Gombai Polgárőr Egyesület
2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.

2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült
JEGYZŐKÖNYVE

Az ülésen hozott határozatok:
5/2012. (XI.30.) számú határozattól 6/2012. (XI.30.) sz. határozatig
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Jegyzőkönyv
Mely készült a Gombai Polgárőr Egyesület 2012. november 30. napján a Rendezvényházban
(Gomba, Kossuth tér u. 21.) 1800 órai kezdettel megtartott közgyűlésének üléséről.

Jelen voltak:

jelenléti ív alapján

Mátyás Ferenc
Üdvözölte a közgyűlésen megjelent egyesületi tagokat, és a rendőrség képviseletében
megjelent Bálint Gábor r. főtörzszászlós urat, körzeti megbízottat. Megállapította, hogy az
összehívott közgyűlés 14 tag jelenlétével határozatképes. Javasolta, hogy a közgyűlés a
meghívóban meghatározottak szerint vitassa meg az ott jelölt napirendi pontokat. Kérte, aki
azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Megállapította, hogy
a Gombai Polgárőr Egyesület közgyűlése 14 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:
5/2012. / XI.30./ sz. h a t á r o z a t
A közgyűlés a 2012. november 30-i közgyűlés napirendjét a meghívóban
jelölt témákkal fogadta el.
A megjelentek elnök javaslatára az ülésről készítendő jegyzőkönyv elkészítésére Kósa Attila-t
kérik fel, a jegyzőkönyv hitelesítését az alapszabálynak megfelelően a közgyűlésen jelenlévő
elnökségi tagok végzik.
Mátyás Ferenc
Elmondta, hogy a közgyűlés résztvevőinek kiosztásra került az az alapszabály tervezet, mely
a korábban elfogadott alapszabály szövegezéséhez képest tartalmazza a 2011. évi CLXV
törvény - Polgárőr törvény alapján szükséges változtatásokat és kiegészítéseket, különös
tekintettel a megyei szervezethez tartozásról történő változást. (Az új törvény alapján az
Egyesület a megyei felosztást figyelembe véve már csak a Pest Megyei Polgárőr Szövetségnek
lehet tagja.) Kérte, aki egyetért a Gombai Polgárőr Egyesület módosított alapszabályának

elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.
a Gombai Polgárőr Egyesület közgyűlése 14 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:
6/2012. / XI.30./ sz. h a t á r o z a t
1) A Gombai Polgárőr Egyesület a határozat mellékletét képező
módosított alapszabályt elfogadta
2) A közgyűlés felhatalmazta az egyesület elnökét, hogy a
módosítások átvezetése érdekében a Pest Megyei Bíróságon a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
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1. melléklet a Gombai Polgárőr Egyesület
6./2012. (XI.30.) sz. határozatához

A Gombai Polgárőr Egyesület
Alapszabálya
1. Általános rendelkezések
1.1.

Az Egyesület neve: Gombai Polgárőr Egyesület.

1.2.

Az Egyesület székhelye: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.

1.2.1. A Gombai Polgárőr Egyesület logója:
1.2.2. A Gombai Polgárőr Egyesület honlapja:
1.2.3. A Gombai Polgárőr Egyesület e-mail címe:

www.polgarorseg.gomba.hu
polgarorseg@gomba.hu

1.3.

A Gombai Polgárőr Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) közvetlen politikai tevékenységet
nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

1.4.

Az Egyesület kiemelkedően közhasznú szervezet, mely a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.
törvény 1. §-ában meghatározott közrendvédelmi feladatot a közhasznú szervezetekről szóló
2011. évi CLXXV. Törvény által szabályozott (Ectv - az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról) közhasznú
tevékenységként, a feladat ellátására jogszabály által kötelezett rendőrséggel együttműködve
maga látja el.

1.5.

