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1. fejezet

Ezen alapító okiratot a Balatonkeresztúron 2000. szeptember 8-9- 1O-én megrendezett "Keresztúr
nevu települések 1. Hazai és Nemzetközi Találkozóján" aláirt szándéknyilatkozatban foglaltak
szellemében az alábbiak szerint határozzák meg az alapító önkormányzatok:

1.) A szövetség neve: Keresztúr Nevu Települések Szövetsége
Rövidített név: KNTSZ

2.) Székhelye: 8648 Balatonkeresztúr Ady Endre u. 52.
Levelezési címe: 8648 Balatonkeresztúr Ady Endre u. 52.

3.) A társulás tagjainak megnevezését, székhelyét, képviselojének nevét és címét az alapszabály 1.
sz. melléklete tartalmazza.

4.) A szövetség jelképe:
Egy jelképes fa, melynek lombja Kárpát-medencében Magyarország sziluett je a Keresztúr nevu

települések elhelyezkedését jelzo pontokkal.
A jelkép alkalmazásának esetei:

ünnepi üléseken
elismerések adományozásakor
kiadványok szerkesztésénél
tagsági viszonyt igazoló dokumentáción
bel- és külkapcsolatokkal összefüggo rendezvények alkalmával
tagtelepülések helyi rendezvényein

S.) A szövetség címere:
Álló, háromszögletu, vörös színu katonai pajzs, amelynek mezejében töviskoszorúval díszített, ezüst
latin kereszt lebeg. A pajzstartó mindkét oldalon egy-egy zöld tölgyfaág, arany makkokkal. A pajzs
alatt egy szalag lebeg a szövetség nevével.
( A töviskoszorúval díszített kereszt a szövetséghez tartozó településeknek nevet adó régi "Krisztus
úr" patrociniumra utal és így kifejezi azt, ami közös e településekben. A tölgyfaágak, mint az
önkormányzat szimbólumai a szövetség erejét jelképezik.)

6.) A szövetség jogi személy.

7.) A szövetség céljai:
a "Keresztúr" nevu településeken élo polgárok közötti kapcsolatok kialakítása /így baráti,
idegenforgalmi, kulturális, sport stb./
az egyes települések hagyományainak, kultúrájának egymással történo megismertetése, a
tapasztalatok átadása
a települési önkormányzatok közötti segítségnyújtás / anyagi, vagy egyéb természetbeni
támogatással/ pl. jelentos a település nagy részét érinto elemi csapás
a magyarságtudat, a nemzeti egység szellemének erosítése

8.) E célok elérése, a kapcsolatok ápolása érdekében minden évben megrendezik - és hagyománnyá
fejlesztik - a "Keresztúr nevu települések Találkozóját" váltakozó helyszínen. Idopont ja a rendezo
önkormányzat által meghatározott, de lehetoségekhez mérten minden év szeptember hónapja.

9.) A szövetség nyitott minden "keresztúr" nevet viselo hazai vagy külföldi települési önkormányzat
elott, amely a szövetség munkájában saját elhatározásából részt kíván venni, az alapszabály
rendelkezéseit magára nézve kötelezonek elismeri és vállalja az évi tag díj megfizetését.

10.) A szövetség közhasznú szervezetként muködik.
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ll.) A szövetség tevékenysége során az alábbi - az 1997. évi elVI tv 26 § c) 5. pontjában felsorolt 
közhasznú tevékenységet folytatja: kulturális tevékenység. 13. a magyarországi nemzeti és etnikai

kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,

II. fejezet
A szövetség szervezete

Közgyulés

1.) A legfobb szerv a tagok összességébol álló közgyulés. A közgyulésben minden tagnak egy
szavazata van.

2.) Az elnökség 5 tagból áll: 1 elnök, 1 alelnök, 3 elnökségi tag
Az elnök a Szövetséget alkotó települések polgármesterei közül kerül megválasztásra 1 4 évre2, az
alelnök a következo évi találkozó helye szerinti önkormányzat polgármestere, a 3 elnökségi tagra a
tagok tesznek javaslatot. Az elnökségi tagokat a közgyulés egy évre választja meg.3

