szavazással dönt, amennyiben 
azzal a jelen lévő szavazásra jogosult tagok legalább négyötöde egyetért. A Szövetség alapszabályának 
módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A Szövetség 
céljának módosításához és a Szövetség megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező 
tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.  
 
1.11. Ülés tartása nélküli határozathozatal: 
A Szövetség vonatkozásában lehetőség van határozathozatalra ülés tartása nélkül is, melyet a Választmány 
nevében az Elnök a határozat tervezetének a tagok részére írásban, igazolható módon történő megküldésével 
kezdeményezhet. A tagoknak a tervezet kézhezvételét követő 15 napos határidő áll rendelkezésükre, hogy 
szavazatukat megküldjék írásban, igazolható módon a Választmány részére. 
 
Az ülés tartása nélküli döntéshozatalra az alapszabály határozatképességre és szavazásra vonatkozó szabályait 
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi 
szavazatot küldenek meg a Választmány részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a 
határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén. 
Ha bármely tag az ülés megtartását kéri a tervezet kézhezvételét követő 15 napon belül, az Elnök köteles 
összehívni a Közgyűlést. 
A szavazat megküldésére nyitva álló 15 nap utolsó napját követő 3 napon belül – ha valamennyi tag szavazata ezt 
megelőzően érkezik meg, az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 3 napon belül – a Választmány 
megállapítja a szavazás eredményét, és azt további 3 napon belül írásban, igazolható módon közli a tagokkal.  
A határozathozatal napja a szavazásra nyitva álló 15. nap, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az 
utolsó szavazat beérkezésének napja. 
 
1.12. A Közgyűlés választja meg többségi szavazattal a Választmány tagjait, valamint a felügyelőbizottság elnökét 
és tagjait, illetve a bizottságok vezetőit, amely valamennyi megválasztott tisztségviselő mandátuma öt év 
határozott időre, legfeljebb azonban a Magyarország Alaptörvénye 35. cikk (2) bekezdése szerint a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek soron következő általános választására  kitűzött napot követő 60. 
napig tart. 
A választást megelőző jelöléshez (jelölőlistára való felkerüléshez) a jelenlévő tagok legalább 25%-ának szavazata 
szükséges. Jelölni a jelölő bizottság és bármely tag jogosult. Amennyiben az adott tisztségre több jelölt is van, és a 
választás első fordulójában senki nem kapta meg a jelenlévő tagok többségének szavazatát, úgy az első kettő 
helyezett jut a második fordulóba, ekkor a legtöbb szavazatot elnyert személy tekintendő megválasztottnak. 
 
1.13. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a 
határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli, a határozatnak a Szövetség 
honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 

 
 

2. A Választmány 
 

2.1. A Választmány a Szövetség 12 - 21 fő Választmányi tagból (egy fő Elnökből, 2 fő  Alelnökből, Főtitkárból, 
Megyei tagozatvezetőkből és Jegyzői tagozatvezetőből) álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, 
amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. A Választmány – a két 
Közgyűlés közötti időben – a Szövetség képviseleti és végrehajtó jellegű feladatait látja el.   
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A Választmány tagjai a Szövetség vezető tisztségviselői. 

 
A Választmány tagjait és azon belül az Elnököt, az Alelnököket, illetőleg a Főtitkárt, a Megyei tagozatvezetőket és 
a Jegyzői tagozatvezetőt a Közgyűlés választja, öt év határozott időtartamra, amely mandátum legfeljebb a 
Magyarország Alaptörvénye 35. cikk (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
soron következő általános választására  kitűzött napot követő 60. napig tart. A Választmány tekintetében az 
általános tisztújítást úgy kell megtartani, hogy a mandátum az önkormányzati ciklushoz igazodjon. 
 
2.2. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás: 

a./ a megbízás öt éves határozott időtartamának lejártával; 
b./ Magyarország Alaptörvénye 35. cikk (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek soron következő általános választására  kitűzött napot követő 60. napon; 
c./ visszahívással;  
d./ lemondással;  
e./ a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 
f./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 
korlátozásával; 
g./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 
A vezető tisztségviselő megbízatásáról a Szövetséghez címzett, a Szövetség másik vezető tisztségviselőjéhez 
intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a Szövetség működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új 
vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 
hatvanadik napon válik hatályossá. 

