Polgári Konzervatív Párt
Szervezeti és Működési Szabályzata
A Polgári Konzervatív Párt (továbbiakban: Párt) Közgyűlése 2016. december 10-én a
következő tartalmú Szervezeti és Működési Szabályzatot fogadja el. A Szervezeti és
Működési Szabályzat a Párt Alapszabályában foglalt rendelkezésekkel összhangban
határozza meg a Párt működésének rendjét. A Polgári Konzervatív Párt a pártok
működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény, a hatályos Polgári
Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, továbbá a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján működik.

⦁

Általános Rész

⦁

§

A Párt neve: Polgári Konzervatív Párt
A Párt székhelye: 2040 Budaörs, Fürj u. 9.
A bírósági nyilvántartásba vételi jogerős végzés száma, kelte:
Budapest Környéki Törvényszék, 17.Pk.60.373/2013/6., 2014. május 10.
A Párt adóigazgatási száma: 18596313-1-33
A Párt nem rendelkezik induló vagyonnal.
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⦁

A Párt célja

⦁

§

A PKP célja: a polgári konzervatív értékrend és gondolkodásmód megismertetése,
terjesztése és képviselete Magyarországon, az ezen értékrendet elfogadó polgárok
részére részvételi lehetőség biztosítása az európai uniós, az országos és a helyi
döntéshozatalban.

⦁

A Párt jogállása

⦁

§

A Párt önálló jogi személy, képviseletére az elnökség tagjai önállóan jogosultak. A
Párt

demokratikusan,

az

önkormányzati

elvek

mentén

működő,

országos

tevékenységet végző szervezet.

⦁

A Párt tagsága, a tagsági viszony keletkezése és megszűnése

⦁
⦁

§

A Párt alapítója és tisztségviselője csak olyan személy lehet, aki az országgyűlési

képviselők választásán vagy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán választható.
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⦁

A párt tagja lehet az a természetes személy, aki tizennyolcadik életévét betöltötte,

cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt nem áll, magyar
állampolgár, vagy Magyarországon letelepedett, vagy tartózkodási engedéllyel nem
rendelkező nem magyar állampolgár, a Párt Alapszabályát elfogadja, kijelenti, hogy a
párt szervezeti döntéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, és mindezeket az írásos
tagfelvételi

kérelmén aláírásával igazolja, továbbá a Párt Alapszabályával

összhangban, a tagsági jogviszonnyal összefüggésben vele szemben nem állnak fenn
kizáró feltételek.

⦁
⦁

§

A Párt tagjává választást a jelölt a megfelelően kitöltött és aláírt belépési

nyilatkozat benyújtásával kérelmezheti. A nyilatkozathoz – amennyiben jogi személy
kéri felvételét – mellékelni kell a jogi személy igazolását arról, hogy nevében ki járhat
el képviselőként a Párt tagságában.
⦁

A tagfelvételi kérelmet az Elnökség bírálja el. A két alapító tag ajánlásával

rendelkező kérelmező kérelméről az Elnökség várakozási idő nélkül végleges döntést
hoz.
⦁

Az a kérelmező, aki nem rendelkezik két alapító tag ajánlásával, hat hónapra

tagjelölti státuszba kerül. Az Elnökség írásban közli a tagjelölttel a várakozási idő
lejáratának pontos idejét, és amennyiben ez időpontig nem hoz elutasító döntést, a
tagjelölt automatikusan taggá válik. A Párt tagjairól az Elnökség tagnyilvántartást
vezet.
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⦁

§

A Párt tagjai tagdíjat kötelesek fizetni, melynek összege: 2000.- Ft/hó. A tagdíjat a
Párt tagjai a 10918001-00000074-87840006 számú bankszámlára kötelesek minden
hónap 15-éig megfizetni. Az a tag, aki a tagdíj megfizetését – a tagfelvételi
kérelmében

megjelölt

módon,

a

havonta

történő

teljesítéstől

eltérően

-

negyedéves/féléves/éves gyakorisággal vállalja, az adott időszak első hónapjának 15.
napjáig köteles azt teljesíteni.
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⦁

§

⦁

§

A tagsági viszony megszűnik:
⦁

a tag kilépésével,

⦁

a tag törlésével,

⦁

a tag kizárásával,

⦁

a tag halálával,

⦁

a párt megszűnésével.