3.) A közgyulés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

az alapszabály megállapítása és módosítása
a szövetség elnökének, alelnökének, 3 elnökségi tagjának,
munkacsoport jának megválasztása, visszahívása és felmentése
a szövetség éves költségvetésének megállapítása
a felügyelo bizottság éves tevékenységérol szóló beszámoló elfogadása
a szövetség más szövetséggel, társulással, egyesülettel történo egyesülésének kimondása,
megszüntetése
a tagfelvételi kérelmek elbírálása, elfogadása, elutasítása
a szövetség feloszlatása
döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket a jogszabály a legfelsobb szerv kizárólagos
hatáskörébe utal

döntés a tagdíj összegének meghatározásáról - az elozo évi KSH adatok alapjáR
megl9atározott lakossági létszám alapján amelynek mértékét az alapszabály 16.) pontja
tartalmaz

belso szabályzatainak megalkotása, elfogadása
döntés a munkacsoport létrehozásáról, létszámának és költségvetésének megállapítása
döntés az alapszabályban megállapított tagdíjtói eltéro tagdíj fizetésérol.
A közgyulés jogosult az "Örökös tiszteletbeli elnök" cím adományozására, a szövetség
bármely tagjának javaslata és három elnökségi tag indokolt, írásbeli kezdeményezésére. 4

52009. január 1. napjától a "Keresztúriakért Emlékérem" elismerés odaítélésérol a jelenlevo
szövetségi tagok kétharmadának, de legalább a szövetség tagjainak, több mint felének a
szavazatával dönt.

1 Módosította a KNTSZ 2006. 09.01-i közgyulése

2 Módosította a KNTSZ 2006.11.03-i közgyulése

3 Módosította a KNTSZ 2006.11.03-i közgyulése

4 Módosította a KNTSZ 2006.09.01-i közgyulése

5 Megállapította a 19/2008.(VIII.30.) számú határozat (A Keresztúriakért Emlékérem alapításáról és adományozásának
szabályairól szóló szabályzat az alapszabály 3.számú melléklete.)
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4.) A szövetség köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejuleg közhasznúsági jelentést
készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Közgyulés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A
Szövetség - a Felügyelo Bizottság által már elozoleg jóváhagyott - éves beszámolójának
jóváhagyása a közhasznúsági jelentés elfogadásával egyidejuleg, tárgyévet követo év május 31.
napjáig a Közgyulés minosített többségu (213) döntése alapján történik

5.) A közgyulést évente legalább 2 alkalommal az elnökség hívja össze, írásban, a tárgyalandó
téma megjelölésével, 14 nappal korábban.
A közgyulés idopontjai: minden év április, illetve az adott évi találkozó idopont ja

6.) A közgyulés határozatképes, ha a tagok több mint 50 % -a jelen van.

7.) Össze kell hívni a közgyulést, ha azt a bíróság elrendeli, vagy a tagok 50 %-0, az ok és acél
megjelölésével írásban kéri.

8.) A közgyulésrol jegyzokönyvet kell készíteni, amelyet az elnök és két hitelesíto ír alá. A
jegyzokönyvben rögzíteni kell a megjelenteket név szerint, a közgyulés lefolyásának lényegesebb
mozzanatait, a határozatok pontos szövegét, idopontját és hatályát, a döntést támogatók és ellenzok
számarányát.

9.) A közgyulés határozatait - amennyiben a közgyulés másként nem rendelkezik -nyílt szavazással
és egyszeru szótöbbséggel hozza meg.

10.) Szavazni "igen", "nem", tartózkodom" szavazattal lehet. A tartózkodás ellenszavazatnak
minosül. Szavazategyenloség esetén a szavazást meg kell ismételni.

11.) A Közgyulés és az elnökség döntéseit, a döntés idopontját követo 7 napon belül írásban 
igazolható módon -Szövetség honlapján közzéteszi.

12.) A közgyulés beszámolói és jegyzokönyvei mindenki számára nyilvánosak.
Az olyan határozatokat, amelyek meghatározott személyt érintenek, az érintettel külön - az átvételt
igazoló módon - közölni kell.

13.) A tiszteletbeli elnök jogosult az "Örökös tiszteletbeli elnök" cím használatára. Jogosult a
szövetség közgyulésén, elnökségi ülésén tanácskozási joggal részt venni, a Szövetség munkájában
közremuködni.6

14.) Valamennyi tag több mint 213-ának szavazata szükséges:
- a szövetség alapszabályának elfogadásához, módosításához

a szövetségi tisztségviselok megválasztásához
tag kizárásához
A szövetség feloszlatásához a tagok 75 %-ának szavazata szükséges.
"Keresztúriakért Emlékérem" elismerés odaítélésérol a jelenlevo szövetségi tagok
kétharmadának, de legalább a szövetség tagjainak, több mint felének a szavazatával dönt.

