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Az Ol'szágos Polgárór Sz()r'e'tség JNSZ Mcgl'ei Polgárór Szövetsége a
MagYarországorr förvérryescrr műkötiő, lakossági cjnszerveződésű, a szllárdabb
közrend és közbiztonság érdekében társadalmi bún-, és baleset megelőzési, gyermek-
, és ifjúságr'édelmi, valamint környezetvédelnri céllal megalakult polgfuőr
egyesületek érdekvédelmi, érc1ekképviseleti, érdekérvényesítő és tájékoztatási
szörletsége, melyet tagszerv ezetei önkérrtes társulásokkal ho2tak létre.

A JNSZ Megvei Polgárőr Ször'etsége közrletlerr pcllitikai tevékenységet nem folytat,
szerr;ezete pártoktól függetlerr, politikai pártok tárnogatását nem fogadhatja el és
politikai pártokat nem támogathat'

ÁrrarÁNos nnNpurxuzÉspx

1. SZERVEZET NEVE:

JNSZ MEGYEI POLGAROR SZOVETSEG
(Rövidített neve: Megvei Polgárőr Szövetség (MPSZ))

SZÉI(HELYE: 5000 Szolnok, Kossttth Laios tér 1. 3. em. 333.
T e I e-f o n: 0630/91 5 - 33 46, 56'5 03 - 56 8

vtŰxÖpÉSl TERÜLETE Jász- Nagvkun- Szolnok megye
I

ALAPÍTÁSÁNAK ÉvB: I:993.

JELKÉPEI:

2.

J.

4.

5.

a) Ernblérnája (logoja) : Téglalap, amelynek bal Észében az
országos Polgárőr Szövetség címere, a
címer mellett jobb oldalt a JNSZ Megyei
Polgárór Szövetség felirat találhatÓ.

Kör alakbarr: JNSZ Megyei Polgárőr
Ször'etség TörökszentmiklÓs: felirat.

b) Pecsétje (1)i

6. JocÁrlÁSA: ,

A JNSZ Megyei Polgárőr Ször,etség öná]l(l jogi szc'mély, mely az egyesülési jogrÓl,
a kÓzl'rasznú ;clgállásrÓl, r,alamint a civil szervezetek múködéséról és

tárnogatásáróI-szó|ő 2017. évi CLXXV. törr,ény (a továbbiakban Ectv.) alapján
műkÖc1ő közlrasznú szervezet, rnely tevékenységérrek szabályairól szóló 201']'. évt
CLXV. törrlérry (a továbbiakbarr: Ptv.) rerrdelkezik.

A JNSZ Megyei Polgáről Szövetség a demokratikus önkormányzatiság elve
alapjárl műköc1ik. Öná1lci ügl'intéző és képviseleti szervvel, továbbá önállÓ
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költségvetéssel rendelkezik. Az orszázos Polgárőr Szövetség tagszervezeteként
feiti ki tevékenvségét.

7. A MPSZ cÉI-;R:

A MPSZ célja - a Ptv' 9. $-ban meghatározottközi}azgatási hatÓsági és
egyéb feladatok végrehajtásával - a kozbiztonság és a közrend
fenntartásábarr részt venni kívánÓ, a kornyezetük biztonságáért
felelősséget érző á1lampolgár'ok sz,ámára a po1gárőrség szervezeti
rerrtljébcr_r lratékor'rr' cselekr,ési ielretőség biztosítása, továbbá a
kÖzbiztonság rnegszilárdításábal'r fotrtos szerepet betöltő polgárőr
szervezetek törvérrves, szakszerű és célszerú működésének elősegítése.
A MP9Z a Ptv' preambulumában meghatározott kozÍeladatokhoz (a
közbiztonság és a közrenc1 fenntartásának állami feladatához)
kapcsolÓdóan - az Ectr,. 34. s (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
_ koz,hasztrú te'r'Óker_rységk(:rrt folytatja a Ptr,. 9. s (1)_(2) bekezdéseiben
rÖgzített felatlata i rrilk tel jesítéseit.

8. A MPSZ:

a) -nyilaántartott tagsággal rendellcezile (Ptlc. 3:65$;
b) nenr zárja ki, L9g'y tagjain kívül nrás is részesülhessen a közhasznú

szolgáltatásaibÓl (Ectr,. 3+. s (1) bekeztiés a) plont);
c) gazclasági-vállalkozási ter'ékerrységet csak közhasznú vagy a létesíti

okiratbarr meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a
közlrasznú célok megvaiósítását nem veszéIyeztetve végez (F''ctv. 34' s (1)
bekezdés b) porrt); 
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d) gazdálkoc_lása során elért drec-lményét nem osztja Íel, azt a létesítő okiratában
(Alapszabálvában) mcglratározott kozlrasznú tevékenységre fordítja (Ectv'
31. s (1) bekezclés c) porlt);

e) közvetlerr politikai 'tevékenvséget rrerrr folytat, szervezete pártoktÓl független
és azoknak arrl'agi talirogatást tretn n1'újt (Ectv' 34. s (1) bekezdés d)pont, és
Ptv.2. S (2) bekezclés);

f) a Ptv.-berr meglratározott együttműködés során közreműködik
rrreglratározott á1lami, illetve önkormányzati feladatok ellátásában (PtV. 6. s
(1)-(2) bekezc1és); '

g) céljailrak és felaclatailrak rnegvalÓsítása sorátr nem avatkozik be önállÓ jogi
szeméIyióégú tagszervezeteir_rek működésébe mirrdaddig, amíg aZ adott
tevékenység a lratálvos jogszabályokkal, az oPSZ AlapszabáIyával, az oPSZ
szabáLyzataival, az )PSZ közgyűlési határozataival, az oPSZ Felügyelő
Bízottságának és az oPSZ Etikai Bizottságának határozataival, az oPSZ
Elnökségétrek továbbá a MPSZ Alapszabálvával, a MPSZ szabálvzataival, a
MPSZ közgvűlési határozatair'al, a MI'SZ Felügyelő Bizottságának
lratározataival, illetve a MPSZ Elrröksógérrek határozataival összhangban
Van;

h) a ktizfeladatok ellátásával kapcsolátos adatai közérdekúek, tevékenységének
és gazc1álkodásárrak legfontosabb aclatait az Ectv. 30. s (1) bekezdésében

a)

b)



foglaltaknak megfelelően nyilvánosságra hozza a MPSZ hivatalos honlapján
(www.szmpsz.hu).

9. A MPSZ FELADATAI, KÖZHASZNÚ SZOLGÁLTATÁSAI:

a) A közrend, a közbiztor-rság védelmében és rendjének fenntartásában, a
katasztrófa- és veszélyhelyzet, továbbá a környezet veszélyeztetettségének,
károsításának, rongálásának megelőzésében és elhárításában,
következményeinek felszámolásában való kozreműkÖc1és.

b) A bűrr- és baleset-megelőzési, az áIc1ozatr.'éc1elrni, a közlekedésbiztonsági és
a kÖrn\'ezetr,éc1elmi ter,ékerrvség táI'nogatása, a lakosság és aZ
ijrrkorrrrány zatok köz(j tti kapcsol a t erősítése'

c) A rerrc1őrségról szÓlo törvérry alapján a rendórkapitányok, a megye
tekintetében a rendőrfőkapitány és aZ illetékességi területen működő
önkormány zatok által lé trehozott bűnme gel ő zésl és kö Zbiztonsá gi bizottság
rnurrkájábarr való részr,étel.

ci) A MPSZ és a Polgár(ir mozgalorn céljait rnegvalÓsító szervezetek munkáját
cl ósegítő irr f clrrrr;ici(l k, kü lönöselr:

'A jogszabályi Vált(lzások, i]lctrze a rnűkÖdési körnvezet változásai;
'A mÓdszertani ajárrlások és útmutatÓk;
. A bűnmegelőzést feladatok változásai;
'Az egyéb, a működésse] és a felaclatokkal kapcsolatos megoldások

közvetítése;
r { nemzetközi tapasztalatclk, mÓc1szerek, a;ánlások honosítása

rrépszerűsítése.
e) Külföltli, aZonos profiIú szervezetekkel' szovetségekkel kapcsolatok

létesítése és a kapcsolatok folyamatos ápolása.
f) Szakmai konferenciák, tová'bbképzések szervezése, 1ebonyolítása, segédletek

kiadása, terjesztése.
g) KijzreműkÖdés a lakosclk és javaiknak védelmében, aZ állami és

iirrkormárr\'zati r'agycln inegÓr' ásában.
h) A polgárőr mozgaloln a polgál(ir szervezetck általános érdekvédelme.
i) Jász- Nagl'kun- Szcllrrok meg}'e terüietén a polgárór -csoportok' szervezetek

r'rregalakításárrak segítése, támogatása.
A polgárőr mozgalom népszerűsítese.
K(izreInűkotlcs

