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I. fejezet  

 
Ezen alapító okiratot a Balatonkeresztúron 2000. szeptember 8-9-10-én megrendezett „Keresztúr nevű 
települések I. Hazai és Nemzetközi Találkozóján” aláirt szándéknyilatkozatban foglaltak szellemében az 
alábbiak szerint határozzák meg az alapító önkormányzatok: 

 
1.) A szövetség neve: Keresztúr Nevű 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, képviselőjének, tisztségviselőinek1 nevét és címét 
az alapszabály 1. sz. melléklete tartalmazza. 
 
4.) A szövetség jelképe: 
 Egy jelképes fa, melynek lombja Kárpát-medencében Magyarország sziluettje a Keresztúr nevű 
települések elhelyezkedését jelző pontokkal. 
     A jelkép alkalmazásának esetei: 

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

 
5.) A szövetség címere: 
Álló, háromszögletű, vörös színű 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.) 2 A szövetség jogállása: jogi személy. A szövetség – mint különös formájú egyesület – önálló jogi 
személy, képviseletére az elnök – akadályoztatása esetén az alelnök jogosult.  
 
7.) A szövetség céljai: 

- a „Keresztúr” nevű településeken élő polgárok közötti kapcsolatok kialakítása (így baráti, 
idegenforgalmi, kulturális, sport stb.) 

- az egyes települések hagyományainak, kultúrájának egymással történő megismertetése, a 
tapasztalatok átadása 

- a települési önkormányzatok közötti segítségnyújtás, anyagi, vagy egyéb természetbeni 
támogatással (pl. jelentős a település nagy részét érintő elemi csapás) 

- a magyarságtudat, a nemzeti egység szellemének erősítése 
 
8.) E célok elérése, a kapcsolatok ápolása érdekében minden évben megrendezik – és hagyománnyá 
fejlesztik - a „Keresztúr nevű települések Találkozóját” váltakozó helyszínen. Időpontja a rendező 
önkormányzat által meghatározott, de lehetőségekhez mérten minden év szeptember hónapja.  
 
9.) A szövetség nyitott minden „keresztúr” nevet viselő hazai vagy külföldi települési önkormányzat 
előtt, amely a szövetség munkájában saját elhatározásából részt kíván venni, az alapszabály 
rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elismeri és vállalja az évi tagdíj megfizetését. 

                                                           
1 Módosította a 8/2014.(V.9.) közgyűlési határozat 
2 Módosította a 8/2014.(V.9.) közgyűlési határozat 
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10.) A szövetség közhasznú szervezetként működik. 
 
11.) A szövetség tevékenysége során a következő közhasznú tevékenységet folytatja: alábbi - az 1997. 
évi CLVI tv 26 § c) 5. pontjában felsorolt - közhasznú tevékenységet folytatja: 34 
1.  közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának, művelődésre szervező közösségek 
tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvlaósításának támogatása, 
művészeti intézmények, lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a 
művészeti alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének 
segítése – a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121.§ a)-b) pontja, 
 
2. kulturális szolgáltatás, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a 
helyi közművelődési tevékenység támogatása  - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) 7. 
 
3. kiemelt kulturális örökség védelme –  Mötv.  23.§ (5) 17. 
 
4. A helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme – az Mötv. 23. § 
(4) 13. 
 
5. kulturális örökség védelme – a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 5 § (1), 
 
6. esélyegyenlőség, kulturális autonómia megerősítésére önszerveződés szervezésének, 
működtetésének támogatása, nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése – a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115. § a)-i) 
 
7. sport, ifjúsági ügyek – az Mötv. 13.§ (1) 15. 
 

- kulturális tevékenység a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli 
magyarsággal kapcsolatos tevékenység,  kulturális örökség megóvása, 
 

II. fejezet  
A szövetség szervezete 

 
Közgyűlés  

 
1.) A legfőbb szerv a tagok összességéből álló közgyűlés.  

1.) A közgyűlés: a szövetség döntéshozó szerve a közgyűlés, melyet a tagok összessége alkot. A 
közgyűlésben minden tagnak egy szavazata van. 
 
2.) 5,6Az elnökség 5 tagból áll: 1 elnök, 1 alelnök, 3 elnökségi tag. Az elnökségi tagokat a közgyűlés négy 
öt évre választja meg.  
A Szövetség mindenkori tiszteletbeli alelnöki tisztségét a Keresztúr Nevű Települések Találkozójának 
adott évi rendező településének polgármestere tölti be.  
 
3.)  A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

- az alapszabály megállapítása és módosítása 
- a szövetség elnökének, alelnökének, 3 elnökségi tagjának, felügyelő bizottságának,7  
        munkacsoportjának megválasztása, visszahívása és felmentése 
- a szövetség éves költségvetésének megállapítása 
- a felügyelő bizottság éves tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

                                                           
3 Módosította a 8/2014.(V.9.) közgyűlési határozat 
4 Az 1-7 pontot megállapította a 10/2014.(VI.2.) közgyűlési határozat 
5 Megállapította a 17/2011.(XI.4.) számú közgyűlési határozat 
6 Módosította a 15/2014.(XI.7.) közgyűlési határozat 
7 Módosította a 8/2014.(V.9.) közgyűlési határozat 
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- a szövetség más szövetséggel, társulással, egyesülettel történő egyesülésének kimondása, 
megszüntetése 

- a tagfelvételi kérelmek elbírálása, elfogadása, elutasítása 
- a szövetség feloszlatása 
- döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket a jogszabály a legfelsőbb szerv kizárólagos 

hatáskörébe utal 
- döntés a tagdíj összegének meghatározásáról – amelynek mértékét az alapszabály 16.) pontja 

tartalmazza 
- belső szabályzatainak megalkotása, elfogadása 
- döntés a munkacsoport létrehozásáról, létszámának és költségvetésének megállapítása  
- döntés az alapszabályban megállapított tagdíjtól eltérő tagdíj fizetéséről. 
- A közgyűlés jogosult az „Örökös tiszteletbeli elnök” cím adományozására, a szövetség bármely 

tagjának javaslata és három elnökségi tag indokolt, írásbeli kezdeményezésére. 8 
- 92009. január 1. napjától a „Keresztúriakért Emlékérem” elismerés odaítéléséről a jelenlevő 

szövetségi tagok kétharmadának, de legalább a szövetség tagjainak, több mint felének a 
szavazatával dönt. 