Az Egyesület elsődleges célja: Gomba község közigazgatási területe közbiztonságának,
rendjének megteremtése és fenntartása úgy, hogy az Egyesület működésével – a település
lakossága érdekében – a rendőrség és az önkormányzatnak a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében előírt tevékenységet önállóan látja el. Az
Egyesület e tevékenységével a közhasznú szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. törvény
(Ectv - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról) szerint, valamint a 2011. évi CLXV törvény - Polgárőr törvény – vonatkozó
szabályai alapján fejti ki kiemelten közhasznú tevékenységét.
1.5.1

Az Egyesület jogállása: Az Egyesület „A polgárőrségről és polgárőr tevékenyég
szabályairól szóló 2011. évi CLXV törvény”, valamint „Az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. CLXXV törvény” (Ectv), alapján létrehozott és működő önálló jogi
személy, közhasznú jogállással bír. Éves költségvetéssel, nyilvántartott tagsággal
rendelkezik. Az Egyesület tagja az Országos Polgárőr Szövetségnek és a Pest
Megyei Polgárőr Szövetségnek. Alapfeladatait a Pest megyei Rendőrfőkapitánysággal
ismételten
megkötésre
került
együttműködési
megállapodásban foglaltak szerint végzi.
Az Egyesület „A polgárőrségről és polgárőr tevékenyég szabályairól szóló 2011. évi
CLXV törvény” preambulumában meghatározott közfeladatokhoz (a közbiztonság és
közrend fenntartása állami feladatához, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv 8. §. (1) bekezdésében meghatározott feladataihoz) kapcsolódóan -
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az Ectv. 34. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően- közhasznú
tevékenységként folytatja „A polgárőrségről és polgárőr tevékenyég szabályairól szóló
2011. évi CLXV törvény” 3. § (1) bekezdése alapján, valamint a (2) b) pontjában
rögzített feladatainak teljesítését. A közhasznúnak minősülő tevékenységei
gyakorlása során nem zárja ki, hogy a közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más
is részesülhessen.

Az Egyesület elsődleges feladatai és céljai:
- a közrend, a közbiztonság védelme,
- a bűn- és baleset megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági és a
környezetvédelmi tevékenység támogatása, a lakosság és az önkormányzatok közötti
kapcsolat erősítése,
- közreműködés a bűncselekmények megelőzésében és felderítésében, eltűnt személyek
felkutatásában,
- önálló, illetve közös szolgálat, vagy feladat teljesítésével való részvétel „A
polgárőrségről és polgárőr tevékenyég szabályairól szóló 2011. évi CLXV törvény” 6. §
(1) bekezdése szerinti szervekkel,
- közreműködés a lakosok személyének és javainak védelmében, az állami és
önkormányzati vagyon megóvásában,
- természetvédelem, állatvédelem,
- környezetvédelem,
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.
Az Egyesület kiemelkedően közhasznú tevékenységei:
- önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás
- bűnmegelőzés és áldozatvédelem
Az Egyesület további közhasznú tevékenységei:
- környezetvédelem
- természet és állatvédelem
- gyermek és ifjúságvédelem
- ár- és belvízvédelem
- a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és
üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység
Az Egyesület tevékenysége során „A polgárőrségről és polgárőr tevékenyég szabályairól
szóló 2011. évi CLXV törvény” szerint jár el.
1.6.

Az Egyesület szoros kapcsolatot alakít ki a Monori Rendőrkapitánysággal, a helyi
önkormányzattal és más helyi civil szervezetekkel valamint a környező települések polgárőr
egyesületeivel. Szükség és igény szerint együttműködési megállapodást (szerződést) ír alá
ezen szervekkel, szervezetekkel.

1.7.

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a
létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja, továbbá közvetlen politikai
tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem
nyújt.

1.8.

Az Egyesület működésének technikai feltételeit az Önkormányzat, a gazdálkodó szervezetek,
vállalkozók és polgárok, valamint alapítványok támogatásaiból teremti meg. Pályázatokon
indulva, az így nyert összegeket is e célra fordítja.

1.9.