A kilépési szándékot írásban, az Elnökségnek címezve kell bejelenteni. A tagsági
viszony a bejelentés átvételének napján, további eljárás nélkül megszűnik.

⦁

§

Törli az Elnökség a tagnyilvántartásból azt, akinél az Alapszabály által meghatározott
tagságot megalapozó feltételek megszűntek; aki hat hónapnyi tagdíjtartozást
halmozott fel és tartozását a tag által megadott, a tagnyilvántartásban a tag
lakcímeként szereplő címre, az Elnökség által postai úton küldött tértivevényes
felszólítás ellenére sem rendezte. A felszólításnak tartalmaznia kell, hogy a
tagdíjfizetés elmulasztása a kizárás következményét vonja maga után. A tagsági
viszony az írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 30. napon megszűnik,
amennyiben a tag tagdíjtartozását a fenti határidőig nem rendezte.
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⦁

A Párt gazdálkodása, a vagyonának felhasználási módja

⦁

§

A Párt nyilvántartásaira az irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. A
Párt részére jutatott adományokat a könyv szerinti értéken, ennek hiányában a
szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. A nem pénzeszközökben történő
hozzájárulásokat a Közgyűlés döntése szerint a legcélszerűbb módon kell kezelni,
felhasználni, illetve értéküket megóvni.

⦁

§

A Párt 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. Az államháztartás
alrendszereitől kapott támogatás hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem
használható.

⦁

§

A Párt vagyonáról való rendelkezés a Közgyűlést illeti meg. A Párt vagyona, annak
kamatai, valamint a támogatások teljes összegben felhasználhatóak a Párt céljainak
elérése érdekében.
A Párt támogatásokat egyéni kérelmek vagy pályázatok alapján is nyújthat. A Párt
bármely cél szerinti juttatását a Párt pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat
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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.
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⦁

§

A Párt a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény
rendelkezéseivel összhangban vállalkozói tevékenységet is folytathat a költségeinek
fedezése és vagyonának gyarapítása érdekében, amely azonban nem lehet a Párt fő
tevékenysége. A Párt vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Gazdálkodása során elért eredményét
nem oszthatja fel, azt a Párt célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel.

⦁

§

A Párt vagyonának kezelésével kapcsolatos technikai feladatok (pénzügyek,
számvitel, adó stb.) ellátásával a Közgyűlés külső szervezetet megbízhat külön
szerződés szerint.

⦁

§

A Párt vagyonának felhasználásáról a Közgyűlés dönt. Évente meghatározza a Párt
céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható pénzeszközök
mértékét és felosztásuk módját. A Közgyűlés gazdálkodási tervének és döntéseinek
végrehajtásáról külön szerződés alapján külső szerv gondoskodik. Amennyiben a
Közgyűlés a Párt vagyonának kezelésével külső szervet nem bíz meg, úgy az
Elnökség

tagjai

kötelesek

gondoskodni

végrehajtásáról.
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a

gazdálkodási

terv

és

döntések

⦁

§

Az Elnökség gyakorolja a munkáltatói jogokat a Párt alkalmazottai felett. A Párt
elnöke jogosult az alkalmazottak alapbérének és költségtérítésének összegét
meghatározni.
⦁

§

A Párt bankszámlája feletti rendelkezésre az elnöknek és az alelnöknek korlátlanul
lehetősége van. A Párt elnökét korlátlan utalványozási jog illeti meg. A Párt elnöke az
Elnökség tagjait írásban felruházhatja utalványozási joggal az esetleges korlátozások
rögzítésével amennyiben megfelelnek a törvényi előírásoknak.

