




















Bakonytérségi Önkormányzatok 

Szövetsége Alapszabály 

 

A Bakonytérségi Önkormányzatok Szövetsége közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja 
meg: 

 

I.  

                                         Általános rendelkezések 

 

I.1. A Szövetség neve: Bakonytérségi Önkormányzatok Szövetsége 

(a továbbiakban: szövetség) 
 

I.2. A Szövetség jogállása: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 
Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) alapján 
megalakult civil szervezet, azon belül szövetség. 

 

I.3. A Szövetség képviselője:         Pölöskei József elnök 

                                Sinkovicz Zoltán elnök 

 

I.4. Székhelye:                                2886 Réde, Széchenyi u. 27. 
                                            2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. 
 

I.5. Levelezési cím:                        2886 Réde, Széchenyi u. 27. 
                                            Tel.: 34/374 133; Fax: 34/374-222 

                                            2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. 
                                Tel.: 34/552-002.; titkarsag@kisber.hu 

 

I.6. Alapításának éve:                     1995 

 

I.7. Nyilvántartásba vétel ideje:      1995. május 23. 
          Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 

                     Tatabányai Törvényszék 

                      Pk.60079/1995/2 számú végzésével 907. sorszám alatt 
          Bakonytérségi Önkormányzatok Szövetsége néven 

 

I.8. A szövetség jogi személy. 
 

I.9. A szövetség pecsétje: kör alakú Bakonytérségi Önkormányzatok Szövetsége 

 

       I.10. A szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.  

 

II. 

A szövetség célja 

 

II.1. A szövetség célja: 
          -     a földrajzi térség összehangolt és dinamikus fejlesztése; 

- beruházások során azonos stratégiák kialakítása; 
- a magas szintű jogi képviselet biztosítása; 
- továbbképzések együttes szervezése; 
- a földrajzi térség környezetének védelme; 
- igazgatási kapcsolatok építése és fejlesztése; 
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- a térség képviseletének biztosítása más szervezetekben; 
- nemzetközi kapcsolatok kialakítása és ápolása; 
- a természeti-, táji- és kulturális örökség megőrzése; 
- a környezeti nevelésre, szemléletformálásra, a tájidentitás megőrzésére való törekvés; 
- a fenntartható térségfejlesztés; 
- fenntartható ökoturizmus és rekreáció. 

 

  II.2. A szövetség céljának megfelelően: 
- térségi fejlesztési programokat készíttet; 
- térségi beruházásokban együttesen lép fel; 
- pályázatokat ír ki; 
- kulturális, közösségi, sporteseményeket szervez; 
- közös kiadványokat készíttet; 
- közös információs bázist hoz létre. 

 

II.3 A szövetség céljainak elérése érdekében együttműködik a térség fejlesztésében a szervezetekkel, 

velük együttműködési megállapodást köt. 
 

III. 

A szövetség tagjai 
 

III.1. A szövetség alapító tagjai: Aka, Ácsteszér, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, 
Bársonyos, Csatka, Csép, Császár, Ete, Kerékteleki, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely települések 
önkormányzatai. 
 

III.2. A szövetség tagjai: Aka, Ácsteszér, Ászár, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, 
Bársonyos, Csatka, Csép, Császár, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely 
települések önkormányzatai. 
 

III.3. A szövetség olyan egyesület, amely két tag részvételével is alapítható, működtethető. A 
szövetség tagja egyesület, alapítvány, egyéb jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet vagy civil társaság lehet; szövetség tagja természetes személy nem lehet. 
 

III.4. A szövetség nyitott, abba a térség bármelyik önkormányzata, vagy a tagokkal szomszédos 
önkormányzata egyoldalú nyilatkozatával beléphet, ha ezen alapszabályt magára nézve kötelezőnek 
elfogadja, és kötelezettséget vállal a szövetség céljainak megvalósítása érdekében történő 
közreműködésre, és a tagdíj megfizetésére. A belépési nyilatkozatot az elnökség részére (annak 
bármely tisztségviselője részére) kell benyújtani. A tagsági viszony létesítéséről a közgyűlés dönt 60 
napon belül. 
A szövetség tagjainak névsorát, illetve a képviseletükben eljárók listáját az 1. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

III.5. A tagok jogai és kötelezettségei egyenlők. 
 