Az Egyesület a Ksztv. 5. § b) pontjában és 7. § (3) bekezdés d) pontjában előírt
kötelezettségeit úgy teljesíti, hogy tevékenységének, valamint szolgáltatásai igénybevétele
módjának, továbbá gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozza az Egyesület
internetes oldalán.
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1.10.

Az Egyesület a település lakossága érdekében kifejtett tevékenysége során nem zárja ki, hogy
tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.

2. A tagsági viszony keletkezése
2.1.

Az egyesület tagja lehet az a büntetlen előéletű természetes személy, aki magyar
állampolgár, 18. életévét betöltötte és szándékosan elkövetett, köztörvényes
bűncselekményért büntetve nem volt. A tagsági viszony úgy keletkezik, hogy a belépni
szándékozó Belépési Nyilatkozatot tölt ki, melyben az Egyesület Alapszabályát és a
Szervezeti és Működési Szabályzatot elfogadja magára nézve kötelezőnek jelenti ki.
Az Elnökség a belépési nyilatkozat kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a
tagfelvételről dönteni. A döntéshez minősített többség szükséges. A tagsági viszony az
elnökség döntésének napjával keletkezik, és erről értesíti a felvételkérőt.
Az Elnökség a felvételre került személyekről a következő közgyűlésen az Egyesület tagságát
tájékoztatja.

2.2

Az Egyesülettel fennálló tagsági viszony lehet:
- rendes tagság,
- pártoló tagság,
- tiszteletbeli tagság.

2.3.

Nem lehet az Egyesület tagja, aki ellen büntetőeljárás folyik.

2.4.

A tagsági viszony megszűnik, ha
– a tag kilép,
– a tag elhalálozik,
– a tagot kizárják.

2.5.

Az Egyesület Elnöksége a tagok sorából kizárhatja azt, aki az Alapszabályt megsérti, az
Egyesület céljait veszélyeztető magatartást tanúsít, aki magatartásával az Egyesületnek
erkölcsi, vagy anyagi kárt okoz, aki önként vállalt kötelezettségeit sorozatosan nem teljesíti,
aki ellen büntető eljárást kezdeményeznek, aki az Egyesület működésével kapcsolatos hivatali
titkot nem őrzi meg. Az Elnökség határozata ellen - a kizáró határozat kézhezvételét követő 10
munkanapon belül - a közgyűléshez lehet írásban fellebbezni, amely a végső döntést
kimondja.

2.6.

Az Egyesület tagjai igazolvánnyal rendelkeznek a hatályos törvényeknek megfelelően.

2.7.

A 2.1. pontban vázolt feltételeknek megfelelő, ugyanakkor még a 18. életévét be nem töltött
személyek is csatlakozhatnak az Egyesülethez. Ők folyamatos képzésben részesülnek,
önállóan szolgálatot nem láthatnak el, 23:00 utáni szolgálatba nem vezényelhetők. Tagdíjuk a
mindenkori rendes tagdíj 50%-a. Csatlakozásukhoz írásos szülői/gondviselői engedélyre van
szükség.

2.8.

Az Egyesület lehetőséget biztosít „pártoló tag” státusz megváltására, azon polgárok számára,
akik az Egyesület céljaival egyetértenek, de rendes tagsági viszonyba nem szeretnének
kerülni.
Az egyesület pártoló tagja lehet:
- minden olyan természetes személy (18. életévét betöltött magánszemély), aki az
alapszabályt elfogadja, és vállalja az egyesület erkölcsi és anyagi támogatását.
- minden olyan jogi személy, amely belépésekor együttműködési megállapodásban
kötelezettséget vállal az egyesület erkölcsi és anyagi (a mindenkor érvényes éves tagdíj
legalább 400%-ával egy összegben) támogatására. A pártoló tagok által nyújtott támogatás
felhasználásáról a közgyűlés, illetve annak felhatalmazása alapján az elnökség dönt.
Tiszteletbeli tag az a természetes vagy jogi személy lehet, akit a Gombai Polgárőr Egyesület
érdekében kifejtett tevékenysége alapján, az elnökség javaslatára, a közgyűlés határozattal a
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Gombai Polgárőr Egyesület tiszteletbeli tagjává nyilvánít. A tiszteletbeli tagsági cím
visszavonásáról az elnökség előterjesztése alapján a közgyűlés dönt.
A pártoló tag, tiszteletbeli tag tanácskozási jogkörrel részt vehet a közgyűléseken és
rendezvényeken. A pártoló tagi jogviszony addig áll fenn, ameddig a magán-, vagy jogi
személy az Egyesületet támogatja.