 
2.3. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához 
szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a 
természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó 
szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen 
köteles ellátni.  
 
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre 
ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető 
tisztségviselő aki  közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll.  Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól 
jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben 
megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban 
megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 
2.4.  A Választmány hatáskörébe 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 Közgyűlés összehívása, a tagság és a Szövetség szerveinek értesítése; 
f) a Választmány által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 
g) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás a Szövetséggel kapcsolatos kérdésekre; 
h) a tagság nyilvántartása; 
i) a Szövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 
j) az  iratok megőrzése; 
k) a Szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte                                                                                    
esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; 
l)  döntés a tagok felvételéről; 
m) a Szövetség tevékenységének szervezése és irányítása; 
n)  a tagok, tagozatok, bizottságok közötti koordináció és kooperáció elősegítése; 
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o)  a Szövetség éves program, munka - és üléstervének elfogadása; 
p)  a pártoló tagok anyagi hozzájárulásának elfogadása; 
q)  a Szövetség működéséhez szükséges feltételek megteremtésének elősegítése; 
r)   a  Szövetség egyéb szervei ügyrendjének jóváhagyása; 
s)  a Közgyűlés által átruházott feladatok ellátása; 
t)  az Elnök, Alelnökök, Főtitkár két választmányi ülés közötti munkatevékenységéről adott beszámoló  
elfogadása; 
u) Határozathozatal a Közgyűlés, illetve rendkívüli Közgyűlés időpontjáról, napirendjéről. 
ü) Döntés a közgyűlési hatáskörbe nem utalt pénzeszköz odaítéléséről, pályázatok kiírásáról, egyéb 
szolgáltatások felhasználhatóságáról. 
v) A Közgyűlés határozatai alapján a Szövetség folyamatos érdekképviseleti tevékenységének az    
alapszabályban meghatározott szervek előtti ellátása. 
x) Állandó kapcsolattartás a tagozatokkal, bizottságokkal az általános tájékoztatás és tájékozódás, s adott 
ügyben való állásfoglalás kialakításának érdekében 
y) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy az alapszabály az Választmány hatáskörébe utal. 
 

2.5. A Választmány üléseit szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal tarja. A választmányi ülést az 
Elnök  legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen a Szövetség székhelyére hívja 
össze írásban, igazolható módon.  
A választmányi ülésre szóló meghívó tartalmazza a Szövetség nevét, székhelyét, a választmányi ülés helyét, idejét 
és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell 
rögzíteni, hogy a választmányi tagok álláspontjukat kialakíthassák.  
 
2.6. A Választmány határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –  egyszerű 
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A Választmány határozatképes, ha ülésén a választmányi tagok több, mint 
a fele jelen van 
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Szövetség terhére másfajta 
előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szövetségnek nem tagja; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

A Választmány ülés tartása nélkül is határozhat, melyet az Elnök a határozat tervezetének a választmányi 
tagok részére igazolható módon történő megküldésével kezdeményezhet. A tagoknak a tervezet 
kézhezvételét követő 15 napos határidő áll rendelkezésükre, hogy szavazatukat szintén igazolható módon, 
írásban megküldjék az elnök részére. 
 
Az ülés tartása nélküli döntéshozatalra a jelen alapszabály határozatképességre és szavazásra vonatkozó 
szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább 
annyi szavazatot küldenek meg az Elnök részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a 
határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén, amely határozatképességhez az Elnök 
szavazatát – amennyiben szavazatot kíván leadni -, hozzá kell számítani. Az Elnök szavazatát szintén 
igazolható módon, írásban adja le és azt az iratok közé iktatja. 
Ha bármely tag a választmányi ülés megtartását kéri a tervezet kézhezvételét követő 15 napon belül, az Elnök 
köteles összehívni a Választmányt. 
A szavazatok megküldésére nyitva álló 15 nap utolsó napját követő 3 napon belül – ha valamennyi tag 
szavazata ezt megelőzően érkezik meg, az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 3 napon belül - 
az Elnök megállapítja a szavazás eredményét és azt további 3 napon belül írásban, igazolható módon közli 
valamennyi választmányi taggal. A határozathozatal napja a szavazásra nyitva álló 15. nap, ha valamennyi 
szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. 
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2.7. A Választmány határozatait a választmányi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat 
meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak a Szövetség honlapján 
történő közzétételével egyidejűleg. 
 
