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A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége, a Polgári 
Törvénykönyvről és a civil szervezetekről szóló jogszabályok rendelkezéseinek 
megfelelve, a tagszervezetek döntése alapján módosítják, és az alábbi 
tartalommal fogadják el a szövetség alapszabályát: 

I.  A Szövetség adatai 

1. A Szövetség teljes neve: Sopron-Fertőd Kistérség 
     Civil Szervezetek Szövetsége 

2. A Szövetség rövid neve: SFKCSZSZ 
A Szövetség a nyilvántartásba vett rövidített nevét mindennapi 
adminisztrációs és pénzügyi tevékenységei során azzal a megkötéssel 
használhatja, hogy szerződéses kötelezettségvállalásai során a 
Szövetség teljes nevét is fel kell tüntetni.   

3.  A Szövetség székhelye: 9400 Sopron, Király Jenő utca 24. 
A Szövetség székhelye a Szövetség bejegyzett irodája, ahol a Szövetség 
biztosítja a részére címzett jognyilatkozatok fogadását és a Szövetség 
jogszabályban meghatározott iratainak elérhetőségét. 

4. A Szövetség postacíme: 9401 Sopron, Postafiók 217. 

A postacím kizárólag a levélpostai forgalom számára használható. 
5. A Szövetség telephelye: 9400 Sopron, Magyar utca 14. 

A Szövetség telephelye a cél szerinti tevékenységeinek fő helyszíne. 
6. A Szövetség honlapja: http://www.szovetseg.eu 

A Szövetség saját honlapján keresztül biztosítja a jogszabályokban előírt 
és az önként vállalt közzétételi kötelezettségeit. 

II.  A Szövetség jogállása 

A Szövetség a civil szervezetekre vonatkozó jogszabályok alapján létrejött 
közhasznú jogállású, önkéntes – és ifjúsági közösségi szolgálat – fogadó 
különleges formájú egyesület, nyilvántartott tagsággal rendelkező, 
önálló jogi személyiséggel bíró civil szervezet. 
A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete 
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
A Szövetség nem zárja ki, hogy tagszervezetein kívül más is részesüljön 
közhasznú szolgáltatásaiból. 

III.  A Szövetség célja  

Öntevékeny nonprofit civil szervezetek támogatása, fejlesztése és a 
területi, szakmai civil közösségek érdekképviselete.  

IV.  A Szövetség tevékenysége 

Civil tájékoztató és oktató központ létrehozása és működtetése, ahol a 
szövetség a civil szervezetek számára közgazdasági, jogi, 
kommunikációs, informatikai és pályázati tanácsadást végez, valamint 
ezekkel kapcsolatban, szolgáltatásokat nyújt. 

V.  A Szövetség közhasznú tevékenysége és közfeladata 

A szövetség támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, erősíti a 
település önfenntartó képességét, amely a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.  6. § a)-b) pontjai 
alapján a helyi önkormányzat feladata. 
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VI.  A Szövetség feladatai 

− Segíti tagszervezeteit és ellátja érdekképviseletüket. 

− Civil szervezetek számára rendezvényeket szervez és bonyolít le. 

− Elektronikus és nyomtatott kiadványokat szerkeszt, sokszorosít. 

− Civil szervezetek számára tanácsadást nyújt. 

− Az állami, kormányzati és önkormányzati szervezetekkel, szervekkel, 
hivatalokkal és intézményekkel együttműködik a civil szervezetek 
támogatása, fejlesztése tárgyában. 

VII.  A Szövetség cél szerinti tevékenységei: 

− Könyvek, brosúrák és hasonló termékek valamint időszaki 
kiadványok elektronikusan és/vagy nyomtatott formában történő 
kiadásával kapcsolatos (szerkesztési, nyomdai előkészítési, nyomási, 
sokszorosítási, hajtogatási, fűzési és kötési) szolgáltatások. 

− Videó- és/vagy hangfelvételt, számítógépes adathordozót sokszorosító 
szolgáltatások, eseményfényképezés, videofelvétel készítés, vetítés. 

− On-line kiadás, weboldal és adatbázis szolgáltatás és közvetített 
internet-hozzáférés, -ellátás, telefon és telefax szolgáltatás, szoftver-
szaktanácsadás, -ellátás (alkalmazói és felhasználói szoftver kiadása, 
egyedi szoftver-fejlesztés, rendszer-karbantartás, adatrögzítés, 
adatfeldolgozás, adatbázis, táblázat- és prezentációkészítés, leíró 
gépírás, szövegszerkesztés és egyéb számítógépes feldolgozás). 

− Irodai és egyéb gépek, berendezések kölcsönzése, bérbe adása.  

− Kiállítás-, vásár-, konferencia, képzés és kongresszusszervezés. 

− Számviteli jelentések (analitikák, statisztikák, pályázati és éves 
beszámolók, közhasznúsági jelentések) összeállítása és a kapcsolódó 
egyéb számviteli szolgáltatások. Irodai szolgáltatások. 

− Általános, pénzügyi, marketing és PR célú, humánpolitikai valamint 
üzletviteli tanácsadás, témamenedzselés, programkoordinálás. 

− Egyéb munkaerő (önkéntesek, segítők) közvetítése. 