3. A tagok jogai
3.1.

A tag jogosult részt venni az Egyesület munkájában, rendezvényein, és az Egyesület, mint
társadalmi szervezet védelmét élvezi tevékenysége során.

3.2.

Az Egyesületi rendes tagjának joga van az Egyesületet érintő ügyekben információhoz jutni,
az Egyesület irataiba és könyveibe betekinteni.

3.3.

A tagot a közgyűlésen szavazati jog illeti meg, és az Egyesület bármely tisztségére
megválasztható.

3.4.

A tag jogosult az Egyesület konkrét működésének kialakításában részt venni, az Egyesület
megbízásából az Alapszabályban megjelölt célok érdekében eljárni.

3.5.

A tag jogosult az Egyesület technikai eszközeit használni szolgálata során.

3.6.

A tag az Egyesület anyagi lehetőségeitől függően, szolgálatban, saját gépkocsi-használat
esetén a hivatalos normák szerint költségtérítésben részesülhet.

4.

A tagok kötelességei

4.1.

A polgárőri szolgálat ellátásának rendjével kapcsolatos részletes szabályokat az Országos
Polgárőr Szövetség által kiadott szolgálati és etikai szabályzat állapítja meg. A tag köteles
betartani az Egyesület Alapszabályát, az abban megjelölt célokért rendszeresen
tevékenykedni.

4.2.

A tag köteles a szolgálattal kapcsolatos és az azzal összefüggő titkot megőrizni.

4.3.

A tag minden élethelyzetben köteles olyan magatartást tanúsítani, hogy mint az Egyesület
tagja, a polgárokban bizalmat keltsen, a hatályos jogszabályok keretein belül tevékenykedjen.
Kötelessége segíteni a rendőrség bűnmegelőző, bűnüldöző tevékenységét, és azzal
együttműködni a közrend biztosításában.

4.4.

A tag a rábízott technikai eszközöket köteles rendeltetésszerűen használni. Azok épségéért
felelősséggel tartozik. A tag az egyesületnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint
felel.

4.5.

A rendes tagok rendszeres tagdíjfizetésre kötelezettek, amelynek mértékét az Egyesület
Közgyűlése hagyja jóvá (havi minimum 50 Ft).

5.

Az Egyesület szervezete

5.1.

Az Egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló a közgyűlés, mely a szavazati joggal
rendelkező tagok 50 %-a, plusz 1 fő jelenlétében határozatképes.
5.1.1

Határozatképtelenség esetén a közgyűlést – ugyanazzal a napirenddel – de
legkésőbb 30 napon belül újra össze kell hívni. Ez a közgyűlés a megjelentek
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számára tekintet nélkül azzal a feltétellel határozatképes, ha a távolmaradás
következményeire a tagok figyelmét az eredeti meghívóban felhívták.
5.2.

Évente legalább egy közgyűlést kell tartani, ahol az Elnökség beszámol a két közgyűlés között
végzett egyesület tevékenységéről. A közgyűlés nyilvános.

5.3.

A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Nyíltan,
egyszerű szótöbbséggel választja meg az Elnökséget, valamint az egyesület Elnökét.
5.3.1. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- az Elnökség és Elnök megválasztása,
- az Elnökség által beterjesztett Alapszabály megállapítása és módosítása,
- a Szervezeti és Működési Szabályzat megállapítása és módosítása,
- az évi költségvetés meghatározása,
- az éves beszámoló jóváhagyása,
- a közhasznúsági jelentés elfogadása, az Elnökség évi beszámolójának elfogadása,
- az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondása,
- az Egyesület feloszlásáról való döntés.
A közgyűlés megkezdésekor a tagok szavaznak a napirend elfogadásáról, új napirendi
pont felvételéről.