- a bűrrcselekrnérrt,ek megelózésében és felclerítésében,
eltunt szetnelvek le lku t.itásabaIr,

- a gyermekbalesetek megelőzésében az ,,EGY ISKOLA - EGY
POLGÁRÓR" rnozgalmon keresztül,

- a Szomszéclok Egymásért Mozgalom (SZEM) tevékenység
rrépszerűsítése terén a tevékenységekre vonatkozó ajánlások,
javaslatok véletnétrvezése, kidolgozása és közvetítése a
tagszervezctekhez,

i)
k)
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l) Az állarni és települési örrkormányzati szervek feladatteljesítésében valÓ
közreműködés korében önállóan, illetve az együttmúködő szervekkel közös
szd'gáIat telj esítése.

m) Folyamatos kapcsolattartás és a kölcsönös egvüttműködés a helyi
onkormány za tok ka 1, a z á1 l anri és örrkorrn án1, zati szervezetekkel, a
rerlciórség, a k;rtasztlÓfar,écleletlr, illetvc a NAV uá.-- és pénzügyóri
szet'l'eir'e], a kijrn\'ezet- és tertnészctvéc1elrni szervezetekkel, a hivatásos
cjnkormányzati és az önkéntes túzoitÓságokkal, a mezei- és
termés zetv édelmi őr szolgáIatta l, v alamint a Szem ély -, Y agyonv édelmi és
Magárrnyomozói Szakmai Kamarával' kölcsorrös segítségnyújtás
egymásr-rak a felac1atok ellátásában.

A MPSZ FELÉPÍTÉSE, SZERVEZETI RENDJE És naŰrcÖDÉsE

10. SZERVEI:

a) közgyi3\és
b) elnökség
c) felügveió bizottság
d) jcltilli Ós rlálasztási bizottság

17. KÖZGyÚrÉs: 
'i

A közg.vúlés a tagok összessége a szovetség legfóbb SZerVe. Akozgyíilésen a
szervezetek külciottjük útján vesznek részt.
A kijzgyűlés nem n\;ilr,ános, azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a
köz gvűlés összel'rívásála jogclsul t ál tal meglrívottak vehetnek részt'

Melr all: '

. az elnökség tagjaibÓl,

. az állandÓ lrizottságok elnökeiből, és azonbizottságok tagjaiból

. tagegvesületek számát tekintve 7-7 Íő küldöttből,
Az előbbi 3 porrtl'larl ft]stlt'tlltaI< önálló szavazattjoggal rendelkeznek.

A KÖZGYÚr'És:

a) A MPSZ legfelsŐ dbntéshozÓ szerve aKozgyíilés, amelyet szükség szerint,
c1e éverrte legalább egySZeI ijssze kell hívni a tárgvalásra javasolt napirendi
pontok írásbeli közlésével. A I{üldött l{özevííIésnek öt évente tisztúiító
közgr ííl ést ke l l tu ftn t t i.

b) Az elrr(jkség kÖteles a Közgrlűlést összelrívni az a) pontban
meghatározottak szerint.

c) AKozgyűlést akkor is Össze kell hívni, ha az ok, és a cél megjelölésével:
- a tagság legalább 30%-a
- a közgyűlés tagjainak rnitrimum egyharmada,
- aZ elrröksÓg tagjairrak több rnitrt 75%-a kezdeményezi,
- jogszabálr'elóírja
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d) Az elr'rökség kétlrarrnaclos t()bbséggel az elnök elleni bizalmatlansági
indítványt fogad el, 60 llapol'l belü] renc1kívüli közgyíilést kell tartani

1'2. Akozgyíilés választja meg (hívja vissza):

- aZ elrrökség tagjait, tisztségviselőit, az elnök kivételével,
- a Feiügr'cl(i i]izottság elrrökét és tagjait,

a Jeliliő és Választási Bizottság elnökét és tagjait.
- az orszógos Polgórőr Szöuetsé{ I(özgltűIésébe küIdötteit

L3. A KÓzgyűlés kizárÓlagos hatáskörébe tartozik:

Az a|ap s za bá l v r'r'rc gá l 1 a pítása, mÓ c1 os í tása
A tagciíjfizctés elru eirrek és mértékének megállapítása,
A Szövetség éves beszánroiójárrak elfogac1ása
Az éves közhasznúsági jelentés elfogadása
A Szövetség más egyesüIettel valÓ. egyesülésének, szétváIásának,
illetőleg fe1osz1ásának kirnorrdása,
Tiszteletbeli Elnoki cím aciomány ozása, megvonása,
Ta gszerve zete kizárása a Szöv etsé g ta gja i kÓzi)', illetve,
A kÖzgr,űlÓs kizrirÓlagcls hatiiski)rébc' tartoznak ezen kívül mindazok a
kérclések, an-relvcket a Ptk. a kilzgyúlés kizárólagos hatáskörébe utal.

'l,4. A Közgyiilés működése:

a) A Kozgvűlést a MPSZ blrröke - akadáiyoztatása esetén a helyettesítésére
jogosult rlezető tisztségr'isel(i - hívja össze. Amennyiben aZ arra
jogosultak rnirrdegvike'akaclálvoztatva van, illetőIeg az arra jogosult a
kÖzg1,úlés ktltelező összehívásár'a nem lrajiandó, Vagy azt elmulasz\a, a
mulasztás következményeire valÓ írásbeli figyelmeztetés kézbesítését
kovető és eredmélrytelenü] eltelt 15 (tizenöt) napon túl a Felügyelő
Bizottság jogosult aKÓzgyíilést osszelrívni. A Közgvűlésre, annak javasolt
napirenc1jét feltür-rtetl'e a Közgyúlésen résztvevőket írásban kell
meglrír,rri. A rneglrír.,(lnak tartaltnaztria kell a KÖzgyűlés pontos helyét és
ic1ejét' a jar'as<llt (meghir'cletctt) t'rapirerrdjét, r,alamint a távolmaradás
kör'etkeznrényeirő törtér'rő figvelcmfelhíl,ást' A rendes éves Közgyűlésre
sz(llÓ meghÍr'Ót legalább 15 (tizenöt), a rendkívüli kozgyúlésre szólÓ
rneghívót legalább B (nyolc) nappal kéz,hez vehetően, kell kiküldeni,
illetóleg kézbeSíteni. A meghírlÓnak szólni kell a határozatképesség
lriár'rva rniatt rnegismételt közgvűlés szabályairÓl és a
halározatképtelerrsÓg jogkÖr'etkezménveirő1.

b) A Közgyűlés l'ratározatképes, lra azon a regisztrált küldottek több mint
50%-a, minősített többséget igérrviő kérdésben több, mirrt kétharmada jelen
van.

c) Határozatait - a mirrősített többséget igérrylő ügyek kivételével - egyszerű
szótöbbséggel \rclzza rneg.

d) A közr'etlenül r'á1asztl'rirtÓ tisztségviselóket tlvílt szavazással választja meg.

I

I

I

I

I

I

I

I
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Í)

8)
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Az eguesiilet alapszabályónalc mÓdosításához a jelen léuő tagok
hóronnegyecles szótöbbséggel hozott határozata sziikséges, Az egyesüIet
céIjónalc módosításóhoz és az egyesiilet megszűnésérőI szóló közgyűIési
döntéshez a szaaazati joggal renrlellcező tagok hóromnegyedes
szótöbbséggel hozott hatórozata szükséges.
FIa a Közgyűlést annak határozatképtelerrsége miatt el kell halasztani,
akkor az ugyanazon a helven, az eredeti napirendi pontokkal , ugyanazon a
napon/ c]e Cgl' kesőbbi iciőporrtra tnásodszorra kitűZött kozgyűIés a
r'rregjelelrte.k szát'nára tekirltct rrÓlkül lratározatképes. Ezen tényt a
rneglrír.'Óbarr fe] kell iürrtetn't az esetlegcs ismételt közgyűlésre vonatkozÓ
egyéb adatok mellett.
A Közgyűlés zárt, amelyen tanácskozási joggal vehet részt (Ptk' 3:73):
. Az oPsZ. Delegáltjai,

' Az Elnökség által rneglrívott személyek (r'errdőrség, önkormányzat, stb.
képvise1ője)