 
4.) A szövetség köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. 
A közhasznúsági jelentés elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Szövetség – a 
Felügyelő Bizottság által már előzőleg jóváhagyott – éves beszámolójának jóváhagyása a közhasznúsági 
jelentés elfogadásával egyidejűleg, tárgyévet követő év május 31. napjáig a Közgyűlés minősített 
többségű (2/3) döntése alapján történik. 
 
5.)10 A közgyűlést évente legalább 2 alkalommal az elnökség  elnök hívja össze, írásban, a tárgyalandó 
téma megjelölésével, 14 nappal korábban. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell 
feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat 
kialakíthassák. 
A közgyűlés időpontjai: minden év április, illetve az adott évi találkozó időpontja. 
 
6.)11 A közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint 50 % -a, plusz egy tag jelen van. Amennyiben a 
közgyűlés határozatképtelen, úgy azt 30 napon belül újra össze kell hívni. Az ismételten 
összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, abban az esetben, 
ha erről egyébként a tagokat az írásos meghívóban tájékoztatták.  A megismételt közgyűlés a 
legalább 2/3-os többséghez kötött kérdésekben nem dönthet, ha egyébként – főszabály szerint – 
nem lenne határozatképes.  
 
7.) Össze kell hívni a közgyűlést, ha azt a bíróság elrendeli, vagy a tagok 50 %-a, az ok és a cél 
megjelölésével írásban kéri. 
 
7.1.12 Az elnök vagy az elnök akadályoztatása esetén az alelnök köteles a közgyűlést összehívni a 
szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; 
vagy 
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 
7.2. Az 7.1. pont alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről 
dönteni. 
 

                                                           
8 Módosította a KNTSZ 2006.09.01-i közgyűlése 
9 Megállapította a  19/2008.(VIII.30.) számú határozat (A Keresztúriakért Emlékérem alapításáról és 
adományozásának szabályairól szóló szabályzat az alapszabály 3.számú melléklete.) 
10 Módosította a 8/2014.(V.9.) közgyűlési határozat 
11 Módosította a 8/2014.(V.9.) közgyűlési határozat 
12 Megállapította a 8/2014.(V.9.) közgyűlési határozat 
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7.3. A közgyűlésen az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök elnököl. Ha az Egyesület ülését 
nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi 
részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. 
 
7.4. Az Egyesület ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható 
határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő 
kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 
 
8.) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök és két hitelesítő ír alá. A 
jegyzőkönyvben rögzíteni kell a megjelenteket név szerint, a közgyűlés lefolyásának lényegesebb 
mozzanatait, a határozatok pontos szövegét, időpontját és hatályát, a döntést támogatók és ellenzők 
számarányát. 
 
9.) A közgyűlés határozatait – amennyiben a közgyűlés másként nem rendelkezik –nyílt szavazással és 
egyszerű szótöbbséggel hozza meg. 
 
10.) Szavazni „igen”, „nem”, tartózkodom” szavazattal lehet. A tartózkodás ellenszavazatnak minősül.  
Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Ha a tag valamely ügyben nem szavazhat, 
őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül 
kell hagyni.13 A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,14 

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

 
11.) A Közgyűlés és az elnökség döntéseit, a döntés időpontját követő 7 napon belül írásban – 
igazolható módon –Szövetség honlapján közzéteszi. 
 
12.) A közgyűlés beszámolói és jegyzőkönyvei 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 
közgyűlésén, elnökségi ülésén tanácskozási joggal részt venni, a Szövetség munkájában 
közreműködni.15 
 
14.)16 A közgyűlés a jelen lévő tagok ¾-es szótöbbségével dönt: 
-  az alapszabály módosításáról 
     A közgyűlés a szavazati joggal rendelkező tagok ¾-es szótöbbségével dönt: 
- a Szövetség céljának módosításáról 
- a Szövetség megszűnéséről 
 
15.) Valamennyi tag több mint 2/3-ának szavazata szükséges: 
         - a szövetség alapszabályának elfogadásához, módosításához 

- a szövetségi tisztségviselők megválasztásához 
- tag kizárásához  
- A szövetség feloszlatásához a tagok 75 %-ának szavazata szükséges. 

                                                           
13 Megállapította a 10/2014.(VI.26.) közgyűlési határozat 
14 Megállapította a 8/2014.(V.9.) közgyűlési határozat 
15 Módosította a KNTSZ 2006.09.01-i közgyűlése 
16 Megállapította a 8/2014.(V.9.) közgyűlési határozat 
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- „Keresztúriakért Emlékérem” elismerés odaítéléséről a jelenlevő szövetségi tagok 
kétharmadának, de legalább a szövetség tagjainak, több mint felének a szavazatával dönt. 

 
16.) A szövetség tisztségviselői:  

- elnök, 
- alelnök, 
- elnökségi tagok 
- felügyelő bizottság elnöke és tagjai 

 
III. Fejezet  

Az elnökség  
 
1.) Az elnökség 5 főből áll: 1 fő elnök, 1 fő alelnök, 3 fő elnökségi tag 
 
2.) Az elnökség név és cím szerinti felsorolását az Alapszabály 2. számú melléklete tartalmazza.  
 
3.) A közgyűlések közötti időszakban az ügyeket az elnökség intézi. 
 
