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Minősített többség 

  
 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. február 20-i ülése 7. sz. 
napirendi pontja 
 
 
Javaslat a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez történő csatlakozásra 
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta valamennyi bizottság. 
 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének k) pontjában rögzített kollektív 
önkormányzati alapjogokon belül lehetőség nyílik arra, hogy a helyi önkormányzatok 
érdek-képviseleti szövetségeket hozzanak létre.  
 
Említett önkormányzati alapjoggal élve 87/2007. (IX.28.) közgyűlési határozattal 
csatlakozott a Tolna Megyei Önkormányzat az egyik nagy múltra visszatekintő (1990. 
november 18-án alapított) országos önkormányzati tömörüléshez, a Magyar 
Önkormányzatok Szövetségéhez (a továbbiakban: MÖSZ). A MÖSZ-nek 
Önkormányzatunk egészen 2012-ig tagja is maradt, majd a Megyei Közgyűlés a 
MÖSZ-ből történő kilépésről döntött elsősorban a Megyei Önkormányzat 
költségvetési forrásainak csökkenése és a magas tagdíj miatt. (Összege éves 
szinten 1 millió forint volt.) 
 
Mára indokolttá vált a kilépésről szóló döntés felülvizsgálata, az újbóli csatlakozás 
kérdésének megvitatása. 
 
A MÖSZ-nek napjainkban több mint 400 helyi önkormányzat a tagja: községek, 
városok, fővárosi kerületek és megyék egyaránt. A MÖSZ típustól függetlenül fogja 
össze a helyi önkormányzatokat, jeleníti meg azok érdekeit, játszik szerepet az 
önkormányzati jogok védelmében és a helyi közösségek önkormányzáshoz való 
jogának fejlesztésében.  
 
A Tolna Megyei Önkormányzat ez idő szerint egy önkormányzati érdekképviseleti 
tömörülésnek, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének a tagja, ahol 
természetszerűleg a területi önkormányzatok vannak a középpontban.  Fontos, hogy 
megyei önkormányzatunk megragadjon minden lehetőséget, képviselje magát 
minden olyan fórumon, ahol a megyei önkormányzatok sajátos érdekeit egyrészt 
hatékonyan képviselni tudja, másrészt ezen érdekeknek az érvényesítésében 
segítséget remélhet. A helyi önkormányzati szintek mindegyikét soraiban tudó MÖSZ 
tagjaként erre reális lehetőség nyílna.  
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A MÖSZ tevékenysége az elmúlt több mint két évtized alatt a következő területekre 
koncentrálódott: 

a) klasszikus önkormányzati érdekérvényesítési és –védelmi feladatok 
felvállalása, 

b) párbeszéd az önkormányzatok számára alapvető kérdésekben, témákban 
(konferenciák, értekezletek szervezése; képzések elősegítése; kiadványok, 
publikációk megjelentetése), 

c) aktív nemzetközi és európai uniós képviselet ellátása. (A MÖSZ tagja 
többek közt a Régiók Bizottságának.) 

 
A MÖSZ céljaira, szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályokat az 
előterjesztés mellékletét képező alapszabály tartalmazza. 
 
Időközben a tagdíj mértéke is jelentősen lecsökkent: 200 000,- forint éves szinten 
Önkormányzatunk esetében.   
 
Mindezekre figyelemmel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslat 
alapján döntsön a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez történő csatlakozásról!   
 
 
Határozati javaslat: 
 
 A Tolna Megyei Közgyűlés …./2015. (II.20.) 

közgyűlési határozata  a Magyar 
Önkormányzatok Szövetségéhez történő 
csatlakozásról: 

      
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
kinyilvánítja csatlakozási szándékát a Magyar 
Önkormányzatok Szövetségéhez (székhely: 
Gödöllő, Szabadság tér 7.) és a szövetség 
alapszabályát az előterjesztés 1. számú 
mellékletében foglaltak szerint elfogadja.  
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét az előterjesztés 
2. számú mellékletben foglalt belépési nyilatkozat 
aláírására. 
2. A Közgyűlés a 2015. évi tagdíj összegét – 200 
000,- forintot – a 2015. évi költségvetés terhére 
biztosítja. 
3. A Közgyűlés felkéri elnökét ezen határozatának a 
Magyar Önkormányzatok Szövetsége részére 
történő eljuttatására. 
 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke (az 

1. és 3. pont tekintetében). 
Határidő: azonnal 
. 

Szekszárd, 2015. február 10. 
 