15.) A szövetség tisztségviseloi:
elnök
alelnök

felügyelo bizottság elnöke

6 Módosította a KNTSZ 2006.09.01-i közgyulése
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Ill. Fejezet
Az elnökség

1.) Az elnökség 5 fobol áll: 1 fo elnök, 1 fo alelnök, 3 fo elnökségi tag

2.) Az elnökség név és cím szerinti felsorolását az Alapszabály 2. számú melléklete tartalmazza.

3.) A közgyulések közötti idoszakban az ügyeket az elnökség intézi.

4.) Az elnökség a szövetség végrehajtó ügyintézo szerve, amely gondoskodik a közgyulés
határozatainak végrehajtásáról, az alapszabályban meghatározott célkituzések maradéktalan
érvényesítésérol.

5.) Az elnökség a közgyulésnek tartozik felelosséggel.

6.) Az elnökséget a Szövetség Közgyulése 4 év idotartamra választja meg.

7.) Az elnökség üléseit a szükséghez képest, de évente legalább 2 alkalommal tartja. Az elnökség a
hatáskörébe tartozó kérdésekben szótöbbséggel határoz.

8.) Az elnökség dönthet mindazon kérdésekben, amelyek kizárólagos joggal nincsenek a
közgyulésnek fenntartva.

9.) Az elnökség döntéseiért a közgyulésnek felelos, intézkedéseirol a közgyulésnek beszámolni
köteles.

10.) Az Elnökség a határozatait az érdekelttel írásban közli, és a Szövetség honlapján
nyilvánosságra hozza.

11.) Az elnökség feladatai:
gondoskodik a szövetséggel összefüggo szabályzatok és közgyulési határozatok
végrehajtásáról és annak kidolgozásáról,
évente legalább 2 alkalommal összehívja a közgyulést
két közgyulés közti idoben irányítja a szövetség tevékenységét
elokészíti a tagok felvételérol, kizárásáról szóló javaslatot
elkészíti a szövetség éves munka- és pénzügyi tervét
dönt minden olyan kérdésben, amit jogszabály vagy közgyulés nem utal más szerv
hatáskörbe

12.) Az elnök köteles évente egy alkalommal a közgyulésnek munkájáról beszámolni.

IV. Fejezet
Az elnök, alelnök

1.) Az elnök hatásköre és feladatai:

a szövetség képviseletét és jegyzését - a bankszámla felett való rendelkezési jog
gyakorlását kivéve - az elnök önállóan látja el,
köteles a szövetséggel kapcsolatos minden olyan intézkedést megtenni, amely a szövetségi
célok érdekében áll

felelos a szövetség törvényes és alapszabály szerinti muködéséért,
kapcsolatot tart az elnökség tagjaival és felelos azért, hogy intézkedései a közgyulés az
elnökség határozatával összhangban legyenek,
a szövetség nevében a közgyulés felhatalmazásának keretei között szerzodéseket köthet
vezeti a közgyulés és az elnökség üléseit
felelos a szövetség törvényes muködéséért
intézkedik minden olyan kérdésben, amely nem tartozik tisztségviseloje hatáskörbe.
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2.) Alelnök hatásköre és feladata:
az elnök akadályoztatása, vagy távolléte esetén teljes jogkörrel látja el azon feladatokat,
melyet az alapszabály az elnök hatáskörébe utalt,
a közgyulés és elnökségi ülések elokészítése, technikai lebonyolítása,
koordinációs feladatokat lát el az elnökség és a tagság között,
a tagoknak az alapszabály pontjai alapján tett észrevételeit, javaslatait a közgyulésen
ismerteti,

gondoskodik az elnökség határozatainak végrehajtásáról

V. Fejezet
A Felügyelo Bizottság

1.) A Felügyelo Bizottság a szövetség jogszabályoknak megfelelo muködését, az alapszabály
betartását, valamint a szövetség gazdálkodását ellenorzo testület.

2.) A szövetség tevékenységének egészére kiterjedo, folyamatos ellenorzés megvalósítása
érdekében 3 fos felügyelo bizottságot választ, 4 évre, akik maguk közül választják meg az elnököt.