4.) 17Az Elnökség tagjai a Szövetség  vezető tisztségviselői. Az vezető tisztségviselők 
legfeljebb egyharmada választható az egyesület tagjain kívüli személyekből. Ha a vezető 
tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a 
vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó 
szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 
 
5.) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő 
ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 
 
6.)  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. 
 
7.) 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 vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 
 
8.) Az elnökség a szövetség végrehajtó ügyintéző szerve, amely gondoskodik a közgyűlés 
határozatainak végrehajtásáról, az alapszabályban meghatározott célkitűzések maradéktalan 
érvényesítéséről. 
 
9.) Az elnökség a közgyűlésnek tartozik felelősséggel. 

                                                           
17 Megállapította a 8/2014.(V.9.) közgyűlési határozat 



 7 

 
10.) Az elnökséget a Szövetség Közgyűlése 4 év  5 év 18időtartamra választja meg. 
 
11.)19 Az elnökség üléseit a szükséghez képest, de évente legalább 2 alkalommal tartja. Az elnökség a 
hatáskörébe tartozó kérdésekben szótöbbséggel határoz. Az üléseken az Elnökség tagjai, valamint a 
meghívottak vehetnek részt. 
 
12.)20 Az ülés akkor határozatképes, ha azon legalább 4 Elnökségi tag jelen van.  
 
13.)21 Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.  
Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Ha az elnökség tagja valamely ügyben 
nem szavazhat – II. fejezet 10. pont szerinti esetekben - őt az adott határozat meghozatalánál a 
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.22 
 
14.) Az elnökség dönthet mindazon kérdésekben, amelyek kizárólagos joggal nincsenek a közgyűlésnek 
fenntartva. 
 
15.)23 Az elnökség döntéseiért a közgyűlésnek felelős, intézkedéseiről a közgyűlésnek beszámolni 
köteles. 
Az Elnökség tagjai kötelesek a Közgyűlésen részt venni, a Közgyűlésen a Szövetséggel 
kapcsolatos kérdésekre válaszolni, a Szövetség tevékenységéről és gazdasági helyzetéről 
beszámolni. 
 
16.) Az Elnökség a határozatait az érdekelttel írásban közli, és a Szövetség honlapján nyilvánosságra 
hozza. 
 
17.)24 Az elnökség feladatai: 

a) az egyesület 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) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a 
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; 
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 
g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 
i) a tagság nyilvántartása; 
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 

      k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 
      l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 
 bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; 

- gondoskodik a szövetséggel összefüggő szabályzatok és közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról és annak kidolgozásáról, 

- évente legalább 2 alkalommal összehívja a közgyűlést 
- két közgyűlés közti időben irányítja a szövetség tevékenységét 
- előkészíti a tagok felvételéről, kizárásáról szóló javaslatot 
- elkészíti a szövetség éves munkatervét 
- dönt minden olyan kérdésben, amit jogszabály vagy közgyűlés nem utal más szerv hatáskörbe 

                                                           
18 Módosította a 15/2014.(XI.7.) közgyűlési határozat  
19 Megállapította a 8/2014.(V.9.) közgyűlési határozat 
20 Megállapította a 8/2014.(V.9.) közgyűlési határozat 
21 Megállapította a 8/2014.(V.9.) közgyűlési határozat 
22 Megállapította 10/2014.(VI.26.) közgyűlési határozat 
23 Megállapította a 8/2014.(V.9.) közgyűlési határozat 
24 Megállapította a 8/2014.(V.9.) közgyűlési határozat 
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18.) Az elnök köteles évente egy alkalommal a közgyűlésnek 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 

-  felelős a szövetség törvényes és alapszabály szerinti működéséért, 
- kapcsolatot tart az elnökség tagjaival és felelős azért, hogy intézkedései a közgyűlés az 

elnökség határozatával összhangban legyenek, 
- a szövetség nevében a közgyűlés felhatalmazásának keretei között szerződéseket köthet 
- vezeti a közgyűlés és az elnökség üléseit 
- felelős a szövetség törvényes működéséért 
- intézkedik minden olyan kérdésben, amely nem tartozik tisztségviselője hatáskörbe. 

 
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 közgyűlés és elnökségi ülések előkészítése, technikai lebonyolítása, 
- koordinációs feladatokat lát el az elnökség és a tagság között, 
- a tagoknak az alapszabály pontjai alapján tett észrevételeit, javaslatait a közgyűlésen ismerteti, 
- gondoskodik az elnökség határozatainak végrehajtásáról 

 
V. Fejezet 

A Felügyelő Bizottság  
 
1.) A Felügyelő Bizottság a szövetség jogszabályoknak megfelelő működését, az alapszabály betartását, 
valamint a szövetség gazdálkodását, a szövetségi határozatok végrehajtását betartását ellenőrző 
testület. 
 
2.) A szövetség tevékenységének egészére kiterjedő, folyamatos ellenőrzés megvalósítása érdekében 3 
fős felügyelő bizottságot választ, 4 évre 5 évre25,  akik maguk közül választják meg az elnököt.  
 
3.) A felügyelő bizottság tagja csak természetes személy lehet, semmilyen tagsági viszony nem állhat 
fenn a településszövetséggel, kizárólag a közgyűlésnek van alárendelve, és annak tartozik felelősséggel. 
 
4.) A felügyelő bizottság évente legalább 1 alkalommal tart ülést, amelyet az FB elnöke hív össze és 
akkor határozatképes, ha a tagok mindegyike jelen van. 
 
5.) A felügyelő bizottság vizsgálatairól jelentést készít, amelyet a közgyűléssel ismertet. 
6.) Feladata és hatásköre: 

- a szövetség pénzügyi gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése, az éves költségvetés, 
végrehajtásának, zárszámadásának véleményezése, 

- minden olyan ügy megvizsgálása, amelyet a közgyűlés szükségesnek tart. 
 