Fehérvári Tamás 
  a Közgyűlés elnöke 
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1. melléklet 
MAGYAR ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGÉNEK 

ALAPSZABÁLYA 
 
 

A demokratikus választások után Magyarországon mindenütt megalakultak az önkormányzati 
jogosultságokat hordozó önkormányzati testületek. Önálló, de elszigetelt működésük azonban nem 
képes kellő súlyt képezni ahhoz, hogy a hatalommegosztás elve alapján érdekkifejezési 
lehetőségekhez jussanak a központi döntések meghozatalában. Ennek felismerése következtében a 
csatlakozó önkormányzatok – az önkormányzati törvény felhatalmazásával élve – létrehozzák a 
Magyar Önkormányzatok Szövetségét (a továbbiakban: Szövetség ). 
 
A Szövetség az önkormányzatok önkéntes szerveződése alapján jön létre, melyben az 
önkormányzat típusától függetlenül minden önkormányzati egyenjogú és szuverén. A Szövetség 
tevékenységének mozgatója nem közvetlenül politikai érdek, hanem az önkormányzati jogosultság 
megtestesítése az önkormányzatok érdekeinek kifejeződésével, az önkormányzatok működésének 
elősegítése. 
 
A Szövetség alapcélja: az önkormányzatok érdekeinek képviselete, az önkormányzati jogok 
védelme, a helyi közösségek önkormányzáshoz való jogának fejlesztése. 
 
A Szövetség elkötelezett az európai és magyar önkormányzati hagyományok iránt. 
 
A Szövetség nyitott szervezetként működik, csatlakozhat hozzá bármely önkormányzat, valamint az 
önkormányzatok társulásai, kistérségi, regionális és országos szövetségei, ugyanakkor a tagok 
elhatározása alapján a Szövetség is csatlakozhat más önkormányzati érdekképviseleti szervezetek 
által létrehozott szervezethez. Ezzel a Szövetség elismeri más önkormányzati érdekképviseleti 
szervezetek létjogosultságát és nem törekszik az önkormányzati érdekek egyetlen és kizárólagos 
képviseletére. 
 
A Szövetség fontosnak tekinti az önkormányzatok nemzetközi kapcsolatainak kiszélesítését, a 
nemzetközi tapasztalatok megismerését, elterjesztését és a magyar viszonyoknak megfelelő 
átvételét. A Szövetség tagja az Európa Tanács szervezeteként működő Helyi és Regionális 
Önkormányzatok Kongresszusának (CLRAE) és a Helyi Önkormányzatok Nemzetközi Uniója 
(IULA) európai szervezetének, az Európai Települések és Régiók Tanácsának (CEMR). A 
Szövetség együttműködésre törekszik az Európai Unió Régiók Bizottságával (COR), tagjain 
keresztül képviselteti magát az Európai Régiók Gyűlésében (ARE) és kétoldalú kapcsolatokat épít ki 
más országokban működő önkormányzati szövetségekkel. A Szövetség működése során 
együttműködésre törekszik az Országgyűléssel, annak bizottságaival, a Kormánnyal és szerveivel, 
központi közigazgatási szervekkel, valamint  minden olyan szervezettel és magánszeméllyel, amely, 
illetve aki céljai elérésében támogatja. 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
1. A Szövetség a települési és területi önkormányzatok (továbbiakban: önkormányzatok) önálló 
csatlakozása alapján létrejövő, az önkormányzatok egyenjogúságának és szuverenitásának 
elismerésével működő nyitott társadalmi szervezet, amely a csatlakozó önkormányzatok 
érdekkifejezését szolgálja, ápolja és fejleszti a magyar és az európai önkormányzati hagyományokat, 
valamint szolgáltatásokat nyújt tagjai számára. 
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2. A Szövetség neve: Magyar Önkormányzatok Szövetsége / továbbiakban: Szövetség /. A szövetség 
angol neve: Association of Hungarian Local Governments. 
 
3. A Szövetség székhelye: Gödöllő, Szabadság tér 7.    
 
4. A Szövetség működési területe: Magyar Köztársaság 
 
5. A Szövetség alapításának ideje: 1990. november 18. 
 
6. A Szövetség pecsétje: körpecsét, a név feltüntetésével. 
 
7. A Szövetség önálló jogi személy, amely tevékenységét az egyesületi törvény rendelkezései szerint 
– saját alapszabállyal, képviselettel, elkülönült gazdálkodással rendelkező érdekképviseleti 
szervezetként – folytatja, együttműködik a céljait támogató más szervezetekkel. 
 