3.) A felügyelo bizottság tagja csak természetes személy lehet, semmilyen tagsági viszony nem állhat
fenn a településszövetség gel, kizárólag a közgyulésnek van alárendelve, és annak tartozik
felelosséggel.

4.) A felügyelo bizottság évente legalább 1 alkalommal tart ülést, amelyet az FB elnöke hív össze és
akkor határozatképes, ha a tagok mindegyike jelen van.

5.) A felügyelo bizottság vizsgálatairól jelentést készít, amelyet a közgyuléssei ismertet.

6.) Feladata és hatásköre:
a szövetség pénzügyi gazdálkodásának folyamatos ellenorzése, az éves költségvetés,
végrehajtásának jzárszámadásánakj véleményezése,
minden olyan ügy megvizsgálása, amelyet a közgyulés szükségesnek tart.

7.) A Felügyelo Bizottság feladatai különösen:
a) ellenorzi a szövetség tisztségviseloinek és testületeinek jogszabály és alapszabály szerinti
tevékenységét, a szövetség gazdasági, pénzügyi és számviteli tevékenységét és ennek eredményérol
beszámol a közgyulésnek,
b) felügyeli a választások tisztaságát, javaslatot tesz a közgyulésnek szavazatszámláló bizottság
tagjaira,
c) véleményt nyilvánít az elnökségi programról és beszámolóról, valamint az éves költségvetésrol és
elszámolásról,
d) a Felügyelo Bizottság elnöke - az ok és cél megjelölésével - indítványozhatja az Elnökség
összehívását,
e) az ügyrendjét megállapítja.

8) Nem lehet a felügyelo szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a vezeto szerv elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp
nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe veheto nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesíto okiratnak megfelelo cél szerinti juttatást -, illetve

d)az al-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.



9.) A Felügyelo Bizottságot akkor is össze kell hívni, ha a szövetség tagjainak 1/5-e az ok és cél
megjelölésével írásban kéri.

10.) Az üléseken a Felügyelo Bizottság tagjai, valamint a meghívottak vehetnek részt.
A bizottság ülései általában nyíltak, de az FB tagjainak egyhangú szavazata alapján zárt ülést is
tarthat.

ll.) A bizottság határozatait egyszeru szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenloség
esetén a szavazást meg kell ismételni.

12.) A Felügyelo Bizottság ülésérol jegyzokönyvet kell vezetni, melynek elkészítéséért az FB Elnöke
felelos. A jegyzokönyvben rögzíteni kell a megjelenteket név szerint, a döntések pontos szövegét,
idopontját és hatályát, a döntést támogatókat és ellenzoket név szerint.

13.) A Felügyelo Bizottság a megállapításait az érdekeltekkel - az átvételt igazolható módon 
írásban közli, arról az Elnökséget és a közgyulést tájékoztatja.

VI.

A tagok jogai és kötelezettségei

1.) A szövetség rendes tagja lehet minden "keresztúr" nevet viselo települési önkormányzat.

2.) Tagok jogai:

a.) A tagok tagsági jogaikat a szövetségi célok megvalósítása érdekében - személyesen illetve
képviselok, meghatalmazottaik útján - közremuködés formájában gyakorolják.
b.) Megilleti oket a rendezvényeken való részvétel, javaslattételi jog, valamint a belso szervezeti
egységek ülésein tanácskozási joggal lehetnek jelen.
c.) részesülhet a szövetség által nyújtott kedvezményekben, igénybe veheti annak szolgáltatásait
d.) a testületi szervek vezetoitol, valamint a tisztségviseloktol tájékoztatást kérhetnek,
e.) A szövetség tagja minden tisztségre választó és választható.
f.) A tag a szövetség érdekében végzett tevékenységért költségtérítésre jogosult.
g.) A szövetség szerveinek törvénysérto határozatát bármely tag - a határozat tudomására jutásától
számított 30 napon belül, de legfeljebb 90 napon belül - az illetékes bíróság elott megtámadhatja.
A határozat megtámadása a határozat végrehajtására nem halasztó hatályú, az illetékes bíróság
azonban indokolt esetben a határozat végrehajtást felfüggesztheti.