A Közgvű]éscr'r mirrclen esctben jeg1'zőkönyv készü], mely tartalmazza a
szavaztiképes külciöttek számát (eleniéti ír), a szavazatok szárnszerű
arárryát és a hozzászÓlók nevét és hozzászÓlások lérryegét,
A közgyűlésről készült jegyzőkönyvet a levezető elrrök(ok), valamint a
jelerrlévő küldöttek kozül választott két személy, mint hitelesítő írja alá.
A közgvűléserr mitlc'letr társult szervezete egv küldöttel képviselteti magát'
Az elrrökség, a 'felügr'cló bizottság, és a jelöló és választási bizottság
elr'rökei és tagjai autonratiku5.111 Veszllek részt a közgyűlésen.
A közgyű]ési lratározatlrozatalában nern vehet részt az a személy, akivel
szetnbetr Ectv' 38 s' (1) bekezc1éséberr meghatározott kizárási okok
bármelyike fenn á1l. :

A közgvűlés alapszabálr'szerű leborrvolításáért a levezetőelnök felel, aki a
köz gv űiés rer'rcljét j ogos uIt és kcjteles fel-rrrtarta ni.
E lratáskörében eljárr';r:
. Megtryit;a a kclzg1.úlést, szünetet rendel el, berekeszti azt,
. Megállapítja alratátozatképességet,
. Istnerteti a meglrirdetett rrapirendet, felkéri azok előadóit, előterjesztőit,
. Az előadók, előterjesztők hozzászolok részéte, megadja a szit,

megvonja azt,
. Össz'egzl, me'gfogalrrraz''za/ szavazásra

javaslatoka t,

. Megállapítja a szarlazás eree1rtrényét, kimonc1ja a határozatokat.
n) A levelető elrrök a kÖzgyűlés rendjének fenntartása érdekében:

. Egy-egy napiierrden belül kor'látozlrat1a ahozzászÓlásokat, a kérdések
számát, azok időtartamát,

. Megállapíthat1a ahozzász'ÓIásoksorrendjét,
r { közgyűlés rerrtljÓt, illetőleg a MPSZ tekintéiyét sértó magatartást

tanúsítÓ szerné1yt lenc1re u tasíthatja,

' Isnrételt rendzavarás esetén feifüggesztheti az úlést, illetőleg azt, akl a
kozgvűlés rendjét figyelmeztetés ellenére ismételten nlegzavar1a,
meglratározott idóre, vagv r'églegesen kiutasíthatja a teremből'

It)

i)

l)

tr r)

i)
I)

bocsátja a határozati



15. A Ktlzgyíilés tisztségviselői:

a) A közgyűlés levezető elrrÖke a MPSZ' eltroke, Vagy az általa kijelölt
elnökhelyettes, vagv rnás eitrökségi tag, ennek hiányában a küldöttként
jelenlévő tagjai kozu1 felkért szeméiy,

b) A közgyűIés jegyzőkönyvvezetője a levezető elnok javaslatár a aközgyűIés
által a jelenlér,,ők közül rnegválasztott személy.

c) A jegvzőkönvv lritelesítők a levezetó elnök javaslatára aközgyúlés által a
jclcnléi'ő közgr,űlési ku1cltlttek ktizt-il t'trcgr,álasztott legalább két személy.

1'6. A Közgyűlés munlcabizottságai:

A lcö zgyűIés óllandó munkabiz otts ága:
. Ielölő és Választási Bizottsóg

A kozgyűlés rneghatározott felaclatok ellátására - a fentiek kivételével - más
r'tr u nka bizottsá gok l é trclrozását el nöksÓ gi lratáskorbe utalja.

Az állancló munlcabizottságolc mandátuma öt éure szil. Elnökeit, tagsait a
közgyúlés választ1a meg. A munkabizottságok elnökei felelősek a
munkabizottság működési rendjének, ügyrendjének kialakításáért, cél szerinti
tevékerrységéért, illetve a tevékenvségéhez kapcsolódó testületi határozati
j a v asla tok elkÓsztte1st ct't crs c1 őtt'.rj esz téséért.

a) A Felügyelő Bizottság a közgyűléstől és az elnökségtől elkülönült három
tagbÓl álló felügyelő szbrvként:

. Ügyrenc1jét l'rraga ailapítja meg,

. Tapasztalatairól a közgvű1ésrrek számol be,

' Ellenőrzi a Ször,etseg rnűköclését Ós gazdálkodását, ennek során a
rzezetó tisztségviselőktól jelerrtést kérl_ret,

r f, munkaszerve2et á1lomárrya tagjaitÓl tájékoztatást, felvilágosítást
kérhet,

r { Szövetség könyveibe és irataiba betekirrthet, azokat megvizsgálhatja,
. Legalább rregyec1évenként ellenórzi a pénzügyi tevékenység

szabályainak be1artását, a MP)Z vagvonár,al tÖrténő gazdálkodást.
r { Felügvelő Bizotts;ig rnegkeresésérrek a szövetséggel tagsági, vagy

egvéb jogr'iszorrr'ban á]lók kÖtelesek elcget tenni'

A Felügyelő Bizottság elnöke jogosult:

. Az elnökség, a munkabizottságok ülésein megjelenni, azon
tanácskozási joggal rószt venni,

. Az elnökség, a nrutlkabizottszigok, a MPSZ tevékenységét,
gazdá1kodását, és törr,érryességét, folyamatosan figyelemmel
kísérni,(ellenőrzést gvakorolhat)

. Az jntézkec1ésre jogosult vezető szerrlet tájékoztatni és összehívását
kezc1emérryezni, lra arról szetez tuc1omást, hogy a MPSZ, vagy az



9

egyesületek rnúködésében jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit
egyébként sértő esemény (mulasztás) törtérrt, amelynek megszüntetése,
vagy következnrényeirrek ellrárítása, illetve erryhítése az intézkedésre
jogosult rlezető SZt]rV c1clrrtését tc'szi szükségessé, vagy a vezető
tisztségviselők lelc'lóssÓgelt megarlapclzci tény merült fel,
Összehír,ni az intézketlésr'e jogosult vezető testületet, (kozgyiilés,
renclkívüli közgyűlés, elnökség) ha annak összehívására az erre
irárryuló indítvány megtételét(il számított 30 (harminc) napon belül
nem kerül sor,
I lalac1ékta]anu1 értesíteni a törr'ényessÓgi felügveletet ellató szervet, ha
a7' eltlökség r.'agt' a közgt'ű1és a t(jrrrÓnves műköc1és helyreállítása
ért1ekéberr a szüksÓges irrtÓzkedésckct rrern teszi meg.

b) A IeIöIő és a Vólasztósi Bizot 3 főből áu 'ő elnök és 2
melltet a közgllííIés aólaszt.

Feladata:
r { közgvűlési kÓpviselők marrt1átunrállak vizsgálata, a mant1átumok

érr,ényességérrek rnegállapítása, rnindezek alapján a
lratározatképessé gre vonatkozó javasla t me gtétele a közgy íiIés levezető
e1nökének,

r { közgyíjlés l,ratáskörébe tartozó Elnökség, és állandó munkabizottsági
tisztségviselők megvá1asztásának előkészítése keretében a jelöltállítás,
javaslatok megtétele, a köz,gv'űlés levezetó elnokének,

r '\ Szat,azils szcrr'ezési Ós teclrr'rikai lebonyolítása, a szavazatok
szárnlá l á sa, a t.álal sz lá s eleclrnénv érrek kilrirdetése'

r { Jelölő és Választási Bizottság rrem vesz fel a ttsztújító közgyí1|és
napjárr vezető tisztségviseló jeloltet - kivéve, ha az adott jelölt
rendelkezik a választásra jogosultak legalább 30%-os ajánlásával.

c) Az elnökség mellett rnűködő szakértői testület feladata, hatásköre:
r '\ szÖvetség t'ltlilkst'gc' es bizclttságai t1örrtés-előkészítési munkájának

segÍtése,
. Meglratározott feladatok végrehajtásának figyelemmel kísérése,
. Az esetleges koclifikáciÓs munka elősegítése,
r { rerrdőrség "és a polgárőrség együttműködésének folyamatos

értékelése, segítése,
r { pblgárőlök szakrtrai képzését elősegítő anyagok elkészítése,
. A'z' Örrkormánvzatclkkal és c1Z' tgr'üttmúködó szeivekkel való

tevékerrység folyamatos figyelemtnel kísérése, segítése,
r A felaclatálroz tat-tozo, vagy azzal kapcsolatos témakörökben javaslatot

tesz és tanácsot ad'
Tagjai:

r d testület vezetője az elnök által felkért az elnijkség által jÓváhagyott
személy'

l { MPSZ-e1 együttműköc1ó slervek, szervezetek szakemberei, akiket a
testület r.'ezetője, az elr'rökkeI és az elnökséggel egvetértésben felkér'
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Műköc1ése:
. Az elnokségnek

történik.
bemutatott éves munkaterv alapján testületi üléseken

AZ ELNÖKSÉG

Az elnökség két közg1,űrlés között a MPSZ operatíl' irányító SZerVe/ mely mindazon
kérc1ésekberr önállÓarr saját felelősségélc c1önt, melyek nem tarto znak a kÓzgyíiIés
kizárólagos hatáskörébe.