II. A SZÖVETSÉG CÉLJAI 
 
8. A Szövetség célja: 
a.) Az önkormányzati hatalomgyakorlás előmozdítása. 
b.) Az önkormányzati érdekek feltárása és megjelenítése a társadalom és a központi állami 
szervezetek felé. 
c.) Az érdekegyeztető szerepkör vállalása. 
d.) Az önkormányzatok érdekképviseletének vállalása, elsősorban az Országgyűlés és annak 
bizottságai, a Kormány és szervei, valamint a közigazgatás központi szervei előtt. 
e.) Az önkormányzati érdekek védelme. 
f.) Jogszabály alkotás kezdeményezése az önkormányzati érdekek érvényesülése érdekében, az 
önkormányzatok működését érintő jogszabályok és más állami döntések tervezeteinek 
véleményezése. 
g) Az önkormányzatok közötti gazdasági, kulturális két- és többoldalú döntések 
tervezetinek véleményezése. 
h.) Az önkormányzatok igénye szerinti szolgáltatások biztosítása elsősorban a következő 
területeken: 
- az információs rendszer kiépítése a Szövetség és az önkormányzatok, valamint az 

önkormányzatok egymás közötti viszonylatában, az önkormányzatok munkáját elősegítő 
adatbázis létrehozásával 

- az önkormányzati tisztségviselők, képviselők és alkalmazottak képzésének, továbbképzésének, 
valamint vezetőképzésének elősegítése 

- tapasztalatcserék szervezése 
- önálló kiadványok, publikációk megjelentetése, önálló folyóirat kiadása 
- önkormányzati menedzserképzés, szakmai tanácsadás megszervezése, országos szakértői hálózat 

kialakítása 
 

- az önkormányzatok gazdasági tevékenységének szakmai segítése, az önkormányzati 
vállalkozások támogatása 

- a Szövetség önálló gazdasági és vállalkozói tevékenységéből származó bevételek visszaforgatása 
az önkormányzatok támogatására 

i.) Az önkormányzatok nemzetközi kapcsolatainak elősegítése, a Szövetség önálló nemzetközi 
kapcsolatainak kiépítése. 
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j) A különböző típusú és szintű állami, társadalmi, érdekvédelmi szervezetekkel, ezen belül 
kiemelten más érdekszövetségekké való kapcsolattartás. 
9. A Szövetség céljai megvalósításáért gazdálkodási tevékenységet is folytat, vállalkozásokat 
szervez (szervez, alapít), dönt alapítványok, pályázatok, valamint egyéb pénzeszközök 
megpályázásról, egyéb támogatási forrásokat kutat fel és vesz igénybe. 
 

III. A SZÖVETSÉG TAGSÁGA 
 
10. A Szövetségnek rendes és társult tagjai vannak. 
11. A Szövetség tagja (rendes, társult) lehet az, aki a belépési nyilatkozatban az 
Alapszabályt magára nézve elfogadja, vállalja, hogy a Szövetség munkájában 
tevékenyen vesz részt. 
12. A Szövetségbe való belépés: 
Önkéntes elhatározás alapján az Elnökséghez eljuttatott írásbeli nyilatkozattal történik. 
A tagsági jogviszony az Elnökség jóváhagyásával jön létre. 
 

13. A Szövetség rendes tagjai az önkormányzatok (továbbiakban: rendes tagok). 
A Szövetség rendes tagja lehet valamennyi helyi és területi önkormányzat, az önkormányzati 
kategóriáktól függetlenül (községi, városi, kerületi, fővárosi, megyei jogú városi, megyei). 
14. A Szövetség társult tagjai lehetnek az önkormányzatok társulásai (pl. kistérségi társulás) és 
szövetségei, különösen a területi, a regionális és speciális jogállású szövetségei. 
15. A társult tagok: 
a.) a társult tagok külön szabályok szerint megállapított tagdíjat fizetnek,  
b.) a döntéshozatalban a rendes tagokkal azonos szavazati joggal rendelkeznek,  
c.) részesülhetnek a Szövetség szolgáltatásaiban. 
16. A tagsági jogviszony megszűnik:  
a.) az Elnökséghez eljuttatott írásbeli nyilatkozat alapján kilépéssel, a nyilatkozat beérkezése 
napjától, az Elnökség tudomásul vételével, 
b.) az önkormányzat megszűnése vagy egyesülése, a megszűnés, vagy az egyesülés időpontjától, 
c.) automatikusan megszűnik a tagság: kizárással, a tagdíj, illetőleg a vállalt anyagi támogatás 
fizetésének egy évnél hosszabb ideig tartó elmulasztása esetén, 
d.) ha a tag – az Elnökség felhívása ellenére – nem teljesíti az Alapszabály vállalt kötelezettségeit, 
az Elnökség dönt a tagsági jogviszony megszűnéséről  
e.) Küldöttgyűlési kizárással. 