7.)  A Felügyelő Bizottság feladatai különösen: 
a) ellenőrzi a szövetség tisztségviselőinek és testületeinek jogszabály és alapszabály szerinti 
tevékenységét, a szövetség gazdasági, pénzügyi és számviteli tevékenységét és ennek eredményéről 
beszámol a közgyűlésnek, 
b) felügyeli a választások tisztaságát, javaslatot tesz a közgyűlésnek szavazatszámláló bizottság tagjaira, 

                                                           
25 Módosította a 15/2014.(XI.7.) számú közgyűlési határozat 
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c) véleményt nyilvánít az elnökségi programról és beszámolóról, valamint az éves költségvetésről és 
elszámolásról, 
d) a Felügyelő Bizottság elnöke - az ok és cél megjelölésével - indítványozhatja az Elnökség 
összehívását, 
e) az ügyrendjét megállapítja. 

 
8.)26 A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt 
venni. A felügyelőbizottság tagjai az Elnökségtől függetlenek, tevékenységük során nem 
utasíthatóak. 
 
9.) 27Az első felügyelőbizottság tagjait az Alapszabályban kell kijelölni, ezt követően a Közgyűlés 
választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással 
jön létre. 
 
10.)28 A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás 
megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag 
lemondó nyilatkozatát a Szövetség vezető tisztségviselőjéhez intézi. 
  
11.) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 

a) a vezető 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 vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 
12.) A Felügyelő Bizottságot akkor is össze kell hívni, ha a szövetség tagjainak 1/5-e az ok és cél 
megjelölésével írásban kéri. 
 
13.) Az üléseken a Felügyelő Bizottság tagjai, valamint a meghívottak vehetnek részt.  
A bizottság ülései általában nyíltak, de az FB tagjainak egyhangú szavazata alapján zárt ülést is tarthat.  
  
14.) A bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség 
esetén a szavazást meg kell ismételni. 
 
15.) A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni, melynek elkészítéséért az FB Elnöke 
felelős. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a megjelenteket név szerint, a döntések pontos szövegét, 
időpontját és hatályát, a döntést támogatókat és ellenzőket név szerint.  
 
16.) A Felügyelő Bizottság a megállapításait az érdekeltekkel – az átvételt igazolható módon - írásban 
közli, arról az Elnökséget és a közgyűlést tájékoztatja. 
 

VI.  
A tagok jogai és kötelezettségei29 

 
1.) A szövetség rendes tagja lehet minden „keresztúr” nevet viselő települési önkormányzat, akik 
alapítóként, vagy a belépési nyilatkozatban a szövetség alapszabályát elfogadják, fizetik a 
tagdíjat, a tagsági viszonyból eredő kötelezettségek teljesítését illetőleg a szövetség céljai 
megvalósítását vállalják.  A szövetségnek nem lehet tagja, akinek tagsága e fejezet 5.b, és 5.c 
pontja alapján szűnt meg.30 

                                                           
26 Megállapította a 8/2014.(V.9.) közgyűlési határozat 
27 Megállapította a 8/2014.(V.9.) közgyűlési határozat 
28 Megállapította a 8/2014.(V.9.) közgyűlési határozat 
29 Megállapította a 8/2014.(V.9.) közgyűlési határozat 
30 Megállapította a 10/2014.(VI.26.) közgyűlési határozat 
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2.) A szövetség tagjává választást a jelölt – a megfelelően kitöltött és aláírt belépési 
nyilatkozat benyújtásával – kérelmezheti. A nyilatkozathoz mellékelni kell az igazolását arról, 
hogy nevében ki járhat el képviselőként a szövetség tagságában. 
 
3.) A belépési nyilatkozatot a szövetség  Elnökéhez kell benyújtani. A felvételt kérő akkor 
válik a szövetség tagjává, ha a közgyűlés a tagok sorába – minősített többségű döntéssel - 
felvette. A közgyűlés  a tagfelvételről a kérelem benyújtását követő legközelebbi közgyűlésén 
dönt.  
 
4.)  A tag felvételéről első fokon a közgyűlés dönt. 
 
5.) A tagsági jogviszony megszűnik 
a) a tag kilépésével; 
b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával; 
c) a tag kizárásával; 
d) a jogutód nélküli megszűnésével 
 
5.1.) A tagsági viszony megszűnik a tag kilépésével. 
a.) A szövetségből való kilépés önkéntes. A kilépést a Szövetség képviselőjéhez kell írásban 
bejelenteni.  A kilépő tag tagsági viszonya a bejelentés hónapjának utolsó napján szűnik meg. 
b.) A kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségei alól, megszűnik 
azonban a tagságból eredő jogok iránti igénye. 
 
5.2.) Ha a tag nem felel meg a tagság feltételeinek, a Szövetség a tagsági jogviszonyt 30 napos 
felmondási idővel írásban felmondhatja. A felmondásról az elnökség előterjesztésére az 
közgyűlés dönt. 
 
5.3.) A tagsági jogviszony megszűnik kizárással. 
 
5.4.) A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy 
ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv 
kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. A kizárási eljárást bármely tag 
vagy egyesületi szerv jogosult kezdeményezni az alapjául szolgáló ok tudomásszerzését követő 30 
napon belül az elnökségnél.  
 