− Egyéb gazdasági, társadalmi tevékenységet segítő szakmai tervezés, 
szakértés, egyéb, máshova nem sorolt oktatás, képzés. 

− Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi szolgáltatás 
(közcélok támogatása és speciális csoportok védelme valamint egyéb, 
tagsági viszonyon alapuló szolgáltatások) 

− Művelődési, oktatási, szociális, egészségügyi, (épületrész, terem), 
önálló rendeltetésű egység bérbeadása. 

− Hirdetési felület értékesítése elektronikus és/vagy nyomtatott 
valamint internetes formában megjelenő időszaki kiadványokban 
(nem minősülnek vállalkozási tevékenységnek a közhasznúsági 
jelentések, éves beszámolók és egyéb jellemzően a civil szervezetek 
számára kötelező közzétételek). 

− Internetes és máshová nem sorolt egyéb kiskereskedelem (nem 
vállalkozási tevékenységként a jótékonysági célú vagy egyébként a 
szövetség cél szerinti és/vagy közhasznú tevékenységével szorosan 
összefüggő kereskedelmi tevékenységek), valamint egyéb 
korlátozottan igénybe vehető (kizárólag saját rendezvényeken, 
eseményeken és helyszíneken büfészolgáltatás) vendéglátás. 
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VIII.  A tagság 

1. A Szövetség tagja (tagszervezete) lehet az a civil szervezet (egyesület, 
alapítvány, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet és civil 
társaság), amely a Szövetség célkitűzésével egyetért, és a célok 
megvalósítása érdekében tevékenységében aktívan részt kíván venni, 
továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja. 

2. A szövetség tagja természetes személy, politikai tevékenységet végző 
civil szervezet, és gazdasági társaság nem lehet. 

3. A szövetség tagszervezeteinek nyilvántartási adatai – a vezető 
tisztségviselők nevén kívüli személyes adatai kivételével – nem 
titkosak, azokat a szövetség nyilvánosságra hozhatja (tagjegyzék).  
A Szövetség tagszervezeteinek nevét és székhelyét tartalmazó 
tagjegyzék jelen alapszabály 1. számú mellékletét képezi. 

IX.  A vagyoni hozzájárulás 

1. A Szövetség tagszervezetei vagyoni hozzájárulásként azonos mértékű 
tagdíjat fizetnek. A tagdíj mértéke havi 500.-Ft, amelyet minden 
tagszervezet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig egy 
összegben, a Szövetség házipénztárába vagy bankszámlájára történő 
átutalás útján fizet meg. 

2. Az újonnan belépő tagszervezetek az első tagdíj befizetését a belépést 
követő 8 napon belül, a tárgyév december 31-ig tartó időszakára 
vonatkozóan teljesítik. A Szövetségi tagság megszűnése esetén a tagdíjat 
a tagsági jogviszony megszűnésének hónapját megelőző hónap utolsó 
napjáig terjedő időszakra kell megfizetni. 

3. A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel, tagszervezetei – a 
vagyoni hozzájárulásuk megfizetésén túl – a Szövetség tartozásaiért 
saját vagyonukkal nem felelnek. 

X.  A tagsági jogviszony keletkezése 

1. A Szövetségi tagság kérelmezése a belépési szándék nyilatkozat 
elnökséghez történő eljuttatásával kezdődik. A szövetségi tagság a 
belépési szándéknyilatkozatnak a közgyűlés jelen alapszabály szerinti 
felhatalmazása alapján az elnökség általi elfogadásával keletkezik, de az 
elnökség a döntés meghozatala előtt a közgyűlés véleményét is kérheti.  

2. A belépési szándék nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely 
a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyhangú nyílt 
szavazással határoz a tagfelvételről, az elutasításról vagy egyszerű 
szótöbbséggel (nem egyhangú döntés esetén) a közgyűlés véleményének 
kikéréséről. 

3. Amennyiben az elnökség a közgyűlés véleményét kéri, úgy a következő 
közgyűlésen történő előterjesztés és véleményezést követő 30 napon 
belül határoz a tagfelvételről. A tagfelvételről vagy a közgyűlési 
véleményezésre utalásról szóló határozatot annak meghozatalát követő 
8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a 
tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén 
jogorvoslatnak helye nincs. 

4. A belépési szándéknyilatkozat kötelező mellékletei: a tagszervezet létesítő 
okiratának másolata, a legfőbb döntéshozó szervének döntésének 
igazolása a belépésről (jegyzőkönyv másolat) és a tagszervezet képviselője 
által tett nyilatkozat arról, hogy a szövetség hatályos létesítő okiratát a 
tagszervezet legfőbb döntéshozó szerve megismerte, valamint hogy a 
tagszervezetet a szövetségben képviselő személyről (delegáltról) döntött. 
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XI. A tagsági jogviszony megszűnése 

1. A tagsági jogviszony megszűnik a tagszervezet kilépésével, jogutód 
nélküli megszűnésével és a tagszervezet kizárásával. 

2.  A tagsági jogviszonyát a tagszervezet a legfőbb döntéshozó szervének 
döntésével Szövetség elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával, 
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a 
nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg. 