  
 IV. A SZÖVETSÉG TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 
17. A Szövetség rendes és társult tagjainak jogai: 
a.) Részt vehetnek a Szövetség céljainak, feladatainak meghatározásában, az Alapszabály 
megfogalmazásában, a Szövetség szervezetének kialakításában. 
b.) A Szövetség tagjai, illetve azok képviselői választhatnak és megválaszthatók a Szövetség 
szerveibe, tisztségeire, 
c.) Részt vehetnek a Szövetség tevékenységében és rendezvényein, igényelhetik a Szövetség 
érdekképviseleti, érdekérvényesítési tevékenységét, 
d.) Igénybe vehetik a Szövetség szolgáltatásait a meghatározott feltételek szerint, illetve a 
Szövetségben lévő tagok szakértelmét, tapasztalatait és információit, 
e.) Részesedhetnek a – Küldöttgyűlés határozata alapján – alapítványrészből, vállalkozásból, 
pályázatokból, egyéb pénzbevételekből, támogatásokból, 
f.) Igénybe vehetik a Szövetség és tagjai által megállapított és biztosított kedvezményeket, 
g.) Részesülhet a nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből, 



 4 

h.) A Szövetség tagjai önállóságukat megtartják 
i.) A Szövetségen belül egy-egy kérdésben kisebbségben maradt tagoknak joguk van véleményük 
újbóli kifejtésére, elutasítás esetén joguk van a kisebbségi vélemény rögzítésére. Az Elnökség vagy 
a Szakbizottságok előtt kisebbségben maradt vélemény képviselői kérhetik a kérdés felvetését a 
Küldöttgyűlés előtt, de ennek nincs halasztó hatálya a Szövetség döntéseinek végrehajtására, 
j.) Javaslatot tehet a Szövetséget érintő bármely kérdésben, és kifogást emelhet a Szövetség 
jogszabályt sértő határozata ellen, 
k.) Felvilágosítást kérhet a Szövetség bármely tevékenységéről, amelyre annak szervei, 
tisztségviselői érdemben válaszolni kötelesek. 
18. A Szövetség rendes és társult tagjainak kötelezettségei: 
a.) Az Alapszabály tiszteletben tartása, 
b.) Részvétel a Szövetség szerveinek munkájában, elősegítve a Szövetség céljainak közös 
megvalósítását 
c.) A tagdíj befizetése minden év március 31-ig, egy összegben átutalva a Szövetség számlájára, a 
Szövetség vagyonának megóvása, 
d.) Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése, 
e.) A szövetségi tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása. 
f.) A tagokat a polgármester, elnök vagy alpolgármester, alelnök képviseli, akadályoztatás esetén a 
választott testület delegált tagja, a delegálás írásban egyszeri vagy többszöri esetre szól.  
 

A SZÖVETSÉG SZERVEI 
 

 V. KÜLDÖTTGYŰLÉS 
 
19. A Szövetség legfőbb szerve a Küldöttgyűlés, az önkormányzati választást követően Tisztújító 
Küldöttgyűlés. A Tisztújító Küldöttgyűlést (Közgyűlést) a Szövetség valamennyi tagjának 
részvételével kell megtartani, az e fejezetben részletezett kivételekkel a  Küldöttgyűlésre vonatkozó 
szabályok szerint.   
a.) A Küldöttgyűlés az Elnökségből, a Választmányból, a Felügyelő Bizottságból, a kistérségek 
küldötteiből és a delegáltakból áll, az önkormányzati választást követő Tisztújító Küldöttgyűlésen az 
összes tag részt vesz 
b.) Küldöttgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek a rendes és társult tagok küldöttei, delegáltjai, az 
Elnökség és a Választmány tagjai, egy természetes személy azonban csak egy szavazattal 
rendelkezik, az önkormányzati választást követő Tisztújító Küldöttgyűlésen az összes tag 
rendelkezik szavazati joggal,  
c.) A Küldöttgyűlést évente egy alkalommal össze kell hívni, a Tisztújító Küldöttgyűlést az 
önkormányzati választást követően 90 napon belül kell összehívni 
d.) Rendkívüli Küldöttgyűlést kell összehívni: 
- az Elnökség kezdeményezésére, 
- a Felügyelő Bizottság kezdeményezésére, 
- az összes szavazati jogosult 30 (harminc) %-ának arányában az Elnökséghez eljuttatott és a 
rendkívüli Küldöttgyűlés célját, okát, (napirendjét) megjelölő indítványa alapján, 
- abban az esetben, ha azt a bíróság elrendeli. 
e.) A küldöttgyűlés összehívásáról Elnökség javaslata alapján az Elnök gondoskodik. 
20. A Küldöttgyűlés, beleértve a Tisztújító Küldöttgyűlést, kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
a.) Az Alapszabály megállapítása és módosítása (a jelenlévők 2/3-os többségével) 
b.) Az éves zárszámadás elfogadása, a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása, 
c.) A tagdíj mértékének évenkénti megállapítása, 
d.) Döntés más szövetségekbe való belépésről, egyesülésről (a jelenlévők 2/3-os többségével) 
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e) A Szövetség feloszlatása (a jelenlévők 2/3-os többségével) 
f) A Szövetség programjának, fő célkitűzéseinek elfogadása, állandó és eseti szakbizottságok 
létrehozása, 
g.) A nemzetközi kapcsolatok irányainak megállapítása, 
h.) Tisztújító Küldöttgyűlésen a Szövetség Elnökének, Társelnökeinek és az Elnökség tagjainak, a 
Felügyelő Bizottság Elnökének és tagjainak megválasztása, 
i.) Titkos szavazás elrendelése. 
21. A Küldöttgyűlés beleértve a Tisztújító Küldöttgyűlést, határozatképes: 
a.) Ha a tagok több mint a felének képviselője jelen van, 
b.) Amennyiben a Küldöttgyűlés nem határozatképes, a Küldöttgyűlést legfeljebb 30 (harminc) 
napon belüli időpontra, ugyanazon napirenddel ismételten össze kell hívni, 
c.) Az így összehívott Küldöttgyűlés az eredeti napirendi pontok vonatkozásában határozatképes, 
ha a tagok több mint a negyedének képviselője jelen van. 
22. A Küldöttgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza, általában nyílt 
szavazással. A szavazás a személyi kérdésekben titkos, amennyiben az érintettek és a Küldöttgyűlés 
beleegyezik, a szavazás nyílt.  
 