 

3. A Felügyelőbizottság 
 
3.1. A Szövetség gazdálkodását és működését 3 tagú, elnökből és két tagból álló Felügyelőbizottság ellenőrzi.  A 
Felügyelőbizottság tagjait a Közgyűlés választja, öt év határozott időtartamra, amely mandátum legfeljebb a 
Magyarország Alaptörvénye 35. cikk (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
soron következő általános választására  kitűzött napot követő 60. napig tart. A Felügyelőbizottság elnökét a 
megválasztott felügyelőbizottsági tagok közül a Közgyűlés választja. 
 
A Felügyelőbizottság elnöke: Bondorné Nagy Ibolya 7211 Dalmand, Árpád u. 4. szám alatti lakos  
A Felügyelőbizottság tagjai:   Molnár Sándor 9343 Vásárosfalu, Fő u. 10.  szám alatti lakos, és 

                                         Kis Péter 7922 Somogyapáti, Fő u. 10. szám alatti lakos 
 
3.2. A Felügyelőbizottság tagja csak nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető 
tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek közeli hozzátartozója az Szövetség vezető 
tisztségviselője.  
Nem lehet továbbá a Felügyelőbizottság tagja az, aki a Szövetséggel munkaviszonyban, vagy díjazással járó 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, illetőleg az, aki a Szövetségben gazdasági feladatokat lát el.  
Az összeférhetetlenség hiányáról a Felügyelőbizottság tagja a tisztség elfogadásával egyidejűleg nyilatkozni 
köteles. 
A Felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni, a jogi személy 
ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. 
 
3.3. A Felügyelőbizottság feladata a szövetségi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és az szövetségi 
határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése. 
 
A Felügyelőbizottság évente legalább kétszer tart ülést. A Felügyelőbizottság üléseit a Felügyelőbizottság elnöke 
hívja össze. A Felügyelőbizottság összehívása a tagoknak - az ülés időpontját legalább 8 nappal megelőzően, 
igazolható módon -  kiküldött írásbeli meghívóval történik, amelynek tartalmaznia kell a bizottsági ülés időpontját, 
helyét és napirendjét, napirendi pontok szerint. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan 
részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. 
A Felügyelőbizottság ülése határozatképes, ha azon legalább két tagja jelen van. Határozatait nyílt szavazással, 
legalább két felügyelőbizottsági tag azonos szavazatával hozza.  
 
3.4 A Felügyelőbizottság üléseit az elnök – akadályoztatása esetén az erre kijelölt tag vezeti. Az ülésekről 
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben rögzíteni kell az ülés helyét, idejét, napirendjét, a határozatokat és röviden 
az ülésen elhangzottakat, határozathozatal esetén a jegyzőkönyvben rögzíteni kell a konkrét határozatra igennel 
vagy nemmel szavazó tag nevét. A határozatokat évente folyamatosan sorszámozva, törve a tárgyévvel, 
zárójelben az ülés naptári időpontjával kell megjelölni.  
A felügyelőbizottsági ülések így elkészített jegyzőkönyveit, mint a határozatokat tartalmazó nyilvántartást egybe kell 
fűzni és évenkénti bontásban az iratok között egységesen kezelni. A jegyzőkönyvet valamennyi jelen lévő 
felügyelőbizottsági tag aláírja. A Felügyelőbizottság üléseiről jelenléti ívet kell vezetni. 
A Felügyelőbizottság tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős. Tevékenységéről és vizsgálati megállapításairól 
minden Közgyűlésen köteles beszámolni. Észrevételeiről, tapasztalatairól, javaslatairól rendszeresen tájékoztatja 
az Választmányt. 
 