17. Az Elnökség tagiai:7.fő (PtI;'. 3:785)

. Elnöl;

. Elnöl;helyettes ( 2.fő ). Elnökségi tag (3 Íő). Gazdasógaezető

18. Az Elnökség:

I

I

Allar'rc]ó bizottságt-lkat és munkacsoportokat lrozhat létre, (a Kozgyúlés
leatlott hatáskölébcrr), elnökeit ós tagjait tnegr.'álaszthatja, dönthet a
visszalrívásu krol is,
Döntéseiről, tevékenységéról aközgyíilésnek szátnol be,
Dönt felvételi kérdésekben' tagc1íj megfizetésének hiányában írásban
felszÓlíla a tagot a díj megfizetésére, továbbá megállapít1a a tagsági
jogviszony alapszabáIy 24. pont i) alpontja szerinti megszúnését,
T'agjait a MP37' r'agl'tltrár'al törtÓrró gazc1álkoc1ás terén fokozott
fc'l el ősség terl-rcl i,
'revékenységét r1Í1azás nélkül végzi, készpénzkiadásai megtérítésére
igenvt tarthat,
Feladatai ellaitásához szúkség esetén szakértőt kérhet fel,
Az elnölcség-tagjait a közgyűlés 5 étlre aálasztja, toaábbi ciklusra
tisztségtliselői, lla{y búnnely tagja újraaóIaszthati. Az elnököt az
elnöltség tagjai ruagulc ltözül aáIasztják. Az elnökhelaetteseket.
gaz das ága e zet ő t é s az elnöks ég állandó munkabizo tts ágainak elnökeit
qz elnölc jauaslfrtára az elnöIcség maguk közüI aáIasztja.
A MPSZ-t az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott
elnokhelyettes, vagy tisztségviselő képviseli, képviseleti joguk önállÓ,
Az e1nökség tagjai aZOnoS jogokat élr'eznek,
Az ehrÖkscig, illetr,e atrnak bárr'lre]v tagjának visszahívását a jelenlévő
elrrökségi tagok több, rnirrt 75%-a, \'agy a MPSZ-be tattozÓ
nratrelátumtna1 l'ellciclkező tagok egylrarrnac1árrak írásbeli indítványára
lehet kezc1emén1.ezni, elfogatlásárÓl, Vagy visszautasításárÓl a
közgyűlés dönt,
A közgvűlés c1örrtéséig a visszahír,ásra javasolt elnökségi tag elnökségi
tagságát - aZ c.lrrijköt kir,ét,e - a7., elnökség minósített többségú
clontésér'el felfü ggcsztlreti,

I

I

I

!
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Az. e1rri)k cllctr bizalIrr;itl;rrrsági irrt1ítl,árry kezdernényezhető aZ
e1nökségi tagok r'rrirrősített tijbbségű írásbeli nyilatkozatával. A
bizalmatlarrsági indítvárry elfogadásához az
háromrre gy ed érrek (7 5 %) szav azata szü ksé ges,

elnökség

A lráromnegyedes tobbség megléte esetén az elrrök dönt az áttuházott
jogok gvakorlásának személyi feltételeiről és renc1szeréről. Elfogadott
bizalmatlar'rsági irlt1ítr,ánv esetén 60 (lratvan) napo'-' belül renc1kívüli
ktizgl'űlést ke1I ()sszchírlni, anre]ynek napirer'rc1je a bizalmatlansági
ilrc1ítvány megl,itatása, elfogaclása' Vagy visszautasítása. EI.fogadós
esetén a ltözgltíÍlésnek új elnölcségi tagot kell aólasztania, ennelc
megtörténte utón az elnijlcség ta{jai magk közül aálasztjók az úi
elnököt,
Az einökség l_ratározatait konszenzussal hozza, vita esetén szavazást
kell elrenric.lr-ri,
Az clr_rÖkség tilÓsci l't\'ilr''ál'tclsark, atlrclverr a MPSZ valamennyi, és az
országos l)olgárór: SzovetsÓg va]anrennyi elnökségi tag;a tanácskozási
joggal vehet részt,
A tagsági viszonnyal osszefüggó jogorvoslati kérelmek elbírálása,
Az elnökség nrindazon ügvekben dönt, melyek nem tartoznak a
közgvű1és hatáskölébe.

Elnökség feladata:1,9. Az

r d Szervezeti és Múködési Szabályzat megállapitása, módosítása'
kiegészítése,

r d belső szabálvok mbgállapítása, kiegészítése, módosítása'

20, Az Elnijkség állatuló tttttttkabiz:bftsógai:
- ol;tatási Bizottság,
- I(özlekedésbiztonsó8i és tsűrunegelőzési tsizottsóg,
- Sport és lÍjúsá?i Bizottsít+.
A Bizottságolc Elnökét az elnöIcség tagiai sorából, a INSZ Megyei Szöaetség
Elnölcénelc jaaaslata alapján, - tagiait a Bizottsóg-elnökének jaoaslata alapiá'n az
Elnöl;ség bízza nleg.
A Bizottstig tagjainali létszáma legfeljebb 5 Íő.
Munkójulcat az elnöIcség áItd jiuóhagltott Munlcatera alapjón aégzik.
Mindery éu jarutórban írásos beszámolót nyújtanak be az elnökség.felé éaes
t eu é lceny s égük ö s s z egz és e ként.
a). oktatítsi Bizottság. .

A Munltabizottság.feladata a Megyei Szöuetség teriiletén teaéIeenykedő Polgárőr
EgltesüIetelt Polgárőr tagjainak képzése, aalamint oktatása. Az oktatós kiterjed a
Polgárőr Alapismeretelc, a Polgórőr Tozlílbbképzés, touábbó az egyes specióIis
isnt e r e t e l; o lct a t ó s ára, tl i z sga s z e ríí u i s s z aké r d e z é s é r e.

b). IQzlelcedésbiztonsági és Bíínmegelőzési Bizottsá8.
A munkabizottsőg.feladata a Megyei Szöuetség terüIetén teaékenykedő Pol8órőr
Egyesi.iletelc lcözlelceclésbiztottsítgi és biinmegelőzési tezlékenységének
összehangoIása, a ter;él;enltség uégzéséhez sziikséges olrtatás, képzés bonyolítása.
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Az éaente.felmenő rendszerben lebonltolított Polgirőr Közlekedési aersenll
szeroezése, uégrehajtílsa, az orszílgos aersenlten aaIó részaétel biztosítása.
Tp]lábbó minden oIuan tez;ékenvség meluet az elnöksés a munkabizottsó
fcladatltörébe sorol.

c). Sport és l.fjúsági Bizottság.
A mu nlcab i zottsóg .fel ad ata a M egye i S ziju e tség terii letén teb é lceny ke dő P olgó.rőr
Egyesületek lÍÍú Polgárőr tagjainalc össze.fogása. a.fiatalok polgórőr képzése. Az
egltesilletelc i.fjú taglétszómának nöuelése érdeltében segítség nyújtósa. A
Polgirőrségen beILil a .fiatalok.feladattal ellatásának koordinólósa. A Közi)sségi
rnunlcát aégző .fiatalolc felaclatuégzésének kidol?ozása, a Íeltételek megteremtése.
lgétty szerint IÍjúsági Nap,- l.fjúsógi Tóbor szeruezése.
A Polgárőrsé?en beliil a sportolás. a sport teuékenllség népszeríisítése, támogatá.sa.