VI. ELNÖKSÉG 
23. Az Elnökség: 
a.) Az Elnökség a két Küldöttgyűlés közötti időszakban a Szövetség legfelsőbb önálló döntési 
jogkörrel rendelkező operatív, koordináló, irányító szerve, 
b.) Jogosult eljárni mindazon ügyekben, amelyek nem képezik a Küldöttgyűlés kizárólagos 
hatáskörét, 
c.) Az Elnökség tagjai: 
- az Elnök, 
- a Társelnökök, 2 (két) fő 
- a Küldöttgyűlés által megválasztott 8 (nyolc) fő régióelnök 
 d.) Az elnökségi ülések állandó meghívottja a Felügyelő Bizottság elnöke, a Főtitkár és az 
Elnökségi Iroda vezetője. 
e.) Az Elnökség tagjait a Tisztújító Küldöttgyűlés 4 (négy) éves időtartamra választja. Az 
önkormányzati választásokat követő 90 (kilencven) napon belül Tisztújító Küldöttgyűlést kell 
tartani. Az Elnökre minden Tisztújító Küldöttgyűlési tag tehet javaslatot, a jelöltséghez a jelenlévő 
tagok 50%-a plusz egy fő szükséges. A jelöltek közül legtöbb igen szavazatot elért jelölt lesz az 
Elnök. Az Elnökség tagjaira, beleértve a Társelnököket, az Elnök tesz javaslatot, 
megválasztásukhoz a jelenlévő tagok 50%-a plusz egy fő igen szavazata szükséges. Az Elnökség 
tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásban töltik be, munkájukért költségtérítésben részesülhetnek. 
24. Az Elnökség hatáskörbe tartozik: 
a.) Javaslat a rendes és rendkívüli Küldöttgyűlés összehívására, és javaslat a Küldöttgyűlés 
napirendjére. 
b.) A Szövetség tevékenységének szervezése, irányítása 
c.) A Titkárság és az Elnökségi Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának, a Választmány, a 
Megyei Részközgyűlések, a Felügyelő Bizottság, a Szakbizottságok és a Tagozatok Ügyrendjének 
elfogadása, 
d.) A Főtitkár, az Elnökségi Iroda és a Szakbizottságok vezetőjének kinevezése, felmentése és 
felettük az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása, 
e.) A Tagozatok és Szakbizottságok létrehozásának kezdeményezése, a Szakbizottságok személyi 
összetételének megállapítása, Szakkollégiumok létrehozása, 
f.) A nemzetközi kapcsolatok létesítése, 



 6 

g.) Az éves költségvetés megállapítása  
h.) Az Elnökség hatáskörébe tartozik minden olyan ügy, amelyet a Küldöttgyűlés ruház rá, illetve 
amelyet jogszabály, az Alapszabály, vagy belső szabályzat nem utal más hatáskörébe, 
25. Az Elnökség működésével kapcsolatos részletes szabályokat az Ügyrend tartalmazza, 
melyet az Elnökség fogad el. 

 
VII. VÁLASZTMÁNY 

 
26. A Választmány az Elnökségből, a Megyei Elnökökből, a Tagozatok és a Szakbizottságok 
Elnökeiből áll . 
a.) Szervezi és felügyeli a megyékben, azon belül a kistérségekben folyó szakmai munkát. 
b.) Évente legalább egyszer ülésezik, véleményezi a Küldöttgyűlés napirendjét. 
c.) A Választmány működésével kapcsolatos részletes szabályokat az Ügyrend tartalmazza, 
melyet az Elnökség fogad el. 