3.5. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezetői tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a Szövetség vezető 
tisztségviselőjéhez intézi. 
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4. A tagozatok 

 
4.1. A Szövetség megyei és jegyzői tagozatot hoz létre. 
 
A tagozatok általános feladatai: 

a) A tagozatokba tartozók sajátos érdekeinek feltárása, megfogalmazása és közvetítése a Közgyűlés előtt és 
a Választmányban. 

b) A tagozat munkájáról tagjaik folyamatos tájékoztatása. 
c) Az információáramoltatás, kapcsolattartás segítése, a Szövetség képviselete, munkájának támogatása. 
d) A hathatós képviselet megvalósulását biztosítva a tagságot bevonni az előkészítő munkálatokba, s ehhez a 

folyamatos információkat igényelni és nyújtani. 
 

4.2. A tagozatok saját hatásköreiket tekintve önállóan járhatnak el; döntéseikről tájékoztatni tartoznak a 
Választmányt. 
 
 
4.3  A megyei tagozat: 
 
A Szövetség tagjai megyénként megyei tagozatot alkotnak, a tagozatok vezetőit, mint a Választmány tagjait a 
Közgyűlés választja meg. 
 

a) A megyei tagozat alapvető feladata, hogy - összefogva az adott megyei illetőségű tagokat - a megyében 
ellássa azt, amit az alapszabály a Szövetség számára meghatározott, valamint, hogy működjön közre a 
Szövetség céljainak megvalósításában, a tagi kör megyében való kibővítésében. 

b) Abban a megyében, ahol legalább 3 községi vagy 3 kistelepülési tagönkormányzat van, megyei tagozat 
alakul. 

c) A megyei tagozat ügyrendjében maga alakítja ki belső működési rendjét. 
d) A Szövetség a csak az adott megyét érintő állásfoglalásai kialakításakor a tagozat javaslata alapján hozza 

meg döntését. 
 
4.4  A jegyzői tagozat: 
 
A tagönkormányzatok jegyzői szövetségi szinten egy jegyzői tagozatba tömörülnek, a tagozat vezetőjét, mint a 
Választmány tagját a Közgyűlés választja meg. 
 

a) A jegyzői tagozat alapvető feladata a Szövetség szakmai munkájának segítése, a jogszabály-előkészítési 
munkába való bekapcsolódás, a képzések, továbbképzések szakmai programjainak megvalósításában való 
közreműködés. 

b) A jegyzői tagozatnak a Szövetség rendes tagjainak hivatali szervezeteiben dolgozó bármely jegyző tagja 
lehet. 

c) A jegyzői tagozat ügyrendjében maga alakítja ki belső működési rendjét. 
 
                     

V. 
 

A SZÖVETSÉG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI ÉS KÉPVISELETE 
 
1. A Szövetség Elnöke 
2. A Szövetség Alelnökei  
3. A Szövetség Főtitkára 
4. A  Megyei tagozatok vezetői  
5. A Jegyzői tagozat vezetője  
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Az új Ptk. hatálybalépését követően a Szövetség első vezető tisztségviselői: 
 
A Szövetség Elnöke:   Bácsborsód Községi Önkormányzat 6454 Bácsborsód, Petőfi S. u. 3.  
     (kijelölése alapján: Csomor László polgármester) 
A Szövetség Alelnökei:  Nőtincs Község Önkormányzata 2610 Nőtincs, Szabadság út 50. 
     (kijelölése alapján: Acsay Ákos István polgármester) 
      (egyben a Nógrád megyei tagozat vezetője) 
    Boda Község Önkormányzata 7672 Boda, Petőfi S. u. 28. 
     (kijelölése alapján:  Kovács Győző polgármester) 
     (egyben a Baranya megyei tagozat vezetője) 
 