III.6. A tagsági viszony megszűnik: 
-a szövetség megszűnésével; 
- a tagságról történő lemondással; 
-kizárással. 
 

a) a tag kilépésével: a tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez (elnökéhez) intézett 
írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági viszony az írásbeli 
bejelentés elnökhöz benyújtásával egyidejűleg szűnik meg. 
 



b) a tagsági jogviszony közgyűlés általi felmondásával: ha a tag a tagsági viszony létesítéséhez 

szükséges feltételeknek időközben nem felel meg, a közgyűlés a tag tagsági jogviszonyát 30 napos 

határidővel írásban felmondhatja. Az eljárást az elnökséghez címzett levelében kell kezdeményezni, 
amelynek alapján az elnökség köteles azt a soron következő közgyűlés napirendjére felvenni  

 

 c) a tag kizárásával: a tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát 
súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén az elnökség - bármely egyesületi tag vagy 
egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. Az eljárást az 
elnökséghez címzett  levelében kell kezdeményezni, amelynek alapján az elnökség köteles 
legfeljebb 15  napon belüli időpontra elnökségi ülést összehívni. A tagnak a kizárásról szóló 

határozat meghozatalát megelőzően lehetőséget kell biztosítani arra, hogy védekezését szóban, vagy 

írásban előadja. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. 
Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a 
jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A közgyűlés kizárást elrendelő határozatát igazolható 
módon közölnie kell a taggal. A tagsági jogviszony ebben az esetben a kizárásról szóló határozat 
taggal történő közlésének napján (ha a tag nincs jelen, akkor a részére küldött tértivevényes postai 
küldemény átvételének napján) szűnik meg.  

 

d) a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével 
 

Az elnökség határozatban kizárással szünteti meg a tagságot, amennyiben a tag önkormányzat 
tagdíjfizetési kötelezettségének egyszeri írásbeli felszólítása után sem tesz eleget. 
A tagdíj nem fizetése címén a tagsági viszony csak akkor szűnik meg, ha előzőleg az elnökség a tagdíj 
esedékességét követő 30. napot követően a jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel annak 
rendezésére írásban felszólította a tagot. A tagdíj megfizetésének elmulasztása esetén a tagsági viszony 
elnökség általi megszűntetésének legkorábbi időpontja a tagdíj esedékességére figyelmeztető írásbeli 
felszólítás igazolt átvételét követő 90. nap.  
A kilépést írásban kell közölni a szövetség elnökével. 
A közgyűlés egyszerű szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja a szövetségnek azt a tagját, aki 
az alapszabály rendelkezései, és a közgyűlés határozatai ellen vét. 

 

 

IV. 

A tagok jogai és kötelességei 
 

IV/1. A tagok jogai 

- A tag képviselő, vagy képviselő által meghatalmazott személy útján jogosult részt venni 
a szövetség tevékenységében, közgyűlésén. 

- A közgyűlésen minden tagot egy szavazat illet meg. Szavazati jogukat a tagok, 

képviselőjük, vagy képviselőjük által meghatalmazott személy gyakorolja. 
- Képviselők jelölése a szövetség tisztségeire. 
- A szövetség szolgáltatásainak igénylése. 
- Döntés kezdeményezése a térséget érintő ügyekben. 
- Külön megbízás alapján a szövetség képviselete 

- A tag jogosult a szövetség tevékenységében részt venni. 

- A tag jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés 
rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket 
tenni. 

- A közgyűlés napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tehet. 
- Tag kizárását és tagsági jogviszony felmondását kezdeményezheti. 

 

IV.2. A tagok kötelezettsége: 
- A szövetség működéséhez szükséges információk rendelkezésre bocsátása, 



                    különösen:    -   település rendezési tervekről 
- gazdasági folyamatokról, szolgáltatásokról, 
- költségvetési folyamatokról, 
- intézmények működésének tapasztalatairól, 
- a kötelezően ellátandó feladatok teljesítésének nehézségeiről, 
- a jogalkalmazási gyakorlatról. 

- A szövetség tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat 
megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni a szövetségi célok megvalósítása 
érdekében. 