5.5.) A kizárási eljárás során I. fokon  a közgyűlés jár el.  
A kizárás tárgyában tartott  közgyűlésről az érintettet tértivevényes levélben vagy írásban, az 
átvételt igazolható módon kell értesíteni úgy, hogy az érintett az értesítést legalább az ülést 
megelőző 8 nappal korábban kézhez vegye.  
A kizárás tárgyában tartott közgyűlés  az érintett távollétében megtartható, ha az érintett 
értesítése szabályszerű volt, és az érintett előzetesen írásban alapos okkal távolmaradását nem 
mentette ki, vagy írásban kérte az eljárás távollétében történő megtartását.  
Az érintett a védekezését a kizárás tárgyában tartott közgyűlésen szóban vagy legkésőbb az ülés 
időpontjáig írásban terjesztheti elő.  
A kizárás tárgyában hozott valamennyi határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell 
ellátni és azt az érintettel tértivevényes küldeményben vagy írásban, az átvételt igazolható 
módon kell közölni. 
A közgyűlés által hozott kizáró határozattal szemben az érintett a közgyűlést követő 30 napon 
belül az illetékes Törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért törvénysértés esetén. 
A kizárt tag tagsági viszonya a közgyűlés általi kizáró határozat jogerőre emelkedésének napján, 
illetve bírósági jogorvoslat benyújtása esetén, ha a bíróság a közgyűlés általi kizáró határozatot 
helybenhagyja – a közgyűlés általi kizáró határozathozatal napján szűnik meg. 
 
5.6.) Eljárás tagdíjfizetés elmulasztása esetén: 
Az elnök kizárási eljárást kezdeményez az ellen a tag ellen, aki fél évig tagdíjfizetési 
kötelezettségének az elnökség által tértivevényes küldeményben vagy írásban, az átvételt 
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igazolható módon közölt felszólítás ellenére a felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon 
belül nem tesz eleget. 
 
6.) A tagsági viszony megszűnése esetén a befizetett tagdíj, illetve támogatás nem téríthető 
vissza. 
 
7.) A szövetség tagjairól nyilvántartást vezet. A tagok személyére vonatkozó adatok nem 
nyilvánosak. 
 
8.) A nyilvántartás vezetéséről a szövetség elnöke gondoskodik. 
 
9.) Tagsági képviselet: 
A  tagsági képviselet ellátására a tagszervezet mindenkori vezetője jogosult. (Pl. Önkormányzat: 
polgármester, egyesület: egyesületi elnök.)  
A szövetség tagjainak képviseletébe, választott tisztségeibe helyettes nem küldhető. Kizárólag 
közgyűlés esetén, önkormányzat polgármestere helyett, megbízólevéllel alpolgármester 
képviselheti az önkormányzatot. 
10.) A tagok jogai: 
a.)  részt vesznek a szövetség tevékenységében és rendezvényein 
b.)  választhat és választható a szövetség testületeibe 
c.)  részesülhet a szövetség által nyújtott kedvezményekben, igénybe veheti annak 
szolgáltatásait 
d.) a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kérhetnek, 
e.) a szövetség törvénysértő határozatát - tudomásra jutástól számított 30 napon belül - a 
bíróság előtt megtámadhatja. 
10.1.) A tagsági jogok forgalomképtelenek. Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és 
egyenlő kötelezettségek terhelik 
 
11.) A tagok kötelezettségei: 
a) kötelesek megtartani az Alapszabály és egyéb szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg a 
szövetség szerveinek határozatait; 
b) kötelesek teljesíteni a Szövetség tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt 
feladataikat, és tőlük elvárható módon elősegíteni a Szövetség célkitűzéseinek megvalósítását; 
c) kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni; 
d) A szövetség tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére.  
e) A szövetség tagja nem veszélyeztetheti az szövetség céljának megvalósítását, és a szövetség 
tevékenységét. 
2.) Tagok jogai: 
a.) A tagok tagsági jogaikat a szövetségi célok megvalósítása érdekében – személyesen illetve 
képviselők, meghatalmazottaik útján – közreműködés formájában gyakorolják. 
b.) Megilleti őket a rendezvényeken való részvétel, javaslattételi jog, valamint a belső szervezeti 
egységek ülésein tanácskozási joggal lehetnek jelen. 
c.) részesülhet a szövetség által nyújtott kedvezményekben, igénybe veheti annak szolgáltatásait 
d.) a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől 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 törvénysértő határozatát bármely tag – a határozat tudomására jutásától 
számított 30 napon belül, de legfeljebb 90 napon belül  – az illetékes bíróság előtt megtámadhatja. 
A határozat megtámadása a határozat végrehajtására nem halasztó hatályú, az illetékes bíróság 
azonban indokolt esetben a határozat végrehajtást felfüggesztheti. 
3.) Tagok kötelezettségei: 
f) kötelesek megtartani az Alapszabály és egyéb szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg a szövetség 
szerveinek határozatait; 
g) kötelesek teljesíteni a Szövetség tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, és 
tőlük elvárható módon elősegíteni a Szövetség célkitűzéseinek megvalósítását; 
h) kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni; 
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12.) A szövetség pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, valamint jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a szövetség célkitűzéseinek megvalósítását a maga 
eszközeivel segíti, az alapszabály rendelkezéseit elfogadja. és vállalja az éves pártoló-tagsági díj 
megfizetését. 
 
13.) A szövetség pártoló tagja szavazati joggal nem rendelkezik.  A pártoló tag a szövetség szerveinek 
ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető tisztségviselővé nem választható.31  

14.)32 A pártoló tag képességei és lehetőségei szerint anyagilag támogatja a szövetség céljainak 

megvalósítását. 

15.)33 Pártoló tag részt vehet a szövetség tevékenységében és rendezvényein, igényt tarthat a 

szövetség kiadványaira. 

 
6.) A tagsági viszony belépési nyilatkozattal kezdeményezhető, amelynek tárgyában a közgyűlés – soron 
következő rendes ülésén -  dönt, és nyilvántartásba veszi. 
7.) A tagsági viszony megszűnik: 

- kilépéskor 
- kizáráskor 
- a tag jogutód nélküli megszűnése esetén. 

 
8.) Kizárási ok: 
Ha a tag a szövetség célkitűzéseivel ellentétes magatartást tanúsít, vagy abban egy éve nem végez 
semmilyen tevékenységet, a szövetség tagjának kizárásához a közgyűlés valamennyi tagja több mint 
2/3-ának szavazata szükséges 
9.) Kizárás kérdésében első fokon a közgyűlés dönt. 
 