5.4.

A közgyűlést az Elnökség hívja össze, és azt az Elnökség által kijelölt levezető elnök vezeti le.
Rendkívüli közgyűlést az Elnök, az Elnökség kétharmada, valamint a tagság egynegyede az
ok és a cél megjelölésével kezdeményezhet. Rendkívüli közgyűlést kell tartani abban az
esetben is, amennyiben azt a bíróság elrendeli.

5.5.

A közgyűlés összehívása írásos meghívóval vagy elektronikus levél útján történik oly módon,
hogy azt a tag a közgyűlés tervezett időpontja előtt legalább öt munkanappal megkapja. A
meghívó tartalmazza a közgyűlés napirendjét. A meghívó egy példányát az Elnök a
Községháza hirdetőtábláján kifüggeszti, valamint az Egyesület internetes oldalán is
közzéteszi.

5.6.

A közgyűlés nyilvános. A közgyűlésről jegyzőkönyv és jelenléti ív készül, amelyet az Elnökség
tagjai és a jegyzőkönyvvezető ír alá. A jegyzőkönyv vezetőjének személyét a közgyűlés
állapítja meg a közgyűlés megkezdésekor. A jegyzőkönyvben rögzítésre kerül a közgyűlés
által meghozott határozatok tartalma, a határozathozatal időpontja, a határozat hatálya, a
döntést támogatók és ellenzők számaránya, ha lehetséges annak feltüntetésével, hogy ki
szavazatott igennel, nemmel, illetve ki tartózkodott a szavazástól.

5.7.

Az Elnök gondoskodik arról, hogy az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett
iratokba bárki betekinthessen az Egyesület elnökével telefonon előre egyeztetett időpontban.

5.8.

Az Elnök a közgyűlés határozatait írásban közli az érintettekkel, illetve a közgyűlés
döntéseinek kivonatát közzé teszi az önkormányzat hirdetőtábláján és az Egyesület internetes
oldalán.

5.9.

Az Egyesületet az Elnökség irányítja az Elnök vezetésével. Az Elnökség két közgyűlés közötti
időben dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörébe.
Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni.
A közgyűlések közötti időben az Elnökség:
a.) irányítja az Egyesület tevékenységét,
b.) dönt azokban az Egyesületet érintő kérdésekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe,
c.) elkészíti az Egyesület munkájáról szóló beszámolót és pénzügyi jelentést,
közhasznúsági jelentést, költségvetés-tervezetet, amit a közgyűlés elé terjeszt
jóváhagyás végett,
d.) a szükséghez képest üléseket tart az egyesület folyamatos munkájának irányítása
céljából,
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e.) évente összehívja a rendes közgyűléseket, illetve rendkívüli közgyűlést hív össze, ha
azt az alapszabály szerint a tagok meghatározott hányada kéri,
f.) szervezi a közgyűlési határozatok végrehajtását,
g.) elfogadja az Egyesület közgyűlésének hatáskörébe nem tartozó szabályzatait,
h.) szerződéseket, megállapodásokat köt,
i.) gyakorolja az egyesület esetleges alkalmazottai felett a munkáltatói jogot,
j.) dönt mindazon kérdésekben, amelyet az alapszabály, a belső szabályzatok, illetve a
közgyűlés a hatáskörbe utal.
k.) a közgyűlési és elnökségi ülésekről készült jegyzőkönyvek alapján nyilvántartást
vezet arról, hogy a közgyűlés, illetve az elnökség mely időpontban milyen döntéseket
hozott, feltüntetve a döntés hatályát, tartalmát, valamint a döntést támogatók és a
döntést ellenzők számarányát (elnökségi határozatok esetében - lehetőség szerint - a
szavazati arány mellett a szavazókat név szerint is fel kell tüntetni),
l.) gondoskodik arról, hogy a közgyűlési és elnökségi döntések a tagok előtt ismertté
váljanak, a határozatokat az érintettekkel írásban közli, biztosítja számukra az irat
betekintési jogot,
m.) a nyilvánosság elvének maradéktalan érvényesítése érdekében a helyben szokásos
módon közzéteszi az Egyesület beszámolóit, a közhasznúsági jelentést, valamint
gondoskodik az Egyesület működésének, a szolgáltatások igénybevétele módjának
nyilvánosságra hozataláról, pl. hirdetések, a helyi sajtó, stb. útján.
n.) a határozatok nyilvánosságra hozatalát akként biztosítja, hogy az Egyesület
székhelye szerinti önkormányzat hirdetőtábláján kifüggeszti az elnökségi és
közgyűlési határozatokat,
o.) az elnökség a közhasznú működés adatait, a szolgáltatások igénybevételének
módját, közhasznúsági jelentését és beszámolóit a honlapján és az egyesület
székhelye szerinti önkormányzat hirdetőtábláján hozza nyilvánosságra.
5.10.