21'. Az elnökségi ülések:

ülésezik,
az elrrökség Ór,cnie legalább két alkalommal

Az elnökséget össze kell hívni, ha:
- aZ elnokség tagjainak egyharrnada írásban ezt kéri, vagy több,

mint a fele erről helyszíni jegyzőkönyvet vesz fel,
- ügvészségi, rlagv bírÓsági megkeresésre renclkívüli elnökségi

ülést;' lra inc1okolt, ki'lzg'l'űlést kell összehívni,
Az clrrijkség l'ratározatképes, ha azon az elnökségi

tagok több mint a fele jelen van,
Határozatképtelenség esetén aZ elnökséget -

ugyanazzal a napirerrddel - legkésőbb 15 napon belül újra össze kell
lrír'ni. Ezen elrrökségi ülés a megjelentek számára tekintet nélkül
lra tá roza tl<e peS,

' Az' ellrröksÓg lratálozatait általában nyílt
sza v az,ássarl, e g\'sz-erű szótö bbsÓggel hozza, szav azategyenlósé g esetén
az elr-rök szavaz,ata c1ötrt,

kétlrarrnac1os tobbsoffr'fí[:: 
módosításához aZ elnokség

'Iitkos szavazást kell elrendelrri a megjelentek
legalább egvlravrrladtinak írásbeli int1ítl,árryáIa/ VaE]y ha az elnökség
manclátunrmal rendelkezó tagja erre ügyrendi indítványt tesz, melyet
az e.Irrökség egvszerú szcitobbséggel elfogad,

Az elnökségi ülésről készült jegyzőkönyvet az
elnök, vagy elnök trevében eljárÓ bármelyik elnokségi tag, vagy az
akkor megválasztott jegvzőkonvv hitelesító(k), valamint a
jegr'zőkönyvvezc.tó írja alá,

Az elrrijkség tagja lehet bárki, akit a közgyíilés
tnalre1á tu tnrtra l renclt l kező ta g1 a i me gv á 1 asztanak,

Az elnilksóg a7' átrul-rázott és a kizárÓlagos
lratáskörébe tartozÓ ügyekberr lrozott döntéseiről a közgyűlésen
tartozik beszánrolni,
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Az elnökség dörrt az alapszabálynak megfelelően
és az sZMsZ előírásai szerint műköc1ő szervezetek részéről történő
feir'Óteli kÓleleln cliogaclásáról, vagr' elutasításáról,

Az' elrröksÓg ilárrvítja a munkabizottságok
rnurrkáját.

A SZÖVETSÉG TAGSÁGA

22. Polgárorscget<:

A MP}Z tagsaiga a 2013. étli V. törzléttt1 uonatkozó rendelkezése és az Ectv. 4. $
(2) bekezt1ése szerint bírósági nyilr'árrtartásba vett polgárőr egyesületekből áL
Polgárőr szervezetként bírósági nyilvántartásba vett szervezetek oPSZ-be történő
felvételérrek feltételeit a Ptv.7. S (2) bekezdése, B. s (4) bekezdése és az oPsZ
Alapszabálya, valatnirrt a MPSZ Alapszabálya hatátozza meg.

23. A Szövetség területi szervei, tagsága:

A MPSZ r_ryílt szervezct, tagjai az ilietékes bíróságor_r bejegyzett 1ogi személyiséggel
r'endelkező onkéntes alapon szerveződő, tevékenykedő, múkodő polgárőr
szervezetek.

a) A Szöaetség tagja lehet minclen, a fenti rendelkezéseknek megfelelő
p olgórőr szerll ezet ha:

' Elfogac1ja a MPSZlz'ervez'eti és Műköt1ési SzabáIyzatát' AlapszabáIyát,
és belsó szabálvzirtait,

' Jelerrtkezési szánc1ékát - jelentkezési lapon - önként kijelenti és kifizeti
a tagsági díjat,

' Támogatja a MP9Z teVékenységét és abban aktívan részt is vesz,
r { MPSZ Elnöksége minősített tobbséggel tagjai sorába felvesz.

b) PártolÓ tag lel'ret nritlc1en nagvkorú tertnészetes és jogi személy, akivel
szel_trbetr az Alapszabá]r' l'tetn tartalmaz' klz'árÓ okot,
' Atl1'argiht>z"zájátÚlástival i,agr' egr'éb ter'ékenvségével eiősegíti aMPSZ

célkitúzéseinek megvalósítását, és akit a kÓzgyűIés vagy az elnökség
határozataival annak nyilvánít,

r { pártoló tag, tanácskozási, javaslattételi joggal részt vehet a MPSZ
rendezvénveirr, tr lésein.

c) Tiszteletbeli tag lelret mirreletl tertnészetes és jogi személy, akit a polgárőr
rnozgalom érc{ekébelr kifejtett tevékenvsége, közéieti szereplése alapján a
közgyűlés, Vagy áz elrrökség határozatával annak nyilvánít.

d) A MPSZ tagjainak nyilvárrtartásábarr rögzíteni kell:
r a tagszervezet neve/
. a tagszervezet székhelye,
. a tagszervezet tör'vénycs képviselőjének nerre, lakólrelye,
. a képviselet tcrjeclelrne és a kÓpviselelt módja,
r a tagszerr'ezct bírÓsági tryilr,ántartási száma és a nyilvántartást

rl eze t(j bír'<isá g nrcgnerlezésc,
. a tagszcrveze.t rnegalakulásálrak c1átuma (a nyiivántartásba vételéről

szo|Ó l-ratározat jclgerőre errrelkedésének napja),
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. a tagszelvezet adószátna,
' a tagszervezet bankszámlaszáma és számlavezető bankjának

megnevezése.
A tagszerrlezet (törvérlt'es képviselóje) a tagszervezet nyilvántartott
atlataibarr bekör'etkczett r,á1tozást - a tuc-iotnásszetzés napjától számított 15
llapon belül - ílásbarl bejeienti a MPSZ-rrek. A MP\Z a bejelentett változást
a tagnvilvántartásban halacléktalanul átvezeti, és továbbí t1a az oPSZ Íe|é.
A tagegycsület közgyúléseirrek ic1őporrtjáról a lrel)u és a napirendek
rrregjelÖlésével köteles értesíteni az MPSZ elnökét; rendes közg}zúlés esetén
15 rlapPal,- rerrrjkívúli, i'agy soron kívüli közg)lűlés eseten B naPPal a
közg}''űlést megelőzóer'r.

24. Megszűnik a tagsági jogviszony:

Megszűnik a MPSZ tagjának tagsági viszonya és törölni kell a MPSZ
nvilvárrtartásából azt a polgálőr szervezetet (tagszervezetet):

a) amely tagszeraezet a Ptlt. 3:68 0) belcezilés a)-d) pontjaiban foglaltak
alapjón megszíhtik,
Ia] a tay lcilépéséuel,
[b} a tagsógi jogaiszony egyesület általi feInlonclásóaal,
Ic} a tag kizárásáaal,
[dl a tag halálóaal Tagy io7utód nélkiili tnegszűnéséael

b) amely a tagsági viszclnvátÓl írásbarr letnoncl,
c) atnel\' pol gárőr Szc.rvcze.tkérrt töltérrő műköt1ését megszünteti,
tl) anrely a tucloInására jutástÓl szánrított 30 rrap alatt, c1e legkésőbb aMPSZ,

vagY aZ oPsZ által rrreglrosszabbított határic1őrr (pÓtlratáridőn) belül nem
zárjaki tag1ai sorából azt'a személyt, aki a Ptv. 10' s (3) bekezclés c) pontja
értelmében nem lehet polgárór,

e) amely nem rendelkezik a Ptv' 4 s (1) bekezdés a) pontjában Vagy a Ptv' 7. S
(2) bekezdéséberr rn.eg1ratározott egvüttrnúködési megállapoclással,

0 artrely a Ptl'. 9 s (1')-(2) bekczt1éséberr rr"reghatározott hatósági és egyéb
felaclattlk tcljesítésÓlrcz szükséges, írásb;rrl kélt ac'latszolgáltatást ismételt
fel lrír'ásra ser'rr teljesíti,

g) amely a Ptv. B. s (4) bekezcléséberr foglaltaknak megfelelően vállalt
kötelezettsége ellerrtre szándékosan Vagy súlyos gondatlanságbÓl felhívás
el]enére Sem tartja be aZ oPsZ AlapszabáIyában, illetve a MP9Z
Alapszabál\rában, \,ag)' lnás szabált'zatában fog1alt, rá vonatkozó
szabálvokat,

l'r) arnel1, a penzügr'i clszánrolásra rlotratkozÓ köte1ezettségét írásbeli
felszÓlításban megjelöit határic-lŐrr belül, illetve az ésszetűen megha tározott
pÓtlratáridőn belül sem teljesíti,

i) amely a tagt7ijÍlzetési kötelezettségének teljesítésével az esedékességtől
szárnított 60 napot r-rreghalac1óan késeclelembe esik, és a tagdíjfizetési
kÖtelezettségét írásbarr ktlzolt felszólítás ellenére további 30 napon belül
senr teljesrt i.