VII. Fejezet 
Ügyviteli szervezet  

 
1.) A szövetség működésének gazdasági tevékenységének és ügyvitelének ellátására ügyviteli szervezet 
hozható létre. 
 
2.) A szervezet felépítéséről, az alkalmazottak létszámáról, személyéről, díjazásáról, foglalkoztatásukkal 
összefüggő minden kérdésben az elnökség dönt. 
 
 

VIII. 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 
bevételeiből tevődik össze. 
 
2.) A támogatásként kapott pénzeszközöket a szövetség céljainak megfelelően kell felhasználni. 
 
3.) A szövetség gazdálkodásával összefüggő vagyoni és pénzügyi nyilvántartások vezetéséért az 
elnökség felelős. 
 
4.) A szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel, a szövetség vagyonát meghaladó tartozásokért 
tagjai vagyoni felelősséget nem vállalnak.  
 

                                                           
31 Megállapította a 10/2014.(VI.26.) közgyűlési határozat 
32 Megállapította a 10/2014.(VI.26.) közgyűlési határozat 
33 Megállapította a 10/2014.(VI.26.) közgyűlési határozat 
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5.) A tagdíjak mértékét a közgyűlés állapítja meg: 
 
6.) A tag éves tagdíja a települések lakosságszáma függvényében: 
A tagdíj kiszámításának alapja az előző évi KSH adatok alapján meghatározott lakossági létszám : 34 

 
 

 
7.) A tagdíj fizetés alól mentesülnek a határon túli Keresztúr nevű településeket.  
 
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 bankszámlavezetője: OTP 
Rt. Fonyód 11743095-20011318.  
 
9.) A szövetség megszűnése esetén vagyonáról a hitelezők kielégítése után a közgyűlés rendelkezik. 
 
10.) 35A 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 fő 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, Közgyűlése köteles befektetési szabályzatot készíteni és elfogadni. 
 
3) A Szövetség bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan 
feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a 
pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás 
alapjául nem szolgálhat. 
 
4) A Szövetség ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint a szövetségi célok mind 
hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- 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 országgyűlési és megyei, 
valamint fővárosi, helyi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat. 
 

2. A szövetség vezető tisztségviselőinek összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok: 
 

1)36 A közgyűlés illetve a vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy aki 
képviselőjének hozzátartozója (Ptk. 8:1.§ (2) bekezdés 1. pont)  akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 
685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján 

                                                           
34 A tagdíjak mértéke 2009. január 1. napjától módosult. Megállapította a 16/2008.(VIII.30.) közgyűlési határozat 
35 Megállapította a 15/2007.(XI.16). számú közgyűlési határozat 
36 Megállapította a 8/2014.(V.9.) közgyűlési határozat 

0- 300 főig 40.000 Ft + 3 Ft/fő 
301-650 főig 50.000 Ft + 3 Ft/fő 

651-1000 főig 60.000 Ft + 3 Ft/fő 
1001-2000 főig 70.000 Ft + 3 Ft/fő 
2001-3000 főig 80.000 Ft + 3 Ft/fő 
3001-4000 főig 90.000 Ft + 3 Ft/fő 
4001 fő felett 100.000 Ft + 3 Ft/fő 
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a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem 

minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 
2) a közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző 
két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 
köztartozását nem egyenlítette ki. 

 
3) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél 
is betölt. 
 

3.  Közhasznúsággal kapcsolatos további rendelkezések37 
 

(1) A szövetséget illetve annak támogatóit és a szövetség szolgáltatásainak igénybevevőit az 1997. évi 
CLVI. 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, 
 
1.) Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve végez. A szövetség vállalkozási tevékenységéből származó bevételének 
megállapítását a civil szervezetekre vonatkozó gazdálkodási tevékenységről szóló hatályos 
jogszabályok alapján végzi. 
 
2.) Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott 
tevékenységére fordítja. A szövetség az alapcél szerinti tevékenységéből, illetve a gazdasági-
vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) 
elkülönítetten kell nyilvántartani. 

 
3.) A szövetség nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból; 

 
(6)  A szövetség ülései nyilvánosak, azon bárki részt vehet, és a közgyűlés engedélyével véleményt 
nyilváníthat. 
 
4.) A szövetség elnöke a közgyűlés és a vezetőség határozatairól (döntéseiről) nyilvántartást vezet 
(határozatok könyve) amelyből a vezetőszerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a 
döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha nem ütközik akadályba, a támogatók és ellenzők 
személye) megállapítható, 

 
5.) A szövetség közhasznú működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés – előzetesen 
egyeztetett időpontban – a szövetség székhelyén, a szövetség elnöke, vagy a vezetőség egy tagjának 
jelenlétében történhet, azokról térítés ellenében másolat kérhető.  

 
6.) A szövetség közhasznú működésével, szolgáltatása igénybevétele módjával, és beszámolóival 
kapcsolatos adatokat, tudnivalókat a szövetség honlapján teszi közzé.  

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

 

                                                           
37 Megállapította a 8/2014.(V.9.) közgyűlési határozat 
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7.) A szövetség az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli 
szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való 
elszámolás feltételeit és módját. 

 
8.) A (12) bekezdésben foglaltak szerint Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és 
feltételeit a (10) bekezdés a 6. pont  szerint nyilvánosságra kell hozni. A közhasznú szervezet által 
nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. 

 
9.) A szövetség a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban 
nem részesítheti. 

 
10.) A szövetség bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban meghatározott szabályok szerint - 
pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az 
eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott 
nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 

 
11.) A szövetség váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 

 
12.) A szövetség  

a) vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem 
vehet fel; 

b) az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére 
nem használhatja fel. 

 
13.)  A Szövetség köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni, 
amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni. A 
közhasznúsági melléklet tartalmazza a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a 
közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 
összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását. 
 