Az Elnök és az Elnökség mandátuma négy évre szól.

5.11.

Az Elnökség 5 tagból áll: az Elnökből, titkárból, gazdasági felelősből és 2 tagból.
Az elnök feladatai:
a.) képviseli az Egyesületet,
b.) szervezi az Egyesület tevékenységét, koordinálja a vezetőség munkáját,
c.) elkészíti és a közgyűlés elé terjeszti az egyesület éves tevékenységéről és pénzügyi
helyzetéről szóló beszámolókat,
d.) összehívja és levezeti a közgyűlést és a vezetőségi üléseket.

A titkár feladatai:
a.) adminisztratív feladatok végzése (kezeli az iratokat, beadványokat, vezeti a
tagnyilvántartást, végrehajtja az elnök ez irányú utasításait, stb.)
b.) az elnök eseti megbízásai alapján vagy akadályoztatása esetén képviseli az
egyesületet,
c.) ellenjegyzi az elnök vagyonkezeléssel kapcsolatos kötelezettségvállalásait, ha azok
megfelelnek a jogszabályi előírásoknak és az Egyesület érdekeinek,
d.) a titkár gondoskodik az Egyesület működése során keletkezett iratokba való
betekintésről, illetve azokról felvilágosítást ad. A betekintés iránti igényt az elnök, vagy
titkár részére kell megküldeni, a titkár köteles bármely jogszabály által felhatalmazott
szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul teljesíteni.
Egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel külön megállapodnak annak időpontjáról.
A titkár az iratbetekintésről nyilvántartást vezet, amelyben szerepel az iratbetekintést
kérő neve, a kérelem időpontja, az iratbetekintés célja, valamint a teljesítés ideje.
Az elnökségi tag(ok) feladatai:
a.) segíti az elnököt az Egyesület tevékenységének koordinálásában és a közgyűlési,
illetve vezetőségi határozatok végrehajtásában,
b.) jelzi az elnöknek illetve a titkárnak, ha az egyesületi tevékenység során törvénysértést
vagy alapszabállyal ütköző működést észlel.
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Az elnökségi tagság megszűnik a mandátum lejártával, felmentéssel, visszahívással,
elhalálozással, az egyesületből történő kizárással.
5.12.

Az Elnökségbe nem választhatók olyan személyek, akik egymással közeli hozzátartói (Ptk.
685. § b) pont), vagy élettársi viszonyban vannak, továbbá azok, akik valamely politikai
pártnak választott tisztségviselői.

5.13.

Az Elnökség üléseit a napirend közlésével az Elnök hívja össze – távbeszélő vagy
elektronikus levél útján vagy írásban – szükség szerint, de legalább évente hat alkalommal az
elnökségi ülés tervezett időpontja előtt – a rendkívüli ülés kivételével – legalább öt nappal. Az
Elnökség ülése nyilvános, annak időpontjáról hirdetményt tesz közzé az Elnök az
önkormányzat hirdetőtábláján.