 
VIII. MEGYEI RÉSZKÖZGYŰLÉS 

 
27. A Megyei Részközgyűlés tagja a megyei tag és minden a megyében lévő kistérségi tag és 
települési tag. A megyei elnökök tagjai a Választmánynak. 
a.) Évente legalább egyszer ülésezik, véleményezi a Küldöttgyűlés és a Választmányi ülés 
napirendjét. Az illetékes Régió elnök hívja össze és vezeti, akadályoztatás esetén az Elnök által 
felkért elnökségi tag.  
b.) Megválasztja a Megyei Elnököt, és kistérségenként a kistérségi küldöttet. Minden kistérségnek 
1 küldöttje van és 5 tag felett minden további 5 településenként további 1 küldöttje van, akik 
szavazati joggal vesznek részt a Tisztújító Küldöttgyűlés kivételével valamennyi Küldöttgyűlésen. 
A Megyei Elnökre minden Megyei Részközgyűlési tag tehet javaslatot, a jelöltséghez a jelenlévő 
tagok 50%-a plusz egy fő szükséges. A jelöltek közül legtöbb igen szavazatot elért jelölt lesz az 
elnök. A Megyei Részközgyűlés működésével kapcsolatos részletes szabályokat az Ügyrend 
tartalmazza, melyet az Elnökség fogad el. 
c.) A Megyei Részközgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza, általában nyílt 
szavazással. A szavazás a személyi kérdésekben titkos, amennyiben az érintettek és a részközgyűlés 
beleegyezik, a szavazás nyílt. 

 
IX. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

 
28. Felügyelő Bizottság 
a:) Önálló független döntési joggal rendelkező, független testület, 
b.) A Felügyelő Bizottsági Elnökből és 4 (négy) tagból álló testület, 
c.) A Küldöttgyűlés által választott Felügyelő Bizottság feladata: 
- A Küldöttgyűlési és az Elnökségi határozatok végrehajtása ellenőrzése 
   -   Ellenőrzi: 

- a Szövetség és Szervei alapszabályszerű működését,  
- a pénzügyi gazdálkodás rendjének megtartását. 

d.) A Felügyelő Bizottság Tagjai: 
tisztségüket társadalmi megbízatásban látják el, 
megbízatásuk 4 (négy) évre szól, 
az önkormányzati választásokat követő 90 (kilencven) napon belül Tisztújító Küldöttgyűlést kell 
tartani. 
e.) A Felügyelő Bizottság jogai: 
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- betekintési jog illeti meg a Szövetség valamennyi iratába, 
- információt kérhetnek a Szövetség bármely szervétől, 
- felelősséggel kizárólag a Küldöttgyűlésnek tartozik. 
f.) A Felügyelő Bizottságot a Szövetség ügyeiben intézkedési jog illeti meg, szabálytalanság esetén 
jelzési kötelezettségi van az Elnökség felé. Amennyiben az észlelt szabálytalanságot ennek ellenére 
nem szüntetik meg, a Felügyelő Bizottság kezdeményezi a Rendkívüli Küldöttgyűlés összehívását. 
g.) A Felügyelő Bizottság működésével kapcsolatos részletes szabályokat az Ügyrend tartalmazza, 
melyet az Elnökség fogad el. 
 

 
X. SZAKBIZOTTSÁGOK 

 
29. Állandó és eseti szakbizottságokat a Küldöttgyűlés hozhat létre. A Szakbizottságok a 
Szövetség javaslattevő, véleményező és szakértői szervezetei. A Szakbizottságok tagjait és 
tisztségviselőit az Elnökség választja és menti fel. A Szakbizottságok munkájában – szavazati jog 
nélkül – a Szövetség valamennyi tagja részt vehet. A szakbizottságok elnökei tagjai a 
Választmánynak. 
30. A Szakbizottságot a Szakbizottság Elnöke hívja össze. A ülés akkor határozatképes, ha a tagok 
többsége jelen van. A Szakbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, munkáját az elnök 
vezeti. 
31. A Szakbizottságok tevékenységük részletes szabályait tartalmazó ügyrendet készítenek, melyet 
jóváhagyásra az Elnökségnek nyújtanak be. A Szakbizottságok munkáját a szövetség Elnöke által 
felkért szakértőkből álló Szakkollégium segítheti. 
32. A Szövetség állandó szakbizottságai például: 
a.) Egészségügyi és Szociális Szakbizottság 
b.) Energetikai Szakbizottság 
c.) Informatikai és Információbiztonsági Szakbizottság 
d.) Jogi Szakbizottság 
e.) Költségvetési és Önkormányzati Gazdálkodási Szakbizottság 
f.) Környezetvédelmi Szakbizottság 
g.) Közbeszerzési Szakbizottság 
h.) Közlekedési Szakbizottság 
i.) Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Szakbizottság 
j.) Külkapcsolatok Szakbizottsága 
k.) Település és Területfejlesztési, Településüzemeltetési Szakbizottság 
 