3.) Tagok kötelezettségei:

aj kötelesek megtartani az Alapszabály és egyéb szabályzatok rendelkezéseit, illetoleg a
szövetség szerveinek határozatait;
hj kötelesek teljesíteni a Szövetség tevékenységévei kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, és
tolük elvárható módon elosegíteni a Szövetség célkituzéseinek megvalósítását;
ej kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni;

4.) A szövetség pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkezo szervezet, amely a szövetség célkituzéseinek megvalósítását a maga
eszközeivel segíti, az alapszabály rendelkezéseit elfogadja és vállalja az éves pártoló-tagsági díj
megfizetését.

5.) A szövetség pártoló tagja szavazati joggal nem rendelkezik.

6.) A tagsági viszony belépési nyilatkozattal kezdeményezheto, amelynek tárgyában a közgyulés 
soron következo rendes ülésén - dönt, és nyilvántartásba veszi.



8

7.) A tagsági viszony megszunik:
kilépéskor
kizáráskor

a tag jogutód nélküli megszunése esetén.

8.) Kizárási ok:
Ha a tag a szövetség célkituzéseivel ellentétes magatartást tanúsít, vagy abban egy éve nem végez
semmilyen tevékenységet, a szövetség tagjának kizárásához a közgyulés valamennyi tagja több mint
2/3-ának szavazata szükséges.

9.) Kizárás kérdésében elso fokon a közgyulés dönt.

VII. Fejezet

Ügyviteli szervezet

1.) A szövetség muködésének gazdasági tevékenységének és ügyvitelének ellátására ügyviteli
szervezet hozható létre.

2.) A szervezet felépítésérol, az alkalmazottak létszámáról, személyérol, díjazásáról,
foglalkoztatásukkal összefüggo minden kérdésben az elnökség dönt.

Vili. Fejezet
A szövetség gazdálkodása.

1.) A szövetség bevétele az évi tagdíjból, jogi személyek, magánszemélyek és egyéb szervezetek
önkéntes felajánlásaiból, a pályázatokon elnyert támogatásokból és a szövetségi rendezvények
bevételeibol tevodik össze.

2.) A támogatásként kapott pénzeszközöket a szövetség céljainak megfeleloen kell felhasználni.

3.) A szövetség gazdálkodásával összefüggo vagyoni és pénzügyi nyilvántartások vezetéséért az
elnökség felelos.

4.) A szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel, a szövetség vagyonát meghaladó tartozásokért
tagjai vagyoni felelosséget nem vállalnak.

5.) A tagdíjak mértékét a közgyulés állapítja meg:

6.) A tag éves tagdíja a települések lakosságszáma függvényében:
A tagdíj kiszámításának alapja az elozo évi KSH adatok alapján meghatározott lakossági létszám: 7

0- 300 foig 40.000 Ft + 3 Ftfo

301 -650 foig

50.000 Ft + 3 Ftfo

651 - 1000 foig
60.000 Ft + 3 Ft/fo

1001-2000 foig
70.000 Ft + 3 Ft/fo

2001 -3000 foig
80.000 Ft + 3 Ft/fo

3001 -4000 foig
90.000 Ft + 3 Ft/fo

4001 fo felett
100.000 Ft + 3 Ft/fo

7.) A tagdíj fizetés alól mentesülnek a határon túli Keresztúr nevu településeket.

7 A tagdíjak méltéke 2009.január 1. napjától módosult. Megállapította a 16/2008.(VlII.30.) közgyülési határozat
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8.) A tagok a tagdíjat a teljes naptári évre, a tárgyév május 30. napjáig kötelesek befizetni, illetve a
szövetség elnöksége által megnyitott bankszámlára átutaltatni. A szövetség bankszámlavezetoje:
OTP Rt. Fonyód 11743095-20011318.

9.) A szövetség megszunése esetén vagyonáról a hitelezok kielégítése után a közgyulés rendelkezik.

10.) BA bankszámla feletti rendelkezéshez az elnök egyszemélyben, vagy az alelnök és egy
elnökségi tag együttes aláírása szükséges. Az elnök személyéhez kapcsolódó kifizetések
engedélyezését a tiszteletbeli elnök végzi.

IX. Fejezet

1. Közhasznúságra vonatkozó rendelkezések

(1) A szövetség biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen.

(2) A szövetség céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági
vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet a szövetség fo tevékenysége. A
Szövetség vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat
nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az
egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel. Amennyiben a Szövetség
befektetési tevékenységet végezne, Közgyulése köteles befektetési szabályzatot készíteni és
elfogadni.