25. A tagok jogai és kötelességei:

e)
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a) Az oPsZ es MP\Z tagnyilvárrtartását';arr is nyilvántartott polgárőr
egyesületek (Ptv. 2. s (1) bekezdés a)-b) pont) a tagegyesületi jogviszonyuk
alapján azonos jogokkal és kötelezettségekkel renc1elteznek.

b) A tagszervezet
' tevékelrységét, szelvezeti r"elrdjét és szabály.zatait - a jogszabályok

kerctei kozott - aZ' oPsZ Alapszabályával, továblá egyéb
szabá|yzataival, valarnilrt a MPSZ Alapszabályával és egyéb
szabáIyzataival összhangban örrállÓan, sajátos helyi, területi
körülrnényeinek megfelelően lratároz Za meg;

' célkitűzései megvalósítása érdekéberr felaclatainak teljesítését a Ptv. 6. $(1) bekezdésében meghatározott együttműkÖdő szervekkel
osszel-rangolja;

' L.rgjai, kült1öttei és tisztségviselói útjárl r'észt VeSZ a }y''PS,Z rnunkájában;
' iratain jogclsult aZ ,,ország;os Polgárőr Szövetség tagszetvezete"

megjelölés és az oPsZ jelképének (véc1jegyének), valamint a MPSZ
jelképének (védjegyének) használatára (Ectv. B. s (1) bekezrJés);r rendszeresen megkapja a MPSZ határozatait, a Polgárőr Magazin
lapszárnát és az oPSZkÓzponti kiac1r'ányai!

' betekirrtlret a testületi ülések jegvzőkorryveibe, emlékezte tőibe, azokról
Sajá t köl tst1gen tlrástll;r tot készítlre t;

' a MI)SZ bármely szervétlek jogsértó lratározata ellerr - a tudomására
jutástól számított 30 rraporr belü1 - bírÓsági eljárást kezc1eményezhet;

' részt vehet az oPSZ és a MPSZ által meghirc1etett páIyázatokon,
rendezvénveken;

' a lehet(iségeknek rnbgfelelően delegálhatja vezetőjét (képviselőjét) a
MP1Z (OPSZ) közpclrrti toi'ábbképzéseire'

c) A tagszer'r'ezet kött'It's
t megtartarri a jogszabályokbalr, az oPSZ Alapszabá|yában, SzolgáIatt

Szabálvzatában, Etikai 9zabályzatában és egyéb szabályzataiban, az
oPsZ Közgyíilésének és Elnökségének a határozataiban, a MPSZ
Alapszabályábar_r, a MPSZ Szerrzezeti és Műköctési Szabályzatában, és
egvéb szabá|yzataibern, valarnint a MPSZ Közgyűlésének és
E l rrö ksÓgétle.k lra t;i roza ta i ba rr el őí r taka t;

. fizetrri a l(özgl'űlcs ;iltal r'ncgállirpított tagsági c1íjat;

' a birtokolt OPSZ és MPSZ vagYontárgyakat a jÓ gazc)'a gonrJosságával
tnegóvt'ti, e vagyontárgyakért a birtoklás, hasznáIat idején felelősséggel
tarto2ni;

' az oPsZ os MPSz tagsággal összefüggt1sbetr válla]t feladatait elvárható
mÓc1on teljesítcr-ri;

' szaktnai tevékenl'ségéről lenclszeresen írásos beszámolót készíteni.
Cl) A tagegvesület a tagszörletsÓg részére beszámolÓ ját a tárgyévet követő év .

Február utolsci napjáig készíti el és küidi el a MPSZ részére.
e) A polgárőr egvesület - aZ oPsz AlapszabáIyával és a MPSjZ

Alapszabályával osszlrangbarr - saját alapszabályában megfelelően rögzíti
' a polgárőr egvesület a Ptv. 3. Sjban foglaltaknak megfeleIő célját;
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l a megyei polgárőr szövttségi tagság és az országos polgárőr szövetségi

tagság fe]tételeit és a tagság nregszűnésének eseteit;r annak elfogac1ását, nriszerirrt a MPS7., anelvnek tagja - és szükség
esetén aZ oPsZ - közr'etlerrül szakfelügyeleti és ellenőrzési jogot
gyakorolhat a polgárőr egyesület felett;

f aZ oPSZ-en illetve a MPSZ-err keresztül kapott támogatással
kapcsolatos elszámolási kötelezettséget.

A MI]SZ belső sz,abálvz'atai a tagszerr'ezeteket érintó további jogokat és
kcltclességcket állapíthatrrak l'I1et!/ a]nell'tk ncm lehetnek ellentétesek az
A1apszabály barr foglalta kk;il.
A tagszervezetek alapszabáIyai és szabáIyzatai nem ]ehetnek ellentétesek
aZ oPsZ Alapszabályával és belső szabáIyzataival valamint a MPSZ
Al apszabályával és bc.l ső szabály zataival'
A tagszervezetet rnegilleti a jogorvoslat melynek igénybevételekor a
tagszervezet képvise1óje kérelemmel, felülvizsgálati kérelmemmel

s)

h)

a)

b)

fclr'c'1ullra! az MPSZ Elrr(jkséee feié. A MPSZ a lmet. feltilvi
kérelrnet 30 rrapor'r belül elbírália, Glrtlokolt esetben aZ elbírálás e
alkalommal 30 nappal m ÍtlratÓ lvről az érintet
irtesíteni kell). A M kelnemf sa esetén a
ta8szervezet képviselője az OPSZ elnökségéhez fordulhat kérelemmel.
felü lvizsgálati kérelernrrrel'

A TAGEGYEilL1LET PoLCÁRoI< TAG]AI

A polgárőr a Ptv.-berr rrreghatározott fe1ac1atok ellátásával kapcsolatban
kozfel a cla tot el lá tó szemé[ y riek rni rrtis ü l .

A polgárőr közfelaclatot ellátó szernélyként és a magánéletében is köteles az
oPSZ-hez, rnéltó rna gatartást Tarrúsítani.
A tagegvcsület polgárőr ttrgja a Ptv. 10.s (3) bekezdésében meghatározott
olt'trtr szet'trélv Ielret, aki

. a 18. életér,ét betöltotte;
a aZ egyesület Alapszabalyát valarnint az oPsZ Alapszabályát, és az

oPsZ szabályzatait, a MP)Z Alapszabályát és a MPSZ szabályzatait,
magára lrézve kÖtelezőnek elfogadja;

' kötelezettsciget r'all.rl .r Ptr'._ben, az )PSZ A\apszabályában, a MPSZ
Alapszirbálr'ábarí t'.ll.tlnil'tt a7, egvestiiet Álapszabalyában
nre'glratárclzcltt cc1tlk tnegr'tr1tisítása érdekében torténő személyes
k aj z rt] rr-rű k ij ci ó s r e ;

. kötelezL,ttseget' r,állal az egyesületi tagdíj fizetésere,

' cselekvóképes, bürrtetlen előéletű illetve a büntetett előélethe z Íiiződ,ő
hátrányos kör,etkeztnénvek alÓl már mentesült, és ezen feltételeknek
r'alÓ megfelelésér(il a Ptk. szerint jclgnvilatkozatot tesz, 3:225 (4)
r al.rnrirrt,

r l_lel]láll büntetőel]árás lratálya arlatt,

' írásbeli nyilatkc;zatával hozzá)áru| a rryilvántartásokban való
ellerrőrzéshez és a személyes adatainak kezelés éhez,

c)
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' polgárőr rendezvényen azoPSZ Alapszabály mellékletében foglalt
szövegnek megfelelőelr fogadalrnat tett.

az ÜcyvtrEr. ez ÜcyxnznLÉs RnNpTB

A közgyűlés és az eirrokség clorrtéseiről, olyan nyilvárrtartást kell vezetni,
arnelyből a lratározatok tartalma, iclópontja és hátálya, illetve a döntést
támogatók és ellenzők szárnaránya (ha lehetséges személye) megállapíthatÓ
legl,en.
A n\'ilr,átrtaltás r'ezetésér(il a határ'clzat érintettekkcl valÓ közléséről és - ha a
c]Örrtést lrozÓ szerv a tll'ilrlát-tossaigra lrozettalt elrencleli, Vagy a jogszabáIy,
VagV a rerrc1elkezése alapjátr kotelcző - a lratározatnyilvánosságra hozataláróI
(sajtÓ illetőleg más méc1iák út1án) a MPSZ elnöke gorrdoskoclik az adatvédelmi
törvény biztosította keretek között'
A MPSZ munkaszervezete múkodésével kapcsolatosan keletkezett iratokról
n_vilrzántartást vezet, amelvbe - kérésére - bármely tag betekinthet. A MPSZ
r_rrűködésÓt illetóerr közértlekű, t'alamint tr .szolgáltatásai igénybevételének
rlróc'ljára, tor,ábbá a beszámolóira vonatkozci lratározatok nyilvánosságára az
Alapszabály 8' pontjárrak h) alporrtja és az Ectv. 30. s (1) bekezdése az
irányadÓ.