 XI. TAGOZATOK 
 
33. A Szövetség tagjai községi, városi, megyei, megyei jogú városi és kistérségi szinten, továbbá 
női tagozatokat hozhatnak létre. A Tagozatok működésük belső szabályait maguk állapítják meg, 
melyet az Elnökség hagy jóvá. A tagozatok elnökeit a tagozat tagjai választják meg, tagozatok 
elnökei tagjai a Választmánynak. 
34. A Szövetség tagozatai: 
Községi, városi, kistérségi, megyei jogú városi, megyei, női polgármesteri tagozat 
 

 XII. TISZTSÉGVISELŐK 
 
35. A Szövetség képviseletére az Elnök jogosult. E jogát esetenként vagy az ügyek meghatározott 
csoportjára nézve az Elnökség tagjaira átruházhatja. 
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36. A Szövetség Szerveire és Tisztségviselőire alkalmazni kell az összeférhetetlenség szabályait a 
Ptk. szabályai szerint. 
37. A Szövetség nevében aláírásra az jogosult, akit jogszabály, belső szabályzat vagy eseti 
megbízás, alapján az Elnök aláírási joggal ruház fel. A kötelezettségvállalást és utalványozási joggal 
kapcsolatos kérdések szabályozását belső szabályzatban kell rögzíteni. 
38. A Szövetség tisztségviselői: 
a.) A Szövetség Elnöke (továbbiakban: Elnök) 
b.) A Szövetség Társelnökei (továbbiakban: Társelnökök) 
c.) A Szövetség Főtitkára és az Elnökségi Iroda vezetője. 
d.) Régióelnökök 
39. A tisztségviselők közötti munkamegosztás alapelveit az Ügyrend tartalmazza. 
 

XIII. ELNÖK 
 
40. Az Elnök feladata különösen: 
a.) A Küldöttgyűlés és az Elnökség működésével kapcsolatos ügyek irányítása, az elnökségi ülés, és 
a Küldöttgyűlés vezetése. 
b.) Képviseli a Szövetséget. 
c.) Dönt az Elnökség két ülése közötti időszakban halaszthatatlan intézkedést igénylő ügyekben, 
döntéseiről az Elnökség soron következő ülésén köteles beszámolni és utólagos jóváhagyást kérni. 
d.) Összehívja az Elnökség üléseit. 
e.) Kapcsolatot tart más önkormányzati szövetségekkel, illetőleg társadalmi, állami gazdálkodó 
szervezetekkel. 
f.) Intézkedik és dönt a Küldöttgyűlés vagy az Elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben. 
g.) A Főtitkár és az Elnökségi Iroda vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat, a további 
alkalmazottak felett az alapvető munkáltatói jogokat gyakorolja. 
 

XIV. TÁRSELNÖKÖK 
 

41. A Társelnökök jogosultak az Elnök megbízása alapján, teljes körű helyettesítésére, az Ügyrend és 
az Elnökkel kialakított munkamegosztás alapján a Szövetség képviseletére. A társelnökök 
felügyelik a tagozatok és a szakbizottságok munkáját 
 

 XV. RÉGIÓELNÖKÖK 
 
42. A Régió elnökök az Elnökség tagjai, felügyelik a régió munkáját, a Küldöttgyűlés választja, 
részt vesznek a régióban lévő megyék részközgyűlésén, távollétükben képviselik a Szövetség 
Elnökét, Társelnökeit.  
43. A Régió elnökök: 
Dél-Alföldi Régió Elnöke 
Dél-Dunántúli Régió Elnöke 
Észak-Alföldi Régió Elnöke 
Észak-Magyarországi Régió Elnöke 
Közép-Dunántúli Régió Elnöke 
Nyugat-Dunántúli Régió Elnöke 
Pest megyei Régió Elnöke 
Budapesti Régió Elnöke 
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 XVI. MEGYEI ELNÖKÖK 

 
44. A Megyei Elnökök szervezik a megyéjükben lévő kistérségek és települések munkáját. Vezetik 
a Megyei Részközgyűlés tevékenységét, részt vesznek a választmány munkájában, a Megyei 
Elnököt a Megyei Részközgyűlés választja. 
 

 XVII. SZAKBIZOTTSÁGOK ELNÖKEI 
 
45. A Szakbizottságok elnökeit az Elnökség nevezi ki, szervezik a Szakbizottságok munkáját. 
Vezetik a szakbizottság üléseit, részt vesznek a választmány munkájában. 
 

 XVIII. TAGOZATOK ELNÖKEI 
 
46. A Tagozatok Elnökei szervezik a Tagozatok munkáját. Vezetik a Tagozat üléseit, részt vesznek 
a Választmány munkájában. A Tagozatok Elnökeit a Tagozat tagjai választják meg. 