A megyei tagozatok vezetői:  Boda Község Önkormányzata 7672 Boda, Petőfi S. u. 28.  
     (képv.: Kovács Győző polgármester)            
    Tabdi Község Önkormányzata 6224 Tabdi, Kossuth L. u. 9. 
     (képv.: Fábián Sándor polgármester) 
    Hét Község Önkormányzata 3655 Hét, Kossuth L. u. 76. 
     (képv.: Bende György polgármester) 
    Bakonypéterd Község Önkormányzat 9088 Bakonypéterd, Kossuth L. u. 62. 
     (képv.: Bolla Tünde polgármester) 
    Váncsod Községi Önkormányzat 4119 Váncsod, Kossuth L. u. 42. 
     (képv.: Szalay Csaba polgármester) 
    Zaránk Községi Önkormányzat 3296 Zaránk, Fő u. 21. 
     (képv.: Csintalan István polgármester) 
    Nőtincs Község Önkormányzata 2610 Nőtincs, Szabadság út 50. 
     (képv.: Acsay Ákos István polgármester) 
    Sántos Községi Önkormányzat 7479 Sántos, Fő u. 112. 
     (képv.: Antalné Keresztes Mária Margit) 
    Uszka Község Önkormányzata 4952 Uszka, Fő u. 100. 
     (képv.: Dr. Sértő-Radics István polgármester) 
    Kismányok Község Önkormányzata 7356 Kismányok, Kossuth L. u. 49. 
     (képv.: Simon László polgármester) 
    Kisrécse Község Önkormányzata 8756 Kisrécse, Szentkirály u. 14. 
     (képv.: Tóth Lucia Krisztina polgármester) 

 
A Szövetség törvényes képviseletét az Elnök látja el.  
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános. 
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló. 
 
Az Elnököt akadályoztatása esetén az általa erre eseti meghatalmazással meghatalmazott bármelyik Alelnök 
önállóan helyettesítheti. 
 
1. A Szövetség Elnöke: 

- Vezeti és szervezi az Választmány munkáját, képviseli a Szövetséget és a tagozatokat, a kifejezetten 
valamely tagozatot érintő kérdésekben egyeztet a tagozat vezetőjével, 

- Összehívja és vezeti a Választmány és a Közgyűlés üléseit, 
- Irányítja és ellenőrzi a Szövetség tevékenységét, gazdálkodását, utalványozási jogot gyakorol,  
- Gyakorolja a Szövetség alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogokat, 
- Intézkedik és dönt a Közgyűlés, vagy a Választmány által hatáskörébe utalt ügyekben. A két Választmányi 

ülés között az alapszabály szellemében dolgozik, azt nem sértő és felelősséggel tett intézkedéseiről, 
döntéseiről a soron következő Választmányi ülésen tájékoztatja az Választmányt, a két Közgyűlés közötti 
időszakról pedig a Közgyűlésnek beszámolni tartozik, 

-   Kapcsolatot tart más önkormányzati szövetségekkel, illetőleg más társadalmi, állami, gazdálkodó 
szervezetekkel. 

- Gyakorolja mindazon jogokat, amelyeket az alapszabály, vagy jogszabály a hatáskörébe utal 
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2. A Szövetség Alelnökei:  
- Az Elnök távollétében, vagy akadályoztatása esetén ellátják az elnöki hatáskörbe tartozó feladatokat, az 

Elnök által adott eseti meghatalmazással önállóan képviselik a Szövetséget. 
- Rendszeresen és tevékenyen részt vesznek a Szövetség feladatainak meghatározásában és 

megvalósításában, a határozatok előkészítésében és meghozatalában, a Közgyűlés és a Választmány 
határozatainak, utasításainak végrehajtásában, illetve azok ellenőrzésében. 

- Jogosultak és kötelesek a Szövetséget érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban 
javaslataikat, észrevételeiket az Választmány elé terjeszteni. 

 
3. A Szövetség Főtitkára: 
- A Szövetség éves gazdálkodásának, programjának, éves munka- és üléstervének kidolgozása. 
- A Szövetség operatív ügyeinek irányítása, a Közgyűlés által számára meghatározott feladatok elvégzése. 
- A Választmány munkájának szervezése, a Közgyűlés és a Választmány általa meghatározott feladatok 

ellátása. 
- A szakmai előkészítő munka, a jogszabály-előkészítő tevékenység és a belső információáramlás      
szerszervezése. 

 
A Szövetség Főtitkári tisztségének betöltetlensége esetén a jelen alapszabályban a Főtitkár számára 
előírt feladatokat a Szövetség Elnöke, míg a Jegyzői tagozat vezetője tisztség betöltetlensége esetén 
az e tisztséghez rendelt feladatokat a Szövetség Elnöke által erre kijelölt Alelnök látja el. 
 

VI. 
 