14.)  A Szövetség nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell 
alkalmazni. Közhasznú jogállású civil szervezet esetén kötelező a kettős könyvvitel alkalmazása. 
 
15.) A civil szervezet gazdálkodására és adománygyűjtésre egyebekben a 2011. CLXXV. törvény 
V. fejezetének 17.§-26.§-a irányadó. 

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

 
(18) A szövetség köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést 
készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a legfőbb 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 szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a 

kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek 
szerveitől kapott támogatás mértékét; 

f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; 
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 

 
16.)  A Szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba beszámolójába, 
közhasznúsági mellékletébe a Szövetség székhelyén – a Szövetség képviselőjével előzetesen 
egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet. 
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17.) A Szövetség közhasznú tevékenységét a következő jogszabályban előírt közfeladathoz 
kapcsolódóan végzi: 
- 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 7. pont 
- 1991. évi XX tv. 121. § a-b pontok 
- 2008. évi XCIX tv. 3. § 

18.) A közhasznú jogállású szervezet jogosult használni a közhasznú megjelölést. 

19.)  A Szövetség hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, 
amennyiben az előző évről szóló beszámoló közhasznúsági melléklete célcsoportra vonatkozó 
adatai alapján a Szövetség szolgáltatásai a Szövetség tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül 
más személyek számára is hozzáférhetőek. 
 
20.) A közhasznú jogállás kérelmezésének feltételének teljesülése a 2011. évi CLXXXI. törvény 
32.§ (4) és (5) bekezdései alapján: 
20.1.) Megfelelő erőforrás áll a Szövetség rendelkezésére, ha az előző két lezárt üzleti év 
vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül: 

a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy 
b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy 
c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai)-  a vezető tisztségviselők juttatásainak 
figyelembevétele nélkül- eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét. 
 

20.2.)  Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki a Szövetségnél, ha az előző két lezárt 
üzleti éve vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül: 

a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a 
szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az 54. § szerinti bevétel nélkül 
számított összes bevétel kettő százalékát, vagy 
b) közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes 
ráfordítás felét a két év átlagában, vagy 
c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű 
önkéntes tevékenységét végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően. 
 

21.) A szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és 
megyei, valamint fővárosi, helyi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat. 
 
(19) A szövetség éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg 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 kiemelkedően közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes 
köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő 
kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. 
 

X. fejezet  
A szövetség megszűnése38 

 
 A szövetség megszűnik: 

a.) más egyesülettel, szövetséggel való egyesüléssel 
b.) feloszlatással 

b.)  ha megszűnését a közgyűlés kimondja  
c.) a Törvényszék megszünteti vagy megállapítja megszűnését 

                                                           
38 Megállapította a 8/2014.(V.9.) közgyűlési határozat 
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- ha más szövetséggel egyesül, 
- ha tagjainak száma a jogszabályban megkívánt létszám alá csökkent, 
- ha feloszlatását a közgyűlés kimondta 
- ha az illetékes bíróság határozatával a szövetséget feloszlatta. 

 
XI.  

Záró rendelkezések 
 
1.) A szövetség működése felett a törvényességi felügyeletet –2011. évi CLXXV törvény 11. §-
a alapján – az ügyészség gyakorolja. 
 
(2)  Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V.. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között 
a Közgyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat. 
 
(3). Alulírott, mint a Szövetség Elnöke igazolom, hogy a 2011. évi CLXXXI. törvény 38. –ának 
(2) bekezdése alapján jelen alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az 
alapszabály módosítások alapján hatályos tartalomnak. 
 
1.) A szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 
anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és megyei, 
valamint fővárosi, helyi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat. 
2.) Ezen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az egyesületi jogról szóló 1989. 
évi II. törvény rendelkezései az irányadóak: 
3.)  Az alapszabály 2008. december 1. napján  lép hatályba. Az alapszabályt a KNTSZ 2008. november 7-i 
ülésén …./2008.(XI.7.) számú határozatával fogadta el.  
 
Balatonkeresztúr, 2014.  november 7.  
 

Kovács József  
elnök 

 
 

Záradék: 
Jelen alapító okiratot a Keresztúr Nevű Települések Szövetsége 2014. május 9-ei közgyűlésén hozott 
8/2014. (V.9.) számú határozatával és a 2014. június 26-ai közgyűlésén hozott 10/2014.(VI.26.) számú 
határozatával módosította, jóváhagyta. 
 
Jelen alapító okiratot a Keresztúr Nevű Települések Szövetsége 2014. november 7-ei közgyűlésén 
hozott 15/2014.(XI.7.) számú határozatával módosította, jóváhagyta.  
 
 
Balatonkeresztúr, 2014. november 7.  
 
 

Kovács József  
elnök 
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1. számú melléklet 
 

Szövetség tagjai 
 Önkormányzat, tag székhelye Képviselője 

/polgármester/ 
1 Almáskeresztúr 39 7932 Almáskeresztúr Fő u. 53.  Veriga Lajos 
2 Balatonkeresztúr 8648 Balatonkeresztúr Ady Endre u. 52. Kovács József  
3 Bácskeresztúr40  Bácskeresztúr Kovac Zeljko 
4 Bodrogkeresztúr 3916 Bodrogkeresztúr 

Kossuth u. 85. 
Májer József 

5 Csicsókeresztúr41 Beszterce-Naszód megye Felőr község 
Önkormányzata 

Gáll Károly 

6 Hejőkeresztúr 3597 Hejőkeresztúr Petőfi u. 56. Demeterné Zeleni Enikő 
7 Kaposkeresztúr 7258 Kaposkeresztúr Szabadság tér 2. Budánné Simonfalvi Katalin 
8 Magyarkeresztúr 9346 Magyarkeresztúr Kossuth u. 42. Németh Erzsébet 
9 Murakeresztúr 42 8834 Murakeresztúr Honvéd út 3.  Pavlicz Lajos  
10 Nagykeresztúr 43 3075 Nagykeresztúr Salgótarján út 4.  Géczi Antal 
11 Nemeskeresztúr44 9548 Nemeskeresztúr Kossuth u. 71.  Rába Gyula45 
12 Ördögkeresztúr Ördögkeresztúr Felházi Klára  
13 Petrikeresztúr 8984 Petrikeresztúr Kossuth u. 94. Borvári Lili46 
14 Rákoskeresztúr 1173 Budapest XVII. Pesti út 165. Riz Levente 
15 Ráckeresztúr  2465 Ráckeresztúr Kossuth u. 37. Dr. Szentes-Mabda Katalin 