5.14.

Az Elnökség akkor határozatképes, ha a tagjainak 50%-a plusz egy fő jelen van. Az Elnökség
határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség
esetén az Elnök szavazata dönt.

5.15.

Az Elnökség és a közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki, vagy
akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa a határozat alapján kötelezettség
vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő
jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület Alapszabályának 1.4.
pontjában meghatározott cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági viszony alapján
nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

5.16.

Az Egyesület megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét
megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló
törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek
jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról,
hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

5.17.

Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyet a jelenlévő elnökségi tagok írnak alá. A
jegyzőkönyv bárki számára hozzáférhető. A jegyzőkönyv bárki számára hozzáférhető az
Alapszabály 5.7. pontjában foglaltak szerint. A jegyzőkönyvben rögzítésre kerül az Elnökség
által meghozott határozatok tartalma, a határozathozatal időpontja, a határozat hatálya, a
döntést támogatók és ellenzők számaránya, annak feltüntetésével, hogy ki szavazatott
igennel, nemmel, illetve ki tartózkodott a szavazástól. Az Elnök az elnökségi ülésen hozott
határozatok kivonatát közzé teszi az önkormányzat hirdetőtábláján és az Egyesület internetes
oldalán.

6.

Az Egyesület vagyona

6.1.

Az Egyesület saját gazdálkodását a társadalmi szervezetekre valamint a közhasznú
szervezetekre vonatkozó jogszabályok alapján végzi.

6.2.

Az Egyesület bevételi forrásai:
a.) tagdíjak,
b.) pártoló és tiszteletbeli tagok anyagi támogatásai,
c.) rendezvények bevétele,
d.) adományok, támogatások, egyéb bevételek,
e.) gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételek.

6.3.

A tagdíj mértékét a közgyűlés hagyja jóvá, beszedéséről az Elnökség köteles gondoskodni.

6.4.

Az Egyesület vagyona az egyesület céljait és működését szolgálja. Az Egyesület bevételeivel
önállóan gazdálkodik, pénzügyi és anyagi tevékenységéért, valamint kötelezettségeiért
vagyona mértékéig felel, azokért a tagok magánvagyonukkal nem tartoznak felelősséggel.
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6.5.

Az Egyesület vagyonát a közgyűlés által elfogadott éves költségvetés alapján az Elnökség
kezeli. Vagyoni jellegű kötelezettségvállalási jog az elnököt illeti meg.

6.6.

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végezhet, a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja
fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére kell fordítania.

6.7.

Az Egyesületnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

6.8.

Az Egyesület éves beszámolójának jóváhagyása
6.8.1.

Az elnök gondoskodik a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti éves beszámoló
(a továbbiakban: számviteli beszámoló) elkészítéséről, könyvvizsgáló által történő
véleményeztetéséről és közzétételéről.

6.8.2.

Az éves számviteli beszámolóval egyidejűleg az elnök intézkedik a - a Ksz. 19. § (3)
bekezdésében rögzített tartalmi követelményeknek megfelelő - közhasznúsági jelentés
elkészítésére is, melynek elfogadása és jóváhagyása a hatáskörébe tartozik.

6.8.3.

A számviteli beszámolót, illetve a közhasznúsági jelentést a tárgyévet követő év május
31-ig kell elkészíteni, és a Ksz. 19. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
legkésőbb a tárgyévet követő év június 30-ig közzétenni.

6.8.4.

Az Egyesület várható éves bevétele - az eddigi működési figyelembe vételével - nem
haladja meg az 5 millió forintot, ezért illetve más jogszabály által megállapított
kötelezettség hiányában - a Ksz. 10. § (1) bekezdése szerinti - elkülönült felügyelő szervet
nem hoz létre.

7.

Az Egyesület képviselete, a bankszámla feletti rendelkezési jog

7. 1.