3.  A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja a 
Szövetség tagjai közül azt a tagszervezetet, amely jelen alapszabály 
rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát megszegi vagy szellemiségét 
ismételten vagy súlyosan sértő magatartást tanúsít, vagy a szövetség 
munkájában több, mint két évig nem vesz részt.  

4. Azon tagszervezet ellen, amely jelen alapszabály VIII. 1. szakaszában 
foglaltaknak nem – vagy csak részben – felel meg, kizárási eljárást kell 
indítani. 

5. Az a tagszervezet, amelynek delegáltja a szövetség tevékenységeiben 
(szövetségi rendezvényeken vagy a szövetségi szervek munkájában) 
több, mint két egymást követő évben nem vesz részt, kizárási eljárás 
indítható. A kizárást kezdeményező tagszervezet vagy szövetségi szerv a 
kizárási eljárás megkezdése előtt az elnökséget tájékoztatni köteles. Az 
elnökség feladata, hogy a kizárással fenyegetett tagszervezet hivatalos 
képviselőjét tájékoztassa és lehetőséget biztosítson a szövetség 
munkájában való részvételre. Amennyiben a kizárás 
kezdeményezésének tárgyévét követő május 31-ig nem vesz részt a 
tagszervezet a szövetség munkájában, a kizárási eljárást meg kell 
indítani. 

6. Kizárható a tagszervezet akkor is, ha 12 hónapon keresztül elmaradt a 
tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a 
tagszervezet csak akkor zárható ki, ha a legalább 12 hónapos mulasztás 
elteltét követően az elnökség írásban – 30 napos póthatáridő tűzésével 
és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – 
felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn 
belül is eredménytelen maradt. 

7. A kizárási eljárást bármely tagszervezet vagy szövetségi szerv 
kezdeményezésére a közgyűlés folytatja le.  

8. A kizárási eljárásban a tagszervezetet a közgyűlés ülésére meg kell hívni, 
azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére 
történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem 
akadályozza. Az ülésen biztosítani kell a tagszervezet képviselője 
számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tagszervezet jogi 
képviselővel is képviseltetheti magát.  

9. A tagszervezet kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és 
indokolással kell ellátni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás 
alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati 
lehetőségről való tájékoztatást. A közgyűlés a kizárásról szóló 
határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon 
belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett 
tagszervezettel.  

10. A kizárt tagszervezet a kizárást kimondó közgyűlési határozat ellen a 
bírósághoz fordulhat. 
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XII.  A Szövetség tagjainak jogai  

1.  A Szövetség tagszervezete jogosult: 

− a Szövetség tevékenységében részt venni, 

− a Szövetség szolgáltatásait igénybe venni, 

− a közgyűlésen delegálttal részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a 
közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, 
javaslatokat és észrevételeket tenni, 

− a Szövetség irataiba betekintetni, 

− arra, hogy bármelyik delegáltját a Szövetség vezető tisztségviselőjévé, 
válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott 
kizáró ok nem áll fenn. 

2. A tagszervezet a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott 
képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott 
meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba 
kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén 
átadni. 

3. A Szövetség minden tagszervezetét legfeljebb két fő, egy szavazati joggal 
(egy tagszervezet, egy szavazat) képviseli a közgyűlésben. 

4. A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tagszervezeti delegált 
egyenlő szavazattal rendelkezik. 

XIII.  A Szövetség tagjainak kötelezettségei 

1. Nem veszélyeztetheti a Szövetség céljának megvalósítását és a Szövetség 
tevékenységét. 

2. Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni. 
3. Köteles a Szövetség alapszabályának, a döntéshozó szervek 

határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani. 
4. A jogi személyiséggel rendelkező tagszervezet köteles a bírósági 

nyilvántartási adatait érintő, abban bekövetkezett változásokat az 
annak jogerős nyilvántartásba vételét követő 8 napon belül az 
elnökséghez bejelenteni. 

5. A jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy civil társaság 
köteles a címét, képviselőjét érintő változásokat 8 napon belül az 
elnökséghez bejelenteni. 

XIV.  A Szövetség által tagjainak nyújtható támogatások 

A Szövetség tartós közérdekű és közhasznú céljaival és tevékenységeivel 
összhangban segíti a civil szervezeteket, tagjai számára a tagsági 
jogviszony alapján a következő típusú támogatásokat nyújthatja a 
Szövetség elnökségének döntése alapján: 

− A Szövetség rendezvényein (oktatások, képzések, konferenciák) 
térítésmentesen vagy jelentős kedvezménnyel vehetnek részt. 

− A Szövetség tulajdonában, használatában lévő ingó- és ingatlan 
vagyonelemeket kedvezményesen vehetik igénybe. 

− Szerződött partnereivel kötött megállapodások alapján egyes 
szolgáltatások igénybevételéhez, termékek megvásárlásához 
kedvezményre jogosító igazolást állíthat ki. 

− Átmeneti likviditási vagy projekt megvalósítási problémák esetén 
visszatérítendő támogatásban részesülhet, egy erre a célra létrehozott 
pénzügyi alapból. 
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XV.  A Szövetség képviselete 

A Szövetség képviseletét az elnök és az alelnök önállóan látja el, az elnök 
és az alelnök képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános és a 
képviseleti joguk gyakorlásának módja: önálló. A Szövetség 
bankszámlája felett az elnök, az alelnök és a titkár önállóan rendelkezik. 