ÖsszEr'ÉRHnrnrrENsÉct szanÁryox

A Közgr'űlés Ós az I]lrlökség lratártlzirtálrak r_t-reglrozatalában nem vehetrészt
aZ a Szell1éli', aki, r'tlg\' akirrek a közeli hozzátartozoja (a továbbiakban:
lrozzá tarto z(l) a határozatl al apjárr
. kötelezettség vagy felelósség alól mentesül, vagy
. bármilyerr más előnyben részesül, illetve a megkotendó ;ogügyletben

egyébként érdekelt (Ectv. 38. s (1) bekeze1és).
Nem rninősü] előnynek a közlrasznú szervezet cé1 szerinti juttatásai
keretéberr a bárki általl rnegkÖtés rlélkul igénybe vehetó nem pénzbeli
szolgáltatás, illetve .lz. cgt'csület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján
l-ryújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás (Ectv. 38. s (2)

bekezc1és).
A közhasznu szetvezet megsz'íi'nését követő három évig nem lehet, igy a
MP1Z vezető tisztségviselője sem lehet más közhasznú szervezet vezető,
tisztségviselcije, aki korábbarr olYarr közl'raszrrú szervezet vezető
tisztségl;iselóje r'cllt - trtrtrak rne.gszűrrését r-rregelőző két évben legalább egy
evig -,
. atnelv jogutÓd nélkül szűnt t]1eg ugy, hogy aZ állami adó- és

vámhatóságnál rryilvár_rtartott adÓ- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
. amellyel szetnbetr aZ' állami adó_ és vámhatÓság jelentős osszegú

ac1óhiánvt tárt iel,
. arnellyel szemben az állarni adó- és vámlratóság üzletlezárás intézkedést

alkalrnazott, \,a8y üz]etlezárást helvettesíto bírságot szabott ki,
. atnelYnek aclószámát az államí adÓ- és vámhatÓság az adózás rendjéről

szÓlÓ-helyettesítő bírságot szabott ki,

b)

c)

a)

bt

c)



d)

e)

lÍ3

r amelynek aclÓszámát az állarni adÓ- és rzámhatóság az adizás rendjéről
szó\ó törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.

A vezetó tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy koteles valamennyi
érirrtett közlraszrrú szervezetet elózeteserr tájékoztatni arrÓl, hogy ilyen
tisztséget egvidejűleg r'rrás közlrasznú szervezetnél is betölt (Ectv. 39' s (1)-
(2) bekezclÓs).
Nem lehet a Felügyel(j Bizottság elnöke vagy tagjá, illetve könyvvizs gáIója
aZ a személy, aki
' a legfőbb szerv, illetve az ügyirrtéző és képviseleti szerv elnöke Vagy

tag1a (ic1e netn értve az t'g'Vesület legfóbb szervének azon tagjait, akik
tisztsÓget nenl tölterrek be),

r a közlrtlszrrú szelrvezettcl a nregbízatásárr kívül más tevékenység
kifejtésére irár'ryulÓ nlunkar',iszotryban Vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonybarr áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

' a kozhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki
által rnegkötés nélkül igénybe vehetci nem pénzbeli szolgáltatásokat, és
aZ egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő
okiratban fclglaltakrrark nregfelelóen rrvújtott alapcél szerinti juttatást _,

illetvc
. az a)-c) porrtban rneghatározott szernélyek közeli hozzátattozÓja (Ectv.

38. s (3) bekezdés)
A vezetó tisztségv'iselő; a közgyűlési képviselő (tagegyesületi képviselő); a
rnunkabizottság (a Jelölő és Választási Bizottság, a Felügyeló Btzottság, a
Közgvűlés által, illetve az Elnokség által létrehozott rnás munkabizottságok)
eltrökc, tagja; a MPSZ tiszteletbeli elnöke; a tnunkaszervezetben
ftlglalkoztatottak; a liszteletl.eii es a pártcll(l tagok (a továbbiakban együtt:
bejelentó) lralacléktarlar'rul'köteies az einök (einökhelyettes) részére írásban
bejelenterri, ha vele szernben az aÍTa illetékes hatÓság btintetó eljárást
inc1ított.
A bejelerrtő a büntetőeljárás alatt a tisztségéből fakadÓ felac1atait nem
lathatja el.
Ezen tiltÓ rendelkc'zes alol a MPSZ Elrröksége - a Felügyelő Bizottság elnöke
és tagjai r'onatkozásában peclig csak a Felügyel(i Bizottság - kisebb súlyú
r'étség esetén felmentést adhat.
Az e pontban foglaltak alkalmazása szempontjábÓl kisebb súlyú vétségnek
kell tekinteni a szánáékosan Vagy gondatlinságbÓl elkövetett vetseget'ugy
a két évnél nern súlyosabb szabadságvesztéssel fenyegetett, szándékosan
e1kör,eteit vétséget'
|{a er bejeicrrtő 6ürrtctőjtlgi ielelősseget (a terlret'e rott bűncselekmény
elkilr''etését) a bírtiság jogerőscn rnegállapította, akkor a bejelentó
szernélyér.'el kapcscllatos eljárásbarr alkalmazrri kell a Ptv. 10' s (3) bekezdés
c) pontjában foglaltakat.
A aezető tisztséguiselőael szembeni egyéb köaetelményelt és kizáró okok:
Vezető tisztségaiselő az a nagykorú személy lehet, akinek
cselelruőIcépességét tl tellékenysége ellátósóhoz sziikséges körben neln
l;orlátoztók. Ha a aezető tisztséguiselő jog szeméIy, a jogi szeméIy köteles
ki jelölni - azt a tennészetes személyt, alii a uezető tisztséguiselői

s)

h)
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feladatol;at neaében ellátja. A aezető tisztségaiselőkre aonatkozó
szabólyolcat a lcijelölt szeméIyre is alkalmazni keII.
A uezető tisztségz;iselő ügyuezetési feladatait szeméIyesen ktiteles ellátni.
Nem lehet aezető tisztséguiselő az, alcit bííncselekmény elköaetése miatt
jogerősen szabadságaesztés biintetésre ítéIték, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátránqos köaetlcezntényel;. alól nem mentesült.
Nem lehet aezető tisztségoiselő aZ, akit e foglallcozóstól jogerősen
eltiltottali. Akit ualanely foglalkozóstól jogerős bírói ítéIettel eltiltottak,
az eltiltás hatítlya alatt az ítéIetben megjelölt teaékenységet folytató jogi
személy aezető tisztségaiselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó hatórozatban megszabott időtartamig nem lehet
uezető tisztségaiselő aZ, akit eltiltottalc a aezető tisztségaiselői
tezlél;enységtől.

i) A feliigt1elő bizottsógi tagsóghoz ltapcsolódÓ egyéb összeférhetetlenségi
szabólt1ok:
A felügyelő bizottsóg tagja az a nagykorú személy lehet, akinek
cseleleuőképességét a teaékenysége ellátásához szüIcséges körben nem
korlátoztók. Nem lehet a felügyelő bizottsóg tagja, akiael szemben a aezető
tisztségaiselőlrre aonatkozó kizáró ok áll fenn, toaábbá alei aagy akinek a
ltozzátartozója a jogi személt1 uezető tisztséguiselője.

A MPSZ GAZDALKODASA

A MPSZ a renc1elkezésre állÓ vagyoni eszközokkel, az elnökség által jÓváhagyott
köItségvetés, valanrint mindenkor hatályos pénzügyi számvitelt jogszabályok
rerrdelkezései szerint gazdálkoci ik"

26. A MPSZ vagyona: 
,

. KészpÓrrz' (ÍolvÓszámlán elhelyezett Összeg)

. Értékpapír (kötvén1', letéti jegy, stb')

. IrrgÓ és ingatlan VagyÖn.

27. A MPSZ bevételei:

. A tagoktcil, vatl' más ac1otnainvozóktÓl a MPSZ közhasznú céljaira, Vagy
rnűkoc1ési koltségeifec1ezésére kapott támclgatás illetv e adomány,

r { közhasznú tevékerrység folytatásából származÓ, ahhoz közvetlenül
kapcso|ódó bevétel,

. Az egyéb cél ̂ szerinti tevékenység folytatásából származő, ahhoz,
kijzrretlerrüI kapcsolóclÓ ber,étel,

r A szcrr'ezet eszközeitrt'k befektetÓseiből (Ectr, 45. s' szerint) származó
ber'Ótel

. A tagdíjból származÓ ber,étel,

. Egyéb, más jogszabáivokban meghatározott bevétel,

. A válialkozási tevékerrységből szátnlazó bevétel,

. A renc_lezr,ények ber,ételei,

. Meglratározott célokra eszkclzailt $vűjtések bevételei,

. Szernéll,i jövedeletrraciÓ 7o/u-a,
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. Egvéb berlételek.