Az Egyesületet a hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben az elnök képviseli. Az
elnök a képviselet ellátására a titkárnak, az elnökség tagjának, vagy az Egyesület rendes
tagjának megbízást adhat.

7. 2.

A bankszámla felett való rendelkezéshez minden esetben két képviseleti joggal felruházott
személy együttes aláírása szükséges (az első helyen az elnök, vagy a titkár rendelkezik
aláírási joggal)

7. 3.

Az Egyesület megszűnése esetén az Egyesület fennmaradó vagyonával a megszűnést
kimondó közgyűlés rendelkezik.

8.

Az Egyesület a tagjait fényképes igazolvánnyal látja el. A polgárőr ezzel igazolja egyesületi
tagságát. Fényképes igazolványként az országosan rendszeresített (OPSZ) polgárőr
igazolvány használja a szervezet. Az igazolványért szükség szerint térítést kell fizetni.

9.

Az Egyesület a tagok részére elektronikus úton (honlapján) rendelkezésre bocsát egy
„Kézikönyvet”, melyben – a teljesség igénye nélkül – szerepel mindaz, amit a
polgárőrnek ismerni szükséges.

10.

A tagok – az anyagi lehetőségeink függvényében – jelvényt is kaphatnak.

11.

A felsoroltak – igazolvány, kézikönyv, jelvény – számozottan kerülnek kiadásra és
nyilvántartásba. A tagsági viszony megszűnésekor azok bevonásra kerülnek.
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12.

A Gombai Polgárőr Egyesület az Országos Polgárőr Szövetség és a Pest Megyei
Polgárőr Szövetség tagja.

13.

Az Egyesület megszűnése:
Az Egyesület megszűnik, ha feloszlatását vagy más egyesületekkel való egyesülését az
Egyesület legfőbb szerve, a közgyűlés kimondja, illetve az arra jogosult szerv feloszlatja,
illetőleg megszűnését megállapítja.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A szervezet működésére – az alapszabályban nem rendezett kérdésekben – az egyesülési jogról
szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései az irányadóak.
Az alapszabály módosítását a közgyűlés 2012. november 30-án jóváhagyta, egyben megbízta az
elnököt, hogy a módosított Alapszabályt az illetékes bírósághoz terjessze be.
Gomba, 2012. november 30.

Mátyás Ferenc sk
az egyesület elnöke
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Mátyás Ferenc
Ismertette a tagsággal a jövőben érvényes szolgálat ellátási alapelveket és ezzel kapcsolatos
elvárásokat.
Tájékoztatta a közgyűlést a szolgálati gépjármű technikai állapotáról, a tervbe vett szolgálati
gépjármű vásárlásáról.
Felhívta a tagság figyelmét a tagdíjelmaradások rendezésére.
Ismételten felhívta a figyelmet az igazolványok elkészítéséhez szükséges okmányirodai
ügyintézés fontosságára és azok mihamarabbi elvégzésére.
Tájékoztatta a tagságot, hogy az előző közgyűlés óta 7 új tagfelvételi kérelem ügyében döntött
az Elnökség. Az új tagokat egyhangú szavazással felvették az Egyesület soraiba. Az új tagok
a közgyűlést követően tesznek alapvizsgát. Emellett - kérésükre, kilépéssel - 3 főnek szűnt
meg a tagsága.
Felvetése alapján megvitatta a közgyűlés a Gombai Polgárőr Egyesület arculatváltásához
szükséges további tennivalókat. Ennek keretében a kommunikáció javítása érdekében
szükségesnek tartották egyesületi honlap még karakteresebb kialakítását, lehetőség szerint
nappali szolgálatok szervezését.
Több tárgy nem lévén megköszönte a megjelentek munkáját és a közgyűlést 19 óra 20
perckor bezárta.
kmft.

Mátyás Ferenc
a Gombai Polgárőr Egyesület elnöke

jegyzőkönyvvezető

……………………………..…….
az egyesület titkára

………………………..…………….
az egyesület gazdasági felelőse

……………………………..…….
elnökségi tag

………………………..…………….
elnökségi tag