- A szövetség tagja, annak képviselője a szövetség működésével összefüggésben 
tudomására jutott minden adatot az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit, és a 
személyiségi jogokat tiszteletbe tartva kötelesek kezelni. 

- Tevékeny részvétel a szövetség célkitűzéseinek megvalósításában, feladatainak 
végrehajtásában, a vezetőségtől kapott feladatok ellátása. 

 

V. 

A szövetség működése és szervezete 

 

A szövetség szervei: 
1. Közgyűlés 

2. Elnökség 

 

1. Közgyűlés 

 

V.1. A szövetség legfőbb szerve a közgyűlés. 
 

V.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
• az alapszabály megalkotása és módosítása; 
• az elnökség megválasztása és visszahívása; 
• a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása 

• a szövetség éves költségvetésének meghatározása; elfogadása 

• a szövetség éves munkájáról szóló beszámoló - ezen belül az elnökségnek az egyesület vagyoni 

helyzetéről szóló jelentése - elfogadása 

• a szövetség megalakításának, felosztásának, valamint más társadalmi szervezettel való 
egyesülésének kimondása; 

• a szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 
• a szövetség szakmai munkájának segítése érdekében szakmai bizottságokat hozhat létre; 
• a szövetség közgyűlése titkos szavazással, az önkormányzati ciklushoz kötődően – mint 

tisztségviselőket – elnököt, alelnököt és titkárt választ. 
 

V.3. A közgyűlés törvénysértő határozata ellen jogorvoslatnak van helye, a szövetség tagja a bíróság 
előtt megtámadhatja. A határozat ellen benyújtott jogorvoslat iránti kérelem benyújtása a határozat 
végrehajtását nem gátolja, a bíróság indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti. 
A szövetség tagja, a szövetség vezető tisztségviselője (elnökségi tagja) kérheti a bíróságtól a tagok és 
az egyesület szervei (közgyűlés, elnökség) által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a 
határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik. A határozat hatályon kívül helyezése iránt 
attól az időponttól számított 30 napon belül lehet keresetet indítani a szövetség ellen, amikor a jogosult 
a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat 
meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. Nem jogosult 
perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, 
megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett. 
A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására halasztó 
hatálya nincs. A bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a határozat végrehajtását 
felfüggesztheti. A felfüggesztést elrendelő végzés ellen nincs helye fellebbezésnek.  



 

V.4. A közgyűlés nem nyilvános: azon a tagokon és az elnökségen kívül a meghívottak és az 

alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek 

részt. 
 

V.5. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. Ha a bíróság 
elrendeli 30 napon belül össze kell hívni a közgyűlést, valamint akkor, ha a tagok egyharmada azt ok- 
és cél megjelölésével az elnöktől azt írásban kérte, vagy amennyiben azt az Elnökség kezdeményezi. A 
közgyűlést az elnök hívja össze. Rendkívüli közgyűlést köteles az elnökség összehívni, ha az egyesület 
vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, vagy az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a 
tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy az egyesület céljainak elérése veszélybe került. Az így 
összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése 
érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.  

  

V.6. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése, 
és a közgyűlés napja között legalább 3 napnak kell eltelnie. 

A közgyűlési meghívónak kötelezően tartalmaznia kell: 
 a) az egyesület nevét és székhelyét; 
 b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 
 c) az ülés napirendjét olyan részletességgel feltüntetve, hogy a szavazásra jogosultak  a 
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák, 

 d) határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés időpontját, helyét és az  eltérő 
 határozatképességi szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást. 
 

V.7. Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen 
a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés 
megtartásához. 
A szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha a részvételre 
jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához 
egyhangúlag hozzájárul. Ezen esetkörökbe nem eső, nem szabályosan összehívott vagy megtartott 
közgyűlésen elfogadott és ebből az okból érvénytelen határozat az elfogadásának időpontjára 
visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot a közgyűlés napjától számított harminc napon 
belül valamennyi tag egyhangúlag érvényesnek ismeri el. Semmis az alapszabály olyan rendelkezése, 
amely az egyhangúságra vonatkozó feltételtől eltér. 
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az alapszabályban meghatározott 
időn belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó elnöktől/elnökségtől a napirend 
kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A kiegészítés tárgyában az összehívó szerv vagy 
személy jogosult dönteni. Ha nem dönt róla, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról 
szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 
 