A SZÖVETSÉG EGYÉB SZERVEI 
1. Bizottságok 
A bizottságok a Szövetség döntés-előkészítő, tanácsadó és végrehajtó szervei. 
a) A Közgyűlés a megalapozottabb érdekképviseleti munka, az álláspontok szakszerűbb előkészítése 

érdekében a fontosabbnak ítélt területekre bizottságokat hozhat létre. 
b) Állandó bizottságok létrehozásáról a Közgyűlés dönt, míg ideiglenes bizottságokat a Választmány is létre 

hozhat. 
A bizottságok ügyrendjükben maguk alakítják ki működési rendjüket 
 
2. Titkárság 
A Szövetség titkárságot hoz létre, amely ellátja a Szövetséggel, annak működtetésével kapcsolatos előkészítő, 
adminisztratív és szervezési teendőket. 

VII. 
 

VAGYONI HOZZÁJÁRULÁS 
 
A Szövetség tagjai vagyoni hozzájárulásként évenként tagdíjat fizetnek, amelyet a tárgy év március 31. napjáig kell 
egy összegben a Szövetség pénztárába készpénzben, vagy a bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni. A 
tagdíjat a Szövetség Közgyűlése a települések lakosságszáma alapján állapítja meg. 
A Szövetségbe újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított 
összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 30 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év március 
31. napjáig köteles a Szövetség pénztárába vagy a bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni. 
 

VIII. 
 

A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA 
 

1. A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik, a mindenkor hatályos reá irányadó jogszabályok szerint. 
 
2. A Szövetség vagyona, bevételei: 

- a tagok által fizetett tagdíjak, 
- állami költségvetési támogatás, 
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- jogi és magánszemélyek felajánlása, hozzájárulásai,  
- a Szövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységének bevételei, 
- pályázati- és egyéb bevételek, támogatások.  
        

3.   A Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. 
A Szövetség tartozásaiért tagjai a befizetett tagdíj, illetve a külön szerződésben vállalt kötelezettségeiken 
túlmenően saját vagyonukkal nem felelnek. 

 
4.  A Szövetség tisztségviselői feladataikat társadalmi munkában, díjazás nélkül látják el. 
 

IX. 
 

KITÜNTETŐ CÍMEK 
 

A Szövetség „Községekért, Kistelepülésekért” Díjat alapít, amit évente egy alkalommal a Közgyűlés a 
Választmány, vagy bármely tag javaslatára adományoz annak a kimagasló közéleti tevékenységet folytató 
személynek, aki hosszabb idő óta fejt ki hathatós munkát a magyarországi községek, kistelepülések érdekében. 
A Szövetség leköszönő elnöke - a Választmány vagy bármely tag javaslatára, a Közgyűlés döntése alapján - 
élethosszig tartó „Tiszteletbeli elnöki” címet kaphat. A „Tiszteletbeli elnök” egyben a Szövetség tiszteletbeli tagja. 
 

X. 
 

        A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE 
  
A Szövetség a Polgári Törvénykönyvben meghatározott esetekben szűnik meg. 
Megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után a Szövetség vagyonát a Közgyűlés erre vonatkozó döntése szerint 
kell felhasználni. 

XI. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

Az Alapszabály alkalmazásában községnek minősülnek a községi vagy nagyközségi rangú települések. 
 
Az Alapszabály alkalmazásában kistelepülésnek minősülnek a 15 ezer főnél kevesebb lakosságszámú 
települések. 
 
A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyv, valamint az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 
Ezt az alapszabályt a Szövetség Közgyűlése 27/2016.(IX. 28.) számú határozatával elfogadta. 
 
Kelt: Balatonkenese, 2016. szeptember 28. napján 
 
         …………………………….…………. 
                             Csomor László 

elnök 
 
 Alulírott, eljárásra meghatalmazott jogi képviselő dr. Révfy Zoltán (6500 Baja, Szent Imre tér 1.) ügyvéd, aláírásommal 
igazolom, hogy a jelen alapszabály mindenben megfelel a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, továbbá az 
alapszabály jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos 
tartalmának, az a Szövetség Közgyűlésének vonatkozó határozata szerint készült, az aláírás valódiságát tanúsítom, 
ezért ezen okiratot Baján, 2016. szeptember ….. napján ellenjegyzem:                              
 
                   dr. Révfy Zoltán 
                                                                  ügyvéd 