XVI.  A Szövetség állandó szervei 

A Szövetség közgyűlése a törvényes működés biztosítása érdekében, az 
alábbi, önkormányzati elveken működő szerveket hozza létre: 

− a tagszervezetek delegáltjainak összességéből álló Közgyűlés, a 
Szövetség legfőbb döntéshozó szerve, 

− az Elnökség, a Szövetség ügyvezető szerve, 
− a Felügyelő- és Ellenőrző Bizottság, a Szövetség ellenőrző szerve. 

XVII.  A Szövetség egyéb szervei 

A Szövetség közgyűlése egyes szakmai vagy területi feladatok ellátására 
ideiglenes bizottságokat, munkacsoportokat hozhat létre. 

XVIII.  A Szövetség szerveinek határozathozatala 

1. A Szövetség szervei határozataikat a határozatképesség 
megállapításánál – az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően –
figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. 

2. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, akit a határozat 
kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Szövetség terhére 
másfajta előnyben részesít, vagy akivel a határozat szerint szerződést 
kell kötni, illetve aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, valamint 
akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szövetségnek 
nem tagja, illetve aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi 
befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy aki egyébként személyesen 
érdekelt a döntésben. 

3. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai 
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 
szolgáltatás, illetve az Szövetség által tagszervezetének, annak 
delegáltjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak 
megfelelő cél szerinti juttatás. 

4. Az ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jelenlévő tagok írnak 
alá (közgyűlés esetén a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a két 
jegyzőkönyv hitelesítő és kötelező melléklete a jelenléti ív).  
A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének 
tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők 
számarányát (ha lehetséges, személyét). A határozatokat az titkár 
köteles a Határozatok Könyvébe bevezetni. 

5.  A határozatokat a levezető elnök a szóban kihirdeti és az érintett 
tagszervezettel a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, 
igazolható módon is közli a határozatnak a Szövetség honlapján történő 
közzétételével egyidejűleg. 

6. Az ülésről a résztvevők egyhangú hozzájárulásával videó- és 
hangfelvétel, valamint fényképfelvétel készíthető. Azon nem 
tagszervezeti képviselők, vezető tisztségviselők (vendégek) számára, akik 
nem kívánnak szerepelni a videó és/vagy hangfelvételen, fényképen, 
lehetőséget kell biztosítani a helyszín elhagyására. 

7. A Szövetség szerveinek ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság 
jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. 
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XIX. A Szövetség szerveinek elektronikus döntéshozatala 

1. A Szövetség szerveinek ülése személyes részvétellel elektronikus úton is 
lefolytatható, ha a tagjainak személyazonossága az igénybe vett 
elektronikus úton megfelelően igazolható, és a tagok közötti kölcsönös 
és korlátozásmentes kommunikáció biztosított. 

2. Nem dönthet az elektronikus úton összehívott: 
Közgyűlés: 

− az alapszabály módosításáról, 
− a vezető tisztségviselők személyéről és 
− az éves beszámolóról és annak közhasznúsági mellékletéről. 
Elnökség: 

− a tagfelvétel közgyűlési véleményezésre utalásáról, 
− tagszervezet kizárási eljárásának megindításáról. 
Felügyelő- és Ellenőrző Bizottság: 

− a közgyűlés összehívásáról, 
− tagszervezet kizárási eljárásának megindításáról. 

3. Az elektronikus úton lefolytatandó ülésre szóló meghívót – amelynek 
tartalmaznia kell az ülés időpontját és az ülés lefolytatására szolgáló 
elektronikus elérhetőséget – legalább nyolc nappal az ülés előtt a 
Szövetségi szerv tagja által nyilatkozatban kizárólagosan sajátjaként 
elismert elektronikus levélcímére az elnök továbbítja. Ha bármely tag az 
elektronikus úton lefolytatott ülés helyett az ülés megtartását kívánja, 
az elnök köteles a közgyűlést összehívni. 

4. Az ülés elektronikus úton történő lebonyolítására a Szövetség honlapján 
erre a célra létrehozott fórumon kerül sor. 

5. Az ülés jogosult tagjai a közgyűlés megtartására szolgáló fórumra a 
kizárólag a részükre rendelkezésre bocsátott felhasználónév és jelszó 
megadásával léphetnek be. A kizárólag személyesen az egyes tagok 
rendelkezésére bocsátott felhasználónév és jelszó kombináció igazolja az 
elektronikus ülésre bejelentkező személyazonosságát. 

6. A bejelentkezéseket követően az ülés levezető elnöke megállapítja a 
jelenlévők számát és ellenőrzi, hogy az ülés határozatképes-e.  