(3) A Szövetség bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat
olyan feltételeket, amelyekbol - az eset összes körülményeinek mérlegelésévei - megállapítható,
hogya pályázatnak elore meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat acél
szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

(4) A Szövetség ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint a szövetségi célok mind
hatékonyabb megvalósítása érdekében fo- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.

(5) A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyulési és
megyei, valamint fovárosi, helyi önkormányzati képviselojelöltet nem állít, és nem támogat.

2. A szövetség vezeto tisztségviseloinek összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok:

(1) A közgyulés illetve a vezeto szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy
akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a
határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelosség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más elonyben részesül, illetve a megkötendo jogügyletben egyébként érdekelt. Nem

minosül elonynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe veheto nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesíto okiratnak megfelelo cél szerinti juttatás.

(2) a közhasznú szervezet megszuntét követo két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezeto
tisztségviseloje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszuntét
megelozo két évben legalább egy évig - vezeto tisztséget, amely az adózás rendjérol szóló törvény
szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

(3) A vezeto tisztségviselo, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet elozetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejuleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.

8 Megállapította a 15/2007.(XI.l6). számú közgyulési határozat
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3. Közhasznúsággal kapcsolatos további rendelkezések:

(1 ) A szövetséget illetve annak támogatóit és a szövetség szolgáltatásainak igénybevevoit az 1997.
évi eLVI. tv. 6. § rendelkezései szerinti kedvezmények illetik meg.

(2) A szövetség a törvényben meghatározott (a törvény felsorolása szerinti számozással jelzett) alábbi
közhasznú tevékenységeket folytatja: 5. kulturális tevékenység, 13. a magyarországi nemzeti és etnikai
kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,

(3) Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végez;

(4) Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesíto okiratában meghatározott
tevékenységére fordítja;

(5) A szövetség nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessena közhasznú szolgáltatásaiból;

(6) A szövetség ülései nyilvánosak, azon bárki részt vehet, és a közgyulés engedélyével véleményt
nyilváníthat.

(7) A szövetség elnöke a közgyulés és a vezetoség határozatairól (döntéseirol) nyilvántartást vezet
(határozatok könyve) amelybol a vezetoszerv döntésének tartalma, idopont ja és hatálya, illetve a
döntést támogatók és ellenzok számaránya (ha nem ütközik akadályba, a támogatók és ellenzok
személye) megállapítható,

(8) A szövetség közhasznú muködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés 
elozetesen egyeztetett idopontban - a szövetség székhelyén, a szövetség elnöke, vagy a vezetoség
egy tagjának jelenlétében történhet, azokról térítés ellenében másolat kérheto.

(9) A szövetség közhasznú muködésével, szolgáltatása igénybevétele módjával, és beszámolóival
kapcsolatos adatokat, tudnivalókat a szövetség honlapján teszi közzé.

(10) A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesíto okiratában
meghatározott tevékenységére kell fordítania.

(ll) A szövetség az államháztartás alrendszereitol - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli
szerzodés alapján részesülhet támogatásban. A szerzodésben meg kell határozni a támogatással
való elszámolás feltételeit és módját.

(12) A (12) bekezdésben foglaltak szerint igénybe veheto támogatási lehetoségeket, azok mértékét
és feltételeit a (10) bekezdés szerint nyilvánosságra kell hozni. A közhasznú szervezet által nyújtott
cél szerinti juttatások bárki által megismerhetok.

(13) A szövetség a felelos személyt, a támogatót, valamint eszemélyek hozzátartozóját - a bárki
által megkötés nélkül igénybe veheto szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesíto okiratnak megfelelo juttatások kivételével - cél szerinti
juttatásban nem részesítheti.

(14) A szövetség bármely cél szerinti juttatását - a létesíto okiratban meghatározott szabályok
szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket,
amelyekbol - az eset összes körülményeinek mérlegelésévei - megállapítható, hogya pályázatnak
elore meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául
nem szolgálhat.
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(15) A szövetség váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesíto értékpapírt nem bocsáthat ki.

(16) A szövetség
a) vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyezteto mértéku hitelt nem

vehet fel;
b) az államháztartás alrendszereitol kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel

törlesztésére nem használhatja fel.