V.8. A közgyűlés levezető elnöke a szövetség elnöke vagy az általa felkért elnökségi tag, azok 
akadályoztatása esetén bármely egyesületi tag. A közgyűlés jegyzőkönyv-vezetője a levezető elnök 
javaslatára a közgyűlés által a jelenlévők közül megválasztott személy. A jegyzőkönyv hitelesítő a 

levezető elnök javaslatára a közgyűlés által a jelen lévő egyesületi tagok közül megválasztott személy. 
A szavazatszámlálók a levezető elnök javaslatára a közgyűlés által a jelen lévő egyesületi tagok közül 
megválasztott 2 személy. E tisztségviselőket a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel választja meg. 

 

V.9. A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint 2/3 – a jelen van.Ha a közgyűlés nem 
határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők 
számától függetlenül határozatképes, feltéve, hogy az eredetileg kitűzött közgyűlés meghívójában erről 
a tagokat tájékoztatták. A megismételt közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – 

közgyűlés időpontját követő 8 napon belüli időpontra kell összehívni legalább három és legfeljebb 
tizenöt nappal követő időpontra kell összehívni, amely időpont és hely az eredeti közgyűlés 
meghívójában is megjelölhető  



A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több mint a fele jelen van. A 

határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag valamely ügyben nem 
szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen 
kívül kell hagyni. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést a határozatképtelenség miatt 
meghiúsult közgyűlést követő legalább 3, legkésőbb 15 napra kell összehívni. A határozatképtelenség 
miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelent rendes tagok 
számától függetlenül határozatképes, ha ezen körülményre az eredeti meghívóban a tagok figyelmét 
felhívták.  

 

V.10. A közgyűlés határozatát általában egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. 

A tagok kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges az alapszabály módosításhoz, a 
szövetség feloszlásának, valamint más társadalmi szervezettel való egyesülés kimondásához. A 
minősített többséget igénylő kérdésekben döntő határozatok meghozatalához a teljes taglétszámhoz 
viszonyított határozatképes közgyűlés szükséges. 
A tagok határozatukat a szavazatok többségével hozzák meg.  

Az egyesület alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a közgyűlés 
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 
Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a 
szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 
 

V.11. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek Ptk. szerinti közeli 
hozzátartozója határozat alapján: 
a, kötelezettség vagy felelősség alól mentesül; 
b, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt; 
c, a b, pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú szövetség cél szerinti juttatásai keretében a 
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a szövetség tagjának, a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott létesítő okiratának megfelelő cél szerinti juttatás. 
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület 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 az egyesületnek nem tagja; 

 e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 
vagy 

 f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 

V.12. A közgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvet a levezető elnök és a 
közgyűlés által erre kijelölt két hitelesítő képviselő írja alá a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlést levezető 
elnök írja alá, és egy erre megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti. 
 

V.13. A közgyűlésen hozott határozatokat a levezető elnök szóban, nyomban kihirdeti. Az elnök 
köteles a közgyűlés által hozott azon határozatokat, amelyek bármely tagra vonatkozóan jogokat és 
kötelezettségeket állapítanak meg, vagy harmadik személyt érintenek, a döntés meghozatalától számított 
8 napon belül, írásban az érintetteknek is megküldeni. 
 

2. Elnökség 

 

V.14. Az elnökség az egyesület ügyvezető szerve, tagjai vezető tisztségviselők. A közgyűlés három főből 
álló elnökséget választ. Az elnökség tagjai között van az ugyancsak  közgyűlés által megválasztott elnök. 
Az elnökség tagjai: 
elnök 

alelnök 

titkár 



 

Az Egyesület elnökségének tagjai tisztség és név szerint: 
elnök Pölöskei József 
alelnök dr. Mikolasek Sándor 
titkár  Pintér Lajos 

 

 

V.15. A szövetség elnökségének tagjai valamennyien megfelelnek az Egyesülési jogról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény értelmében az Európai Unió jogának való megfelelés érdekében – azaz,  

- magyar állampolgársággal rendelkeznek; 
- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásról szóló 

törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkeznek; 
- a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá 
tartoznak, és bevándorolt vagy letelepedett jogállásúak, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkeznek.  
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
A tisztségviselők az elnökségben vállalt tisztségükkel kapcsolatos feladataikat személyesen kötelesek 
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 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. 
 