7. A határozatképesség megállapítását követően kerül sor a meghívóban 
közölt – és az elektronikus ülés lefolytatásának elérhetőségén közzétett 
– napirendi pontok tárgyalására. A bejelentkezett tagok az ülésen az 
elektronikus út által lehetővé tett módon szólalhatnak fel és 
szavazhatnak az egyes határozati javaslatokról. A határozati 
javaslatokról tartott egyes szavazások végeredményét és a határozati 
javaslat elfogadását vagy elvetését az ülés levezető elnöke az adott 
szavazás végén, az elektronikus úton tartott ülés megtartására szolgáló 
fórumon rendre közzéteszi. 

8. Az ülés elektronikus úton történő megtartása céljára szolgáló fórumon 
szereplő tartalmat az érdeklődő felhasználók bármikor megtekinthetik, 
és az ülést valós időben követhetik is. 

9. A napirendi pontok megtárgyalását követően az elektronikus úton 
lefolytatott ülést a levezető elnök berekeszti, és ezt az elektronikus ülés 
lefolytatására szolgáló fórumon egyértelműen közzéteszi. Az ülés 
berekesztését követő öt munkanapon belül az ülésen hozott 
határozatokat, valamint az ülés jegyzőkönyvét a Szövetség honlapján 
közzé kell tenni. 
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XX.  A Közgyűlés 

1. A közgyűlés a Szövetség legfőbb döntéshozó szerve, amely a 
tagszervezetek delegáltjainak összességéből áll. 

2. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.  
XXI.  A közgyűlés összehívása 

1. A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt 
kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze 
írásban, igazolható módon. A közgyűlés más helyszínre is összehívható, 
amennyiben technikai vagy egyéb okból a székhelyen nem tartható 
közgyűlés. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül 
ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagszervezetnek az 
elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés 
visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény), vagy a meghívón 
történő kézbesítési ellenjegyzés. A közgyűlési meghívó tartalmazza a 
Szövetség nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt 
napirendi pontokat. A közgyűlési meghívót a Szövetség székhelyén és 
honlapján is nyilvánosságra kell hozni. A közgyűlés ülései nyilvánosak, 
amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben 
korlátozható.  

2. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell 
rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagszervezeti delegáltak 
álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a 
közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés 
helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt 
közgyűlés – kizárólag az eredeti napirendi pontok tekintetében – a 
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.  

3. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított  
3 napon belül a tagszervezetek és a Szövetség szervei az elnökségtől a 
napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.  
A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. 
Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek 
helyt adhat.  

4. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat 
minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon 
belül igazolható módon közli a tagszervezetekkel.  Ha az elnökség a 
napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kiegészített 
napirendi pontok szabályszerű kézbesítése nem állapítható meg, úgy a 
közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát 
megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, 
hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak 
akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van 
és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag 
hozzájárulnak. 

5.  Az elnök vagy az alelnök köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni 
a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha a Szövetség vagyona az 
esedékes tartozásokat nem fedezi, illetve ha a Szövetség előreláthatólag 
nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy a 
Szövetség céljainak elérése veszélybe került. Ezekben az esetekben az 
összehívott közgyűlésen a tagszervezetek kötelesek az összehívásra okot 
adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a 
Szövetség megszüntetéséről dönteni. 
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XXII.  Közgyűlés határozathozatala 

1.  A tagszervezeti delegáltak határozatukat a határozatképesség 
megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg.  

2. A közgyűlés határozatait – az alapszabály vagy törvény eltérő 
rendelkezése hiányában – egyszerű szótöbbséggel, egyidejű nyílt 
szavazással hozza.  

3. A közgyűlés az éves beszámoló és annak közhasznúsági mellékletének 
jóváhagyásáról az általános szabályok szerint dönt.  

4. A Szövetség alapszabályának módosításához a jelen lévő delegáltak 
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.  

5. A Szövetség céljának módosításához és a Szövetség megszűnéséről szóló 
közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező delegáltak 
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

6.  A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint 
felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz.  

7.  A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a 
határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a 
megjelent és szavazásra jogosult delegáltak számát. A közgyűlés 
határozatképességét minden határozathozatalnál vizsgálni kell. 

8. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű 
szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, 
továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítőt, a 
jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv hitelesítő egyben a 
szavazatszámláló bizottság tagjai is. 

9. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

− az alapszabály módosítása és a Szövetség megszűnésének, 
egyesülésének és szétválásának elhatározása; 

− az Elnökség és a Felügyelő – és Ellenőrző Bizottság tagjainak 
megválasztása, visszahívása; 

− az éves költségvetés és az éves beszámoló valamint a közhasznúsági 
melléklet - ezen belül az ügyvezető szervnek a Szövetség vagyoni 
helyzetéről szóló jelentésének – megtárgyalása azzal, hogy a 
beszámolóról a közgyűlés a Felügyelő – és Ellenőrző Bizottság írásbeli 
jelentésének birtokában dönthet; 

− a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a 
vezető tisztségviselő a Szövetséggel munkaviszonyban áll; 

− az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség 
saját tagszervezetével vagy annak delegáltjával, vezető 
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek 
hozzátartozójával köt; 

− a jelenlegi és korábbi szövetségi tagszervezetek, delegáltak, a vezető 
tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok elleni kártérítési igények 
érvényesítéséről való döntés; 

− a tagdíj megállapítása és döntés mindazon kérdésben, amelyet 
jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal. 
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XXIII. Elnökség 

1.  Az elnökség a Szövetség 3 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely 
dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem 
utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 

2.  Az elnökség tagjait a Szövetség tagszervezeteinek delegáltjai közül 
közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra.  

3. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás a megbízás 
időtartamának lejártával, a közgyűlés általi visszahívással, 
lemondással, a vezető tisztségviselő halálával, a vezető tisztségviselő 
cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 
történő korlátozásával, a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy 
összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

4. Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal 
tarja. Az elnökségi ülést az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja 
előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja 
össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő 
kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, 
továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés 
azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus 
tértivevény). Az elnökségi ülésre szóló meghívót az egyesület székhelyén 
és honlapján is nyilvánosságra kell hozni. 

5. Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesület nevét, 
székhelyét, az elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi 
pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan 
részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat 
kialakíthassák. 

6. Az elnökség hatáskörébe tartozik: 

− a Szövetség napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben 
a döntések meghozatala; 

− a beszámolók és az az éves költségvetés előkészítése és a 
közgyűlés elé terjesztése; 

− a Szövetségi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására vonatkozó, 
a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és 
végrehajtása; 

− a közgyűlés összehívása, a tagság és a Szövetség szerveinek 
értesítése, valamint az elnökség által összehívott közgyűlés 
napirendi pontjainak meghatározása és részvétel a közgyűlésen 
és válaszadás a Szövetséggel kapcsolatos kérdésekre; 

− a tagság nyilvántartása és a Szövetség határozatainak, szervezeti 
okiratainak és egyéb könyveinek vezetése, valamint a Szövetség 
működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

− a Szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori 
vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt 
intézkedések megtétele és a tagszervezet felvételéről való döntés, 
valamint döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy 
alapszabály a hatáskörébe utal. 

7. Az elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem 
korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Két elnökségi tag 
jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat. 
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XXIV. Felügyelő- és Ellenőrző Bizottság 

1. A Szövetség tagjai nem természetes személyek, ezért a Szövetség 
közgyűlése Felügyelő-és Ellenőrző Bizottságot (továbbiakban: FEB) hoz 
létre, amely három főből: az elnökből és két tagból áll, megbízatásuk öt 
évre szól.  

2. A FEB elnökét és két tagját a közgyűlés a közgyűlés tagjai (delegáltak) 
közül közvetlenül választja meg. A FEB-nek nem lehet tagja a Szövetség 
munkavállalója. 

3. Nem lehet a FEB elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, 
aki közgyűlés, illetve az elnökség tagja ide nem értve az szövetség 
közgyűlésének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be. 

4. A FEB testületként működik; az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével 
bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja 
tagjai között. 

5. A FEB ülése akkor határozatképes, ha tagjai legalább kétharmada az 
ülésen jelen van. 

6. A FEB ügyrendjét (2. sz. melléklet) az alapszabály részeként a közgyűlés 
hagyja jóvá. 

7. A FEB ellenőrzi a Szövetség működését és gazdálkodását. Ennek során 
a vezető tisztségviselőktől jelentést, a Szövetség munkavállalóitól pedig 
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Szövetség könyveibe 
és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

8. Ha a FEB ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a 
felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az elnökség köteles teljesíteni. 

9. A FEB tagja az elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehet. 
10. A FEB köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a 

közgyűlést vagy az elnökséget tájékoztatni és annak összehívását 
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a Szövetség működése 
során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan 
sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult 
vezető szerv döntését teszi szükségessé, illetve ha a vezető tisztségviselők 
felelősségét megalapozó tény merült fel. 

11. A közgyűlést vagy az elnökséget a FEB indítványára – annak 
megtételétől számított harminc napon belül – intézkedés céljából össze 
kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés és az 
elnökség összehívására a felügyelő szerv is jogosult. 

12. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében 
szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles 
haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 

13. Ha a FEB tagjainak száma három fő alá csökken, az elnökség a FEB 
rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles 
összehívni a Közgyűlést. 

14. Ha a FEB szerint az elnökség tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő 
okiratba ütközik, ellentétes a közgyűlés határozataival vagy egyébként 
sérti a Szövetség érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult összehívni a 
közgyűlést e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok 
meghozatala érdekében. 
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XXV. A Szövetség vezető tisztségviselőire vonatkozó szabályok 

A szövetség vezető tisztségviselői az Elnökség és a FEB tagjai. 
1. A Szövetség vezető tisztségviselő megbízatásáról a Szövetség másik 

vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. 
Ha a Szövetség működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új 
vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek 
hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik 
hatályossá. 

2.  Vezető tisztségviselő az a nagykorú természetes személy lehet, akinek 
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem 
korlátozták. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt 
személyre is alkalmazni kell.  A vezető tisztségviselő ügyvezetési 
feladatait személyesen köteles ellátni. 

3. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt 
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett 
előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.  

4. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt 
áll, vagy akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.  

5. 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. 

6. 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. 

7. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más 
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban 
olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak 
megszűnését megelőző két évben legalább egy évig, amely jogutód nélkül 
szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, vagy amellyel szemben az 
állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, illetve 
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést 
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, valamint 
amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről 
szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 

XXVI. Nyilvánosság 

A Szövetség működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának 
nyilvánosságát internetes honlapján és a Szövetség székhelyén és telephelyén 
elhelyezett hirdetőtáblán való közzététel útján biztosítja.  
A Szövetség az éves beszámolóját és a közhasznúsági mellékletet a hatályos 
jogszabályok alapján letétbe helyezi, valamint internetes honlapján és az 
egyesület székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán is közzéteszi. A Szövetség 
közhasznú tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratok – a törvény 
alapján nem nyilvános adatok kivételével – nyilvánosak, azokba bárki 
betekinthet, és a saját költségére másolatot készíthet. Az iratbetekintésre és 
iratmásolásra vonatkozó igényeket írásban, a Szövetség elnökségéhez 
címzetten kell előterjeszteni. Az elnökség az iratbetekintést és az iratmásolat 
kiadását az Szövetség székhelyén vagy telephelyén az igény bejelentésétől 
számított 8 napon belül köteles biztosítani a kérelmező számára.  
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XXVII. A Szövetség gazdálkodása 

A Szövetség a jelen Alapszabályában meghatározott cél szerinti tevékenységet 
folytathat és – célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása 
érdekében – gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben az, 
a közhasznú, illetve az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti.  
A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában 
meghatározott közhasznú, alapcél szerinti tevékenységére fordítja. A 
Szövetség az alapcél szerinti tevékenységéből, illetve a gazdasági-vállalkozási 
tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) 
elkülönítetten kell nyilvántartania. 
A Szövetség csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, 
amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységének 
ellátását és működésének fenntartását. 
A Szövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez alapcél, 
illetve közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, 
váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.  
A Szövetség befektetési tevékenységet nem végez, ezért befektetési 
szabályzatot nem készít. 

XXVIII. Záró rendelkezések 

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és 
a civil szervezetekre vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály egységes 
szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 2016.12.12-i közgyűlésen végrehajtott 
és elfogadott módosítások alapján hatályos tartalomnak. 
Kelt: Sopron, 2016. év. december hó 12. napján. 
 
 
 
 
  elnök 

 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
 
 
 
 Dr. Tillné Schmidt Edit Mérei Mária 

 9400 Sopron, 9400 Sopron, 
 Lővér körút 110. Lővér körút 95. 
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SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE 
FELÜGYELŐ- ÉS ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁGA 

– Ügyrend – 

Jelen ügyrendet a Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége 
2016. december 12-én a KKH-2016/05 számú határozatával elfogadta. 

 I. A Felügyelő- és Ellenőrző Bizottság szervezete: 

A Felügyelő- és Ellenőrző Bizottság – a továbbiakban FEB – 3 tagból áll, 
(egy elnök és két tag) akiket Közgyűlés közvetlenül, öt éves időtartamra 
választ meg. 

II. A Felügyelő- és Ellenőrző Bizottság megválasztása: 

− A FEB tagja újraválasztható és a Közgyűlés által visszahívható. 

− A FEB tagja kötelezettségeinek megszegéséért, a Szövetségek 
okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel, 
kivéve, ha a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott és 
tiltakozását a FEB-nek vagy a Közgyűlésnek bejelentette. 

− A tagok a Szövetség ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti 
titokként kötelesek kezelni. 

− Új tag választása esetén annak megbízatása többi FEB tag 
mandátumáig tart.  

XI. A Felügyelő Bizottság, illetve tagság megszűnése 

Megszűnik a Felügyelő Bizottsági Tagság: 

− a megbízás időtartamának lejártával, 

− visszahívással, 

− törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, 

− lemondással és elhalálozással. 

III. A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre: 

− A FEB ellenőrzi Szövetség ügyvezetését. Ennek során a vezető 
tisztségviselőktől jelentést, munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, 
továbbá a Szövetség könyveit és iratait megvizsgálhatja. 

− A FEB tagjai az Elnökség ülésén tanácskozási joggal vehetnek 
részt. 

− A FEB köteles az intézkedésre jogosult Közgyűlés rendkívüli 
ülését összehívni és annak napirendjére javaslatot tenni, ha arról 
szerez tudomást, hogy az Elnökség tevékenysége jogszabályba, az 
alapszabályba, vagy a Közgyűlés határozataiba ütközik, vagy 
egyébként sérti a Szövetség érdekeit. 

IV. A Felügyelő Bizottság elnöke 

− Az elnök a FEB üléseire a napirend tárgyalásához az érintetteket 
meghívhatja. 

− Az elnök köteles összehívni a bizottságot az éves beszámoló és a 
közhasznúsági melléklet kézhezvételétől számított 8 napon belül, illetve 
ha a könyvelő kéri. Ez esetben a könyvelőt az ülésre meg kell hívni. 

− Ha a tagok száma három fő alá csökken, úgy köteles a Közgyűlés 
összehívását kezdeményezni. 

− Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a Közgyűlés új elnököt választ. 
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V. A Felügyelő Bizottság működése 

−  A FEB testületként jár el. A FEB határozatképes, ha legalább két tagja 
jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. 