Dóra 
16 Sajókeresztúr 3791 Sajókeresztúr Rákóczi u. 40. Kollár Miklós 
17 Sarkadkeresztúr 5731 Sarkadkeresztúr Vörösmarty út 7. Bakucz Péter 
18 Sárkeresztúr 8125 Sárkeresztúr Fő u. 34. Csutiné Turi Ibolya 
19 Székelykeresztúr  Ro-535400 Székelykeresztúr /Románia, Hargita 

megye/ Szabadság tér 27.  
Rafai Emil47 

20 Tiszakeresztúr48 Tiszakeresztúr Román Mihály  
 

2. sz. melléklet 
A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége Elnöksége49 

Tisztség Név Cím 
Elnök Kovács József  8648 Balatonkeresztúr Rákóczi u. 10/a. 

Alelnök Riz Levente  Budapest XVII.  XXV. u. 30.  
Elnökségi tag Májer József 3916 Bodrogkeresztúr Óvásártér 1/c. 
Elnökségi tag Németh Erzsébet 9346 Magyarkeresztúr Kossuth u.99. 

                                                           
39 .214/2008.(II.29.) közgyűlési határozat alapján 2008. január 1. napjától a Szövetség tagja 
40 6/2012.(VIII. 2.) számú közgyűlési határozattal vált a szövetség tagjává 
41 4/2012.(III.2.) számú közgyűlési határozattal vált a szövetség tagjává 
42 8/2007.(VIII.25.) közgyűlési határozat alapján 2008. január 1. napjától a Szövetség tagja 
43 8/2007.(VIII.25.) közgyűlési határozat alapján 2008. január 1. napjától a Szövetség tagja 
44 2/2008.(II.29.) közgyűlési határozat alapján 2008. január 1. napjától a Szövetség tagja 
45 2014. október 12-ei önkormányzati választáson megválasztott polgármester 
46 2014. október 12-ei önkormányzati választáson megválasztott polgármester 
47 Módosította a 14/2008.(VIII.30.) számú közgyűlési határozat 
48 2/2011.(III.4.) számú közgyűlési határozat alapján a Szövetség tagja  
49 Az elnökség tisztújítására a 2010. november 12-i közgyűlésen került sor.  
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Elnökségi tag Rafai Emil  535400 Székelykeresztúr /Románia, Hargita 
megye/ Gyárfáskert u. 7.  

 
A Keresztúr Nevű Települések Szövetség Felügyelő Bizottsága 50 

Tisztség Név Cím 
FB Elnök Demeterné Zeleni Enikő  3597 Hejőkeresztúr Petőfi u. 21. 

FB tag Dr. Szentes-Mabda Katalin 
Dóra 

2030 Érd Szinva u. 3.  

FB  tag Pavlicz Lajos  8834 Murakeresztúr Arany J. u. 2/b.  
 
 

3. számú melléklet  
 

A Keresztúriakért Emlékérem alapításáról és adományozásának szabályairól 
 
A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége attól a céltól vezérelve, hogy a szövetség munkájában, 
életében kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben 
részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként 
a jelen és az utókor elé, ezért  

Keresztúriakért Emlékérmet alapít. 
 

I.  
Az elismerések adományozásának feltételei 

 
1. Elismerés adományozható annak a nagykorú magyar vagy külföldi állampolgárnak, vagy 
civilszervezetnek, személyek csoportjának, gazdasági szervezetnek aki/amely hozzájárult a Szövetség 
jó hírnevének öregbítéséhez, a szövetség tagjainak bővítésében, a találkozók szervezésében kiemelkedő 
munkát végzett, erkölcsi vagy anyagi támogatást nyújtott a szövetség működéséhez továbbá 
példamutató magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. 
Adott évben a Keresztúr Nevű Települések Találkozójának házigazdája, szervezője elismerésben nem 
részesülhet. 
 
2. Az elismerés évente adományozható.   
 
3. A kitüntetettet díszoklevél és a Szövetség címerével díszített bronzplakett illeti meg. 
 
4. Az elismerés formája 8 cm átmérőjű 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 közgyűlés határozatának számát, keltét 
- a Szövetség elnökének aláírását, átadásának helyét, időpontját 
- 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 

                                                           
50 A Felügyelő Bizottság  tisztújítására a 2010. november 12-i közgyűlésen került sor. 
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1. A kitüntetést a Keresztúrok Találkozója alkalmával a szövetség elnöke, ünnepélyes keretek között 
adja át.   
 
2. A Szövetség tagjai javaslataikat részletes indokolással terjeszthetik elő a szövetség elnökénél. 
 
3. A javaslatok minden év január 30-ig terjeszthetők elő.  
 
4. Az elnök a szövetség közgyűlésén ismerteti a javaslatokat. 
 
5. Az elismerések odaítéléséről a jelenlevő 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.  
 

III. 
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 jogerősen eltiltott, 
- az elismerést jogtalan előny 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 megfelelően alkalmazni. 
 

IV.  
Vegyes rendelkezések 

 
1. Az elismerésben részesített személyekről és szervezetekről az elnök nyilvántartást vezet.  
2. A nyilvántartás tartalma: sorszám, a szövetség határozatának száma, név és lakcím, adományozás 
időpontja, 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. 
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