V.16. A közgyűlés az elnökség tagjait az önkormányzati ciklus lejártát követően 60 90 napon belül 
újraválasztja választja meg. Sikeres választással az előző elnökség mandátuma megszűnik.  
 

V.17. Az elnökség feladat- és hatáskörei: 
- a közgyűlés összehívása, a napirendi pontok meghatározása; 
- az éves költségvetési javaslat elkészítése és közgyűlés elé terjesztése; 
- az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés összeállítása és közgyűlés elé terjesztése; 
- az alapszabály módosítását célzó tervezet elkészítése és a közgyűlés elé történő benyújtása; 
- a tagnyilvántartás folyamatos vezetése a szövetség tagjairól; 
- döntés mindazokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe; 
- jogosult a szervezetet terhelő kötelezettségek- illetve a szervezetet illető jogok vállalásáról- 
beszámolási kötelezettség mellett- dönteni; 
- döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az elnökség köteles beszámolni. 
 

Az elnökség feladatkörébe tartozik: 
a) a szövetség napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés 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 szövetség vagyonának kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 

közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 

e) a szövetség jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők 
megválasztásának előkészítése; 

f) a közgyűlés összehívása, a tagság és a szövetség szerveinek értesítése; 
g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás a szövetséggel kapcsolatos kérdésekre; 
i) a tagság nyilvántartása; 
j) a szövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése, 

végrehajtása; 



k) a szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 
l) a szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és 

m) az Alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés. 
 

 

 

V.18. Az elnökség a szükségeshez képest – de évente legalább egyszer – tart ülést, melyet az elnök hív 
össze. 
Az elnökségi ülés helyéről, időpontjáról, napirendi pontjáról legalább 5 nappal korábban írásban, 
igazolható módon értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat. 
Az elnökség ülésére minden elnökségi tagot a napirend közlésével kell meghívni. Az elnökség minimum 
2 tag jelenléte esetén határozatképes. Az elnökség a határozatát egyszerű többséggel, nyílt szavazással 
hozza. 

Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha a 3 elnökségi tag közül legalább 2 elnökségi tag jelen van. 
Határozatait 3 elnökségi tag jelenléte esetén egyszerű szótöbbséggel, 2 jelenlévő elnökségi tag esetén 
egyhangúan nyílt szavazással hozza meg. 

Az elnökség üléseit az elnök vezeti. 
Az elnökség tevékenységéről éves beszámolót készít. 
 

V.19. Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki a Ptk. szerinti hozzátartozója:  
a, kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, 
b, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, 
c, a b, pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú szövetség cél szerinti juttatásai keretében a 
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a szövetség tagjának, a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott létesítő okiratának megfelelő cél szerinti juttatás. 

Határozathozatalból kizártak köre: 
 a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület 
 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 az egyesületnek nem tagja; 
 e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló  kapcsolatban 

áll; vagy 

 f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 

V.20. Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnökség jelen lévő tagjai 
írják alá. Az elnökség döntéseit határozatba foglalja, amely határozatokról külön nyilvántartást kell 
vezetni.  A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyv hitelesítésére jelenlevő tagok írják alá. Az elnök 
köteles az elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból 
megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók, és ellenzők számaránya. 
(ha lehetséges személye is) Az iratokba való betekintést valamennyi tag számára biztosítani kell. Az 
elnökség ügyrendjét maga határozza meg. 
 

V.21. Az elnökség határozatait az elnök nyomban, szóban kihirdeti, illetve akire nézve a határozat 
rendelkezést tartalmaz, azzal a határozatot annak meghozatalától számított legkésőbb 8 napon belül 
igazolható módon közölni kell. 