− A FEB tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A 
FEB tagját e minőségében a Szövetség tagja és az elnökség nem 
utasíthatja. 

− A FEB üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok 
és a cél megjelölésével – a FEB bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, 
aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles 
intézkedni a FEB ülésének harminc napon belüli időpontra történő 
összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga 
jogosult az ülés összehívására. 

− Ha a FEB tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám 
alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a Szövetség elnöke 
vagy alelnöke a FEB rendeltetésszerű működésének helyreállítása 
érdekében kezdeményezi a Közgyűlés összehívását. 

VI. A Felügyelő Bizottság működésének egyéb kitételei  

− A FEB tagjait az ülés helyének és napjának, kezdési időpontjának, a 
napirend tárgyának és előadójának megjelölését tartalmazó meghívóval 
kell összehívni. 

− A meghívót az ülés napját megelőzően legalább 5 nappal, a rendkívüli 
ülésre szóló meghívót 48 órával előbb ki kell kézbesíteni. 

− A FEB tagjai részére az előterjesztéseket elektronikus formában a 
meghívóval együtt kézbesíteni kell. 

− A FEB ülésekről készült jegyzőkönyvet az üléstől számított 8 napon belül 
meg kell küldeni a FEB tagjainak és az elnökségnek. 

− A FEB ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek a Szövetség 
elnökségének tagjai, illetve a napirendekhez meghívottak. 

VII. A munkaterv 

− A FEB rendes üléseit munkaterv szerint tartja. A munkaterv 
elkészítéséről a FEB elnöke gondoskodik. 

− A munkatervnek tartalmaznia kell: 

o a FEB ülések tervezett időpontjait, 

o a napirendeket, azok előkészítőjét, előadóját, 

o a napirend tárgyalásához külön meghívottak megnevezését, 

VIII. Az ülések napirendje 

A FEB ülésének napirendjére a FEB elnöke tesz javaslatot, amelynek 
alapján a napirendet a FEB állapítja meg. A napirendről a FEB egyszerű 
szótöbbséggel határoz. 

XI. Jegyzőkönyv 

− A FEB üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a tanácskozás 
lényegét és a hozott döntést, állásfoglalást, véleményt tartalmazza. 

− A jegyzőkönyv elkészítéséről a FEB elnöke gondoskodik. 

− A jegyzőkönyv mellékletét kell, hogy képezzék: 

o a meghívó 

o az írásos előterjesztések. 
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− A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

o Az ülés helyét és időpontját, 
o Az ülésen megjelent és távolmaradók nevét, 
o A tárgyalt napirendi pontokat, az előadók nevét, 
o A felszólalók nevét, a felszólalás lényegét, 
o Szóbeli előterjesztés esetén annak rövid tartalmát, 
o A szavazás számszerű eredményét, 
o A határozatok szószerinti szövegét, 
o Az elhangzott kérdéseket, bejelentéseket, azokkal kapcsolatos 

válaszokat, illetve határozatokat, 
o A jegyzőkönyv hitelesítő nevét és aláírását. 

− A jegyzőkönyvet folyamatos számmal kell ellátni, törve a jegyzőkönyv 
évszámával és FEB megjelöléssel. 

− A FEB határozatait folyamatos számozással, törve az évszámmal és FEB. 
jelzéssel kell ellátni. 

− A FEB jegyzőkönyveiről, illetve határozatairól nyilvántartást kell vezetni, 
melynek elkészítéséről és vezetéséről a FEB elnöke és a szövetség titkára 
köteles gondoskodni. 

X. A Felügyelő Bizottság jogai és kötelezettségei 

−  A FEB ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket részére a Szövetség 
alapszabálya előír. 

− A FEB ellenőrzi a Szövetség ügymenetét a hatályos jogszabályok, az 
alapszabály és a közgyűlési határozatok alapján. Ellenőrzi a Szövetség 
pénzgazdálkodását, kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét, az 
ügyvitel helyességét. 

− A FEB munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a Szövetség 
költségére – külső szakértőt vehet igénybe. 

− A FEB folyamatosan informálódik a közgyűlés által jóváhagyott éves terv 
teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat a Szövetség elnöke 
biztosítja. A FEB köteles részletesen megvizsgálni az éves beszámolókat, 
a mérleget, az üzleti tervet és a közhasznúsági mellékletet.  
E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről a Közgyűlésnek 
jelentést tesz. A FEB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli 
és pénzügyi rendet, a Szövetség szabályzatait és azok rendelkezéseinek 
végrehajtását. 

− Ha a FEB jogellenességet, az alapszabályba vagy közgyűlési határozatba 
ütköző tényt, mulasztást tapasztal, erről köteles az elnökséget és a 
Közgyűlést haladéktalanul értesíteni. 

− Ha a Szövetség érdekeibe ütköző intézkedést, mulasztást, visszaélést 
tapasztal, köteles a Közgyűlés összehívását haladéktalanul 
kezdeményezni. 

Sopron, 2016. december 12. 

  FEB elnök 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 Radicsné Varga Zsuzsanna Vig József Attila 
  9400 Sopron,  9400 Sopron, 
  Felsőlővér utca 2. Ferenczy János utca 35. 