(17) A szövetség a cél szerinti tevékenységébol, illetve vállalkozási tevékenységébol származó
bevételeirol és ráfordításairól elkülönített nyilvántartást vezet

(18) A szövetség köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejuleg közhasznúsági jelentést
készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a legfobb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
a) a számviteli beszámolót;
b) a költségvetési támogatás felhasználását;
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
e) a központi költségvetési szervtol, az elkülönített állami pénzalaptói, a helyi önkormányzattói,

a kisebbségi települési önkormányzattói, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek
szerveitol kapott támogatás mértékét;

f) a közhasznú szervezet vezeto tisztségviseloi nek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
g) a közhasznú tevékenységrol szóló rövid tartalmi beszámolót.

(19) A szövetség éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetoleg abból saját költségére
másolatot készíthet.

(20) A közhasznúsági kötelezettségekre vonatkozó rendelkezés az éves beszámoló készítésének
kötelezettségére, letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását
nem érinti.

(21) A szövetség a kiemelkedoen közhasznú jogállásának megszunésekor köteles esedékes
köztartozásait rendezni, illetoleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerzodésébol eredo
kötelezettségeit idoarányosan teljesíteni.

A szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyulési és megyei,
valamint fovárosi, helyi önkormányzati képviselojelöltet nem állít, és nem támogat.

x. fejezet
A szövetség megszunése

A szövetség megszünik:
ha más szövetséggel egyesül,
ha tagjainak száma a jogszabályban megkívánt létszám alá csökkent,
ha feloszlatását a közgyulés kimondta
ha az illetékes bíróság határozatával a szövetséget feloszlatta.
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XI.

Záró rendelkezések

1.) A szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyulési és
megyei, valamint fovárosi, helyi önkormányzati képviselojelöltet nem állít, és nem támogat.

2.) Ezen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az egyesületi jog ról szóló
1989. évi II. törvény rendelkezései az irányadóak:

3.) Az alapszabály2008. december 1. napján lép hatályba. Az alapszabályt a KNTSZ 2008.
november 7-i ülésén 28/2008.(XI.7.) számú határozatával fogadta el.

Balatonkeresztúr, 2008. november 7.

FSJ~elnök
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1. számú melléklet

Szövetség tagjai

Önkormányzat székhelye Képviseloje /polgármester /

1

Almáskeresztúr 9 7932 Almáskeresztúr Fo u. 53.Pásztó János

2

Balatonkeresztúr 8648 Balatonkeresztúr Ady Endre u. 52.Kovács József

3

Bodrogkeresztúr 3916 Bodrogkeresztúr Májer József

Kossuth u. 85. 4
Hejokeresztúr 3597 Hejokeresztúr Petofi u. 56.Demeterné Zeleni Eniko

5

Ka poske resztú r 7258 Kaposkeresztúr Szabadság tér 2.Budánné Simonfalvi Katalin

6

Magyarkeresztúr 9346 Magyarkeresztúr Kossuth u. 42.Németh Erzsébet

7

Murakeresztúr 10 8834 Murakeresztúr Honvéd út 3.Pavlicz Lajos

8

Nagykeresztúr 11 3075 Nagykeresztúr Salgótarján út 4.Ifj. Tuza István

9

Nemeskeresztúr 12 9548 Nemeskeresztúr Kossuth u. 71.Szép József

10

Petrikeresztúr 8984 Petrikeresztúr Kossuth u. 94.Gérzei Mónika

1 1

Rákoskeresztúr 1173 Budapest XVII. Pesti út 165.Riz Levente

12

Ráckeresztúr 2465 Ráckeresztúr Kossuth u. 37.Ónody Miklós

13

Sajókeresztúr 3791 Sajókeresztúr Rákóczi u. 40.Kollár Miklós

14

Sa rkadkeresztúr 5731 Sarkadkeresztúr Vörösmarty út 7.Nagy Mihály

15

Sárkeresztúr 8125 Sárkeresztúr Fo u. 34.Virág Miklós

16

Székelykeresztú r Ro-535400 Székelykeresztúr jRománia, HargitaRafai Emil13

megyel Szabadság tér 27.

2. sz. melléklet

A Keresztúr Nevu Települések Szövetsége Elnöksége14

Tisztség Név Cím

Elnök

Kovács József8648 Balatonkeresztúr Petofi u. 9.

Alelnök
Ónody Miklós2465 Ráckeresztúr Kossuth u. 37.

Elnökségi tag

Májer József3916 Bodrogkeresztúr Óvásártér 1Ic.