 
XIX.  TITKÁRSÁG 

 
47. A Szövetség és szervei szakmai munkáját a Titkárság segíti, ellátja az ezzel 
kapcsolatos adminisztrációs, koordinációs, végrehajtó és képviseleti feladatokat. 
a.) A Titkársági feladatokat munkaviszonyban álló alkalmazottak és megbízás alapján    
foglalkoztatottak látják el. 
b.) A Titkárságot a Főtitkár vezeti. 
c.) A Főtitkár feladata: 
- a Szövetség szakmai munkájának irányítása, 
- a Küldöttgyűlés, az Elnökség és az Elnök által ráruházott feladatok ellátása, 
- a Titkárság vezetése. 
d.) A Főtitkár az Elnök rendelkezéseinek megfelelően elláthatja a Szövetség képviseletét is. 
48. A Titkárság működésének szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. Az 
Elnök – a Főtitkár egyetértésével – egyes szakterületen dolgozó munkatársaknak titkári megbízást 
adhat. 
49. A Titkárság dolgozói tekintetében az egyéb munkáltatói jogot a Főtitkár gyakorolja. 
50. A Titkárság részeként működő Elnökségi Iroda feladata: 
a.) a Szövetség szervezeti működő képességének biztosítása 
b.) kapcsolattartás a Szakbizottságok Elnökeivel és a Szövetség tagjaival 
c.) A Küldöttgyűlés és az Elnökség üléseinek előkészítése s döntések végrehajtásának szervezése 
ellátja a Szövetség működésével kapcsolatos ügyviteli és ügykezelési feladatokat az arra vonatkozó 
szabályok betartása mellett 
d.) a Szövetség gazdálkodásával kapcsolatos feladatok végzése 
51.  Az Elnökségi Irodát az Irodavezető vezeti 
a.) az Irodavezető feladatát főfoglalkozású munkaviszony keretében látja el, megbízatása 
határozott időre, az önkormányzati választásokat követő év december 31. napjáig szól. 
b.) az Irodavezető tanácskozási joggal vesz részt az Elnökség ülésén 
c.) Az Elnökségi Iroda működésére vonatkozó részletes szabályokat a Szervezeti és Működési 
Szabályzat tartalmazza. 
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XX. A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA 
 

52. A Szövetség a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint működik a 
Elnökség által megállapított költségvetési keretek között. 
53. A Szövetség gazdálkodásának szabályszerűségeiről a Szövetség Főtitkára köteles gondoskodni. 
A Szövetség számlája feletti rendelkezéshez az Elnök és a Főtitkár együttes aláírására van szükség. 
54. A Szövetség tartozásaiért a tagok csak az évi tagdíj mértékéig tartoznak felelősséggel. 
A kilépett vagy kizárt tagoknak a Szövetség vagyonából részesedésre nincs jogosultságuk. 
A Szövetség bevételei:  
a.) a tagok tagdíja (tagdíj) 
b.) vagyoni hozzájárulás 
c.) állami támogatás 
d.) jogi személyek és természetes személyek támogatásai, felajánlásai 
e.) alapítványi támogatás 
f.) pályázatok bevételei 
g.) A Szövetség által kitűzött célok elérése kifejtett vállalkozási tevékenységből származó 
bevételek 
h) rendezvényi és egyéb bevételek 
55. A Szövetség céljainak megvalósításához, a működési költségek fedezésére az Alapszabályban 
jelzett feladatokkal összhangban gazdasági- vállalkozási tevékenységet is folytathat. 
 
 
(Ezen Alapszabályt a Szövetség Közgyűlése 2010. november 16. napján megtartott ülésén 
elfogadta.) 
 
Záradék: 
Az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatot a Közgyűlés ../2010 (XI.16.) számú 
határozatával elfogadta. 
Gödöllő, 2010. november 16. 
 
 
 
 
Dr. Gémesi György elnök 
 

 

 



 
 

2. melléklet 
 
 
 
 

B e l é p é s i  n y i l a t k o z a t  
 

a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe 
történő belépéshez 

 
 
 
 

Alulírott  ................................................. , mint   ......................................................................  

(községi, városi, kerületi, megyei jogú városi, megyei) önkormányzat (többcélú kistérségi 

társulás)* polgármestere/elnöke* kinyilvánítom fent nevezett önkormányzat (kistérségi 

társulás) Magyar Önkormányzatok Szövetségébe történő belépési szándékát. 

 
 
 
 
A megye lakosságszáma:  .....................................................  

Testületi határozat száma:  .....................................................  

 
 
  
Kijelentem, hogy az Alapszabályt megismertem és elfogadom.  

Vállalom, hogy a szövetség munkájában részt veszek.  

 

 

 ...................................., 2015. ....................................................  

 

 

 

  ............................................  

polgármester/elnök 

*a megfelelő rész aláhúzandó 