 

 

V.22. Az elnökség törvénysértő határozatával szemben jogorvoslatnak van helye, melyet a 
közgyűlésnek címezve, az elnöknek kell benyújtani, azaz az elnökség törvénysértő határozatát bármely 
tag a tudomására jutástól számított 30 napon belül megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat 

végrehajtását nem gátolja, a közgyűlés azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti. 
A szövetség tagja, a szövetség vezető tisztségviselője (elnökségi tagja) kérheti a bíróságtól a tagok és a 



szövetség szervei (közgyűlés, elnökség) által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat 
jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik. A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az 
időponttól számított 30 napon belül lehet keresetet indítani a szövetség ellen, amikor a jogosult a 
határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat 
meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. Nem jogosult 
perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, 
megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett. 
A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására halasztó 
hatálya nincs. A bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a határozat végrehajtását 
felfüggesztheti. A felfüggesztést elrendelő végzés ellen nincs helye fellebbezésnek.  
 

V.23. A vezető tisztségviselők a szövetség vezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható 
fokozott gondossággal, a szövetség érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek díjazás nélkül ellátni. 
A jogszabályok, az alapszabály, illetve a közgyűlés által hozott határozatok, valamint kötelezettségeik 
vétkes megszegésével a szövetségnek okozott károkért a Ptk. szerint felelnek. 
 

V.24. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízása: 
- a megbízás időtartamának lejártával, 
- visszahívással 
- törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, 
- lemondással,  
- elhalálozással 
 

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás 

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 
c) visszahívással; 
d) lemondással; 
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 
korlátozásával; 
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró ok bekövetkeztével. 
 

A vezető tisztségviselő abban az esetben hívható vissza, ha vét az alapszabály rendelkezései-, valamint 

a közgyűlés határozata ellen. 
A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban, ha a szövetség működőképessége ezt 
megkívánja, a lemondás csak annak bejelentéséről számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, 
ha a legfőbb szerv az új vezető tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A 
lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve 
az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni. 
 

V.25. A szövetség elnökének feladatai: 
- képviseli a szövetséget; 
- tagja az elnökségnek; 
- összehívja és vezeti a közgyűlést és az elnökség üléseit; 
- elkészíti a szövetség éves munkájáról szóló beszámolót; 
- két elnökségi ülés között az elnökség hatáskörébe tartozó sürgő ügyekben dönt, döntéseiről a 
következő ülésen beszámol az elnökségnek; 
- gyakorolja a munkáltatói jogokat a szövetség titkára felett; 
- az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök, vagy az általa megbízott tag helyettesíti.  

 

A szövetség alelnökének feladatai: 
- helyettesítheti ez elnököt; 
- tagja az elnökségnek; 
- külön megbízás alapján képviseli a szövetséget.  



 

A szövetség titkára ellátja a működéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. 
 

V.26. A közgyűlés napirendjére bármelyik tag javaslatot tehet. A napirendi javaslatot a titkárhoz 

elnökhöz kell benyújtani, aki a meghívóban azt szerepeltetni köteles. 
 

V.22. Összeférhetetlenségi szabályok 

Nem lehet vezető tisztségviselő: 
- akit a közügyek gyakorlásától eltiltottak; 
- a szövetség cél szerinti juttatásából részesül- kivéve a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és 
a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján 
nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást-; illetve 

- az a, és c, pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 

VI. 

 

A szövetség képviselete 

 

VI.1. A szövetséget az elnök önállóan képviseli a bíróságok és más hatóságok előtt, valamint más 
szervezetekkel való kapcsolattartás során. E hatáskörét az elnök esetenként az elnökség bármely tagjára 
átruházhatja. 
 

VI.2. A bankszámla feletti rendelkezésre az elnök jogosult. 
 

VII. 

A szövetség vagyona 

 

VII.1. A szövetség a működéséhez szükséges vagyont az alábbi forrásból biztosítja: 
- a tagok által fizetett tagdíj, 
- a szövetség által benyújtott pályázatokon elnyert támogatás, 
- az önkormányzatok, más társadalmi szervezetek által nyújtott 

támogatás, 
- rendezvények bevételei. 
-  

VII.2. A szövetség nyitott és nyilvános, annak céljait és tevékenységét bármely természetes vagy jogi 
személy támogathatja. 
 