Elnökségi tag

Németh Erzsébet9346 Magyarkeresztúr Kossuth u.99.

Elnökségi tag

Riz Levente1173 Budapest XVII. Pesti út 165.

9 .214/2008.(IT.29.) közgyulési határozat alapján 2008. január 1. napjától a Szövetség tagja
10 8/2007.(VIII.25.) közgyulési határozat alapján 2008. január 1. napjától a Szövetség tagja
II 8/2007.(VIII.25.) közgyulési határozat alapján 2008. január 1. napjától a Szövetség tagja
12 2/2008.(II.29.) közgyulési határozat alapján 2008. január 1. napjától a Szövetség tagja
13 Módosította a 14/2008.(VIII.30.) számú közgyulési határozat
14 Az elnökség tisztújítására az 3/2008.(11.29.) közgyulési határozattal került sor.
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3. számú melléklet

A Keresztúriakért Emlékérem alapításáról és adományozásának szabályairól

A Keresztúr Nevu Települések Szövetsége attól a céltól vezérelve, hogy a szövetség munkájában,
életében kiemelkedo érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben
részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfeleloképpen értékelve állíthassa
példaként a jelen és az utókor elé, ezért

Keresztúriakért Emlékérmet alapít.

1.

Az elismerések adományozásának feltételei

1. Elismerés adományozható annak a nagykorú magyar vagy külföldi állampolgárnak, vagy
civilszervezetnek, személyek csoportjának, gazdasági szervezetnek akii amely hozzájárult a
Szövetség jó hírnevének öregbítéséhez, a szövetség tagjainak bovítésében, a találkozók
szervezésében kiemelkedo munkát végzett, erkölcsi vagy anyagi támogatást nyújtott a szövetség
muködéséhez továbbá példamutató magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.
Adott évben a Keresztúr Nevu Települések Találkozójának házigazdája, szervezoje elismerésben nem
részesülhet.

2. Az elismerés évente adományozható.

3. A kitüntetettet díszoklevél és a Szövetség címerévei díszített bronzplakett illeti meg.

4. Az elismerés formája 8 cm átméroju bronz plakett, amelyen a szövetség címere domború
nyomással készül.

5. Az elismeréssel a Szövetség díszoklevelet is adományoz.

6. A díszoklevélnek tartalmaznia kell:

- az adományozó megnevezését, címerét
az adományozott nevét, lakcímét, foglalkozását
állampolgárságát
az adományozás indokait
az adományozó szövetségi közgyulés határozatának számát, keltét
a Szövetség elnökének aláírását, átadásának helyét, idopontját
a Szövetség címerrel ellátott pecsétjét

7. Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén a posztumusz kitüntetés is adományozható.
Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.

II.
Az elismerések adományozásának rendje

1. A kitüntetést a Keresztúrok Találkozója alkalmával a szövetség elnöke, ünnepélyes keretek között
adja áto

2. A Szövetség tagjai javaslataikat részletes indokolással terjeszthetik elo a szövetség elnökénél.

3. A javaslatok minden év január 30-ig terjeszthetok elo.

4. Az elnök a szövetség közgyulésén ismerteti a javaslatokat.
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5. Az elismerések odaítélésérol a jelenlevo szövetségei tagok kétharmadának, de legalább a
szövetség tagjainak, több mint felének a szavazatával dönt.

6. Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén a posztumusz kitüntetés is adományozható.
Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.

Ill.
Az elismerések visszavonása

1. Az elismerés visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné válik.

2. Érdemtelen az elismerésre különösen az,

akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerosen eltiltott,
az elismerést jogtalan elony megszerzésére használja fel,
az elismerés tényével bármely ügyben, körülmények között visszaél.

Ezekben az esetekben az elismerést vissza kell vonni.

3. A visszavonás módjára a szabályzat II/5 pontjában foglaltakat kell megfeleloen alkalmazni. .

IV.

Vegyes rendelkezések

1. Az elismerésben részesített személyekrol és szervezetekrol az elnök nyilvántartást vezet.
2. A nyilvántartás tartalma: sorszám, a szövetség határozatának száma, név és lakcím, adományozás
idopont ja, és indokolása, egyéb megjegyzés /visszavonás dátuma, oka, szövetség határozatának
száma stb./

3. Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét a szövetség éves költségvetésében biztosítja.

A szabályzat 2009. január 1. napján lép hatályba.