28. A MPSZ bevételeinek felhasználása, nyilvántartása:

a) A MPSZ gazclálkodÓ (r,ál1alkozási) tevékenysége nyomán létrejövő nyereség
kizárilag aZ Alapszabályban rneglratározott céIok, feladatoí< tel;esitoseró
lrasználhatÓ fel.
b) A MI]SZ- nek mirrt közlraszrrú szervezetnek a cél szerinti tevékenys égből,

ille.tr.e a vállalkozási ter,ékerrl,ségéb(il sz.ármazó bevételeit és ráforc1ításait
elkülörrítetterr kel1 rryilvántartarri. A közlraszrrú szervezet nyilvántartásaira
egyebekben a reá irárryadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.

c) Megszűrrés esetén a Szövetség tartozásainak, kiegyenlítése után a
fenrrmaradó vagyorrról - annak hovafordításárÓl _ akÓzgyíilés dönt.

d) A MPs7' elnökse1ge mincienkol a l-ratálvos pénzugyi - számviteli
jogszabályok rerrcle1kczései szet'int gazc1á1koclik, a jóváhagvott költségvetés
;rlapjárr.

e) Az adókedvezmény igérrybevétele érclekében a MPSZ aZ adomány
átr'ételénéI, illetve az adotnány összegének számlára érkezését kÖvetően
igazolást állít ki és a megállapodás egy pélc1ányával együtt, megküldi az
adornányozonak'

29. A MPSZ költségei:,

r d közhasznú tevékenység érclekében felmerült közvetlen költségek
(ráf ordítások, kiaclások)

' Az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült kozvetlen költségek
(ráf orclítások, kiac1ások)

r { r,'állalkozási ter'ÓkelrVség értlekéberl feirnerült közvetlen költségek
(ráftlrc1 í tásclk, kia tlástlk)

r { kijzlraszr'rú eis egr'''éb r'állalkozási tevÓkerrység érdekében felmerült
közvetlen költségek'(ráforclítast'rk, kiaciástlk), amelyeket bevételarányosan
kell rnegosztani.

30. A beszámolási szabályok:

A MPSZ beszárrrolcijára és a beszámo]ó közhasznúsági mellékletéte aZ
Ectv.-betr, a szárrrvoitehől szÓl(l törvérrt'ben, vaiarnint a civil szervezetek
gazclálkclclása, az, aclornánygyűjtes és a kaizhasznúság egyes kérdéseiről
szÓlo 350/2077. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
A Itözlnsznúsági ntelléIclet tartaImazza:
A lcözhasznúsági meltékletben be keII mutatni a szeraezet óltal aégzett
Icijzhasznú teaélcenységelcet, ezen teaékenységelc Íő célcsoportját és
eredményeit, aalamint a lcözltasznú j ogóIlás megállapítósához szilkséges
Ectz;. 32, $ szerinti adatol;at, ttuttatilyat. A közhasznúsógi mellélclet
tartalmazza közlnsznú cél szerintí juttatások kimutatását, a aezető
tisztségaiselőnelt nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő
a ezető tisztségek felsoroIását.

c) A beszárnolÓ és a kozlrasznúságl me]léklet elfogadása a Közgyiilés

a)

b)

kizárcilagos lratáskör'ébt' tartozik. A Közgr'űlés áltai elfogadott beszámolÓt
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a kozhaszrrúsági rnelléklettel együtt, annak elfogadásátil számított ]"5
nelpol1 belül a MPSZ hir'atalos lronlapján (rt,wiv'sznrpsz.hu)
trviir'ánosságra kel 1 lrozlri.

d) A MP9Z éves közlrasznúsiigi mellélcletébe bárki betekinthet, illetőleg
abbÓl saiát kö1tségére tnásoiatot készíthet.

31. Egyéb, a gazdálkodással kapcsolatos rendelkezések:

r { MPsz tartozásaiért saját vagyorrával felel. Tagjai
1'sgyonu kkal netn felelnek.

r { MP9Z vagvontárg1.,ait szerzócléses keretek
tagszerv ezetei részére átadl'ra tja.

a tartozásaiért saját

kozott használatra

A MP9Z elrröksége munkájának és gazdálkodása szakszeríi'ségének,
törrlényességének biztosítása ér'c1ekéberr Íó-, vagY mellékfoglalkozásban/ Vagy
rrrásoc{álláSbatl, \,agy megbíztisi (r,ál1alkozási) szerződéssel _ szakéttőt,
ta rr ác sa d ó t, se gí t(i t, .l c1tni n i s z t r;i tcl r t a l ka 1 nra z lra t'

A TAGDIT

A rnirrdenkori éves tagdíj rnértékét aMPSZ rendes éviközgyúlése állapítja meg.
Mir'rc1elr társult tagszeyvez,et a tagsági díjat évente egy összegben - az év első
feléLlel-r - Ítzeti be a MPSZ számlájára'

A MPSZ MEGSZŰNÉSE

32. A MP9Z megszűnilc az alóbbi, jogi szeméIyekre irónyadó óltalános és
e gy e s üI et ekr e ir ány a d ó s p e ci ál.l s e s e t e kb en:

A jogi szernéIy iogutód ttélltiil nlegszűnilt, ha
a) hatórozott időrc jijtt létre as mcghatározott időtartam eltelt;
b) megszíÍnése nteghatórozott feltétel bektjuetkezéséhez kötött és e feltétel

beltöuetkezett;
c) a tagolc aaqy alapítólc lcimondjálc megszíÍnését; aagy
d) az arra jogosttlt szera megsziinteti

feltéae mindegyik esetben, Iroqy o jogi szentély aagyoni uiszonyainalc lezárására
irányuli ntegfelelő eljárás lefohltatásót köaetően a bírósóg a jogi személyt a
nt1 i lzl á n t ttrt ó sll ó l" t ö rli.
A jogutód néllciil megszíjttt jogi személt1nek a hitelezők kielégítése után fennmaradt
z)agyona a jogi szenúly tagjait, tagság nélküli jogi szentéIy esetén az alapítói jogok
gyakorlóit illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ők uagy jogelődjiik a jogi
szeméIy j aa óra aagy oni hozzáj átulást telj esítettele.
A jogutód nélkiil megszíínt jogi szentéIy tagjai és alapítója a felosztott aagyonbóI
aaló részesedésiilt mérté.kéig lcöteleselt lrclytóllni a megszűnt jogi szeméIy ki nem
e légít ctt t arto z ás ai Órt.

A jogi személy jogutórl nélliüli nrcgszűnésének óltalónos esetein túl az egyesiilet
jogutód néllcül megsziÍnilc, ha



a)

b)
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az e1yeslilet megaalósította cétjút oaw a1 egyestllet céljónak megaalósítósa

tehítátlenné páIt, és új eélt nem hatátoztak ffieg; aagy

az egyesület tagjaínak szilma hat hónapon kercszti]l nem éi el a tíz főt'

zÁnÓ nnNnnrxuzÉsEx

33. Jelen mÓdosított Alapszabályt egységes szerkezetbe a JNSZ Megvei PolgárŐr
-Szovetség 

2074. 
'december * 

73-i RenrJkívüli Küldött_ Közgyűlése:

1,/201'4./\2.1@iározatávalelfogadta.JelenAlapszabály
eifogadásaval' ug'íiaupt"g a a/2013.10a.13/kkgy számú közgyülési

határozattal elfogadott Alapszabály hatályát veszti.

34. Azalapszabályban nem részletezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az

,gyrriléri iobot, a közhasznú jogállósról, o1lamint a cioil szenlezetek

műköiléséútis támogatásáról szóío 2011, élli CLfl(V. tönlény, r'alamint a

PolgárőrségrŐl szÓlÓ tórvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Szolnok, 2018. április 28.

Alulírott iogi képviselő igazolom, hogy a letgsit|'3kirat egységes_ s:erkezetbe foglalt

szövege megfelel a létesítŐ okirat mÓjásítások ( félkövér aott es aláhúzott szedéssel a

változások, 2018.Mj8_ir.o"syflesi,lontés szerint ) alapián hatályos tartalmának'

Szolnok, 2018. április 28.

:::M::.",,e Sooot'* 
* ToilFax s6i12&8r4
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