VII.3. Minden, a szövetség vagyonához történő hozzájárulás, illetve a szövetség részére 
adományozandó ingó -és ingatlan érték a szövetség nyilvántartásaiba bevezetésre kerül. 
 

VII.4. A szövetség vagyona felett a közgyűlés, illetve az általa átruházott hatáskörben az elnökség 
rendelkezik. 

 

VII.5. A szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl- a szövetség 
tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 
 

VII.6. A szövetség váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 
 

VIII. 

A szövetség anyagi alapja 

 

VIII.1. A szövetség tagjai évente január 1-i állapot szerint állandó lakosként a szövetség által minden 
év december 31-éig a közgyűlés döntésében meghatározott tagdíjat fizetnek. A tagdíjat két egyenlő 



részletben kell megfizetni a szövetség bankszámlájára, a szövetség által kibocsátott számla alapján. Az 
első részletet tárgyév március 15-éig, a második részletet tárgyév szeptember 15-éig kell megfizetni. 
Amennyiben a tag a tagdíjat az elnök felszólítására május 31-éig, illetve november 30-ig nem fizeti meg, 

úgy kell tekinteni, hogy tagságáról ez időpontig lemondott. 
VIII.2. A szövetség esetenként tartós- vagy ideiglenes kötelezettség vállalása esetén külön rendelkezik 
a pénzügyi kötelezettségek mértékéről. Ez esetben valamennyi érintett tag támogatása szükséges a 
döntéshez.  
 

 

 

IX. 

Egyéb rendelkezések 

 

IX.1. A szövetség megszűnik: 
- ha feloszlását a közgyűlés 2/3-os szótöbbséggel kimondja, 
- a bíróság feloszlatja, 
- megszűnésének bíróság általi megállapításával, 
- az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának 

megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy 

- b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz 
főt. 

A szövetség jogutódlással szűnik meg: 

A szövetség más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre 

válhat szét. 
 

A szövetség jogutód nélkül szűnik meg, ha: 

a) a szövetség megvalósította célját vagy a szövetség céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új 
célt nem határoztak meg; vagy 

b) a szövetség tagjainak száma 6 hónapon keresztül nem éri el a 10 főt. 
c) a tagok kimondják megszűnését; vagy 

d) az arra jogosult szerv megszünteti  
feltéve, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását 
követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli. 

 

A szövetség megszűnése esetén a megmaradó vagyon felosztásáról a közgyűlés dönt. 
 

A szövetség megszűnésének részletes szabályaira a Ptk. és az Ectv. vonatkozó rendelkezései irányadók. 

IX.2.  Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény, illetve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadók. 

IX.3. A szövetség működése felett a törvényességi ellenőrzést a Komárom-Esztergom Megyei 

Főügyészség gyakorolja. 

Kisbér, 2022. január 12. 

       Pölöskei József 

       Sinkovicz Zoltán 



Bakonytérségi Önkormányzatok 
Szövetségének elnöke 

Záradék: 

Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege 
megfelel a 2013. november 12. -i közgyűlésen elfogadott módosításoknak megfelelő tartalommal. 

 Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege 
megfelel a 2022.   -i közgyűlésen elfogadott módosításoknak megfelelő tartalommal. 

 

                Pölöskei József 
        Sinkovicz Zoltán 

       Bakonytérségi Önkormányzatok  
        Szövetségének elnöke 
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1.számú melléklet 

Bakonytérségi Önkormányzatok Szövetsége 

Tagjainak és képviseletükben eljárók névsora 

 

Település      Képviselő 

Aka       Mór Antal 

Ácsteszér      Vuts Norbert 

Ászár       Pekár Zsolt 

Bakonybánk      Nagyné Farkas Marianna 



Bakonysárkány     Ősz Ferenc 

Bakonyszombathely      Géringer Istvánné 

Bársonyos      Kálnai Lajos 

Csatka       Bognár Tímea 

Csép       Széber József 

Császár      Beke Gyöngyi 

Ete       Gyüsziné Rohonczi Anita 

Kerékteleki      György István 

Kisbér       Sinkovicz Zoltán 

Réde       Farkas Lajos 

Súr       Sógorka Miklós 

Tárkány      Major Lászlóné 

Vérteskethely      Tóth János 

 

 

 
 