⦁

§

Az Elnökség hatáskörébe tartozik (amennyiben erre igény merül fel) a Párt
pénzügyeinek

és

a

számvitel

ellenőrzésére

könyvvizsgáló

megbízása.

A

könyvvizsgáló megbízatása legalább egy éves időtartamra szól. A könyvvizsgáló
javadalmazásának mértékét a Közgyűlés állapítja meg.

⦁

A Párt szervezete és tisztségviselői

⦁
A Párt szervezeti felépítése
⦁

A Párt testületi szervei:

a) Közgyűlés,
b) Elnökség,
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§

c) Felügyelő Bizottság.
⦁

A Párt tisztségviselői:

⦁

elnök,

⦁

alelnök,

⦁

elnökségi tag,

⦁

felügyelő bizottság elnöke,

⦁

felügyelő bizottság tagja.
⦁

Választókerületi szervezetek

VI.1. A Közgyűlés

⦁

§

A Közgyűlés a tagok összessége, a Párt legfelsőbb szerve. A Közgyűlés a hatályos
jogszabályoknak

megfelelően

gondoskodik

a

Párt

gazdálkodási

rendjének

megvalósításáról.

⦁
⦁

§

A Közgyűlésen a jogi személy tagok képviselőjük útján vesznek részt. A

Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet. Rendes Közgyűlést a Párt évente kötelezően
egyszer tart. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni a tagok legalább egyharmada által
aláírt kérelemre, melyben megjelölik az összehívás okát és célját. A Közgyűlést össze
kell hívni, ha azt az Illetékes bíróság rendeli el.
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⦁

A Közgyűlést írásban kell összehívni. Szabályszerűnek az összehívás akkor

minősül, ha a tagok az ülésről legalább hét nappal az ülés időpontját megelőzően
írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A Közgyűlés ülései nem
nyilvánosak.
⦁

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50%-a + 1 fő

jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt Országos Közgyűlés a jelenlévők
számától függetlenül határozatképes az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok
tárgyalása esetén, amely határozatképességre a meghívóban előzetesen figyelmeztetni
kell a tagokat.
⦁

A Közgyűlésen az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök elnököl.

⦁

A Közgyűlésen olyan indítványok tárgyalhatók, amelyek a közgyűlési meghívóban

napirendként szerepelnek. A Közgyűlésen résztvevők egyszerű szótöbbséggel további
indítványok napirendre tűzését határozhatják el.
⦁

Az Országos Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben a jelenlévő

szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza meg határozatait.
⦁

Fellebbezési eljárás során az eljárás alá vont személy a szavazásban nem vehet

részt.
⦁

Az Országos Közgyűlés döntéseit nyílt szavazáson hozza meg, kivételt a

személyekről hozott döntések képeznek, amely esetekben titkos szavazást kell tartani.
⦁

Az Országos Közgyűlés az ülés megkezdésekor - a határozatképesség

megállapítása után - levezető elnököt és két jegyzőkönyv hitelesítőt választ, és dönt az
ülés nyilvánosságáról.
⦁

Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni, a következő
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Közgyűlésen kell ismét szavazásra bocsátani.
⦁

Az Országos Közgyűlés határozatait a Határozatok Könyvébe be kell jegyezni

úgy, hogy a döntés tartalma, hatálya, időpontja, illetve a döntést meghozó szavazás
számarányai megállapíthatóak legyenek.
⦁

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Közgyűlés elnöke és a

Közgyűlésen az elnök által két felkért tag hitelesít.

24.§
A Párt működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a Párt székhelyén – a Párt
képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, azokról saját
költségre másolatot készíthet.

⦁

§

Az Országos Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
⦁

a Párt alapszabályának elfogadása, módosítása,

⦁

a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Pénzügyi és
Gazdálkodási Szabályzat elfogadása, módosítása, a tagdíj mértékének
megállapítása,

⦁

az Elnök és az Alelnök megválasztása, visszahívása,

⦁

a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, visszahívása,

⦁

a Párt éves költségvetésének meghatározása,

⦁

az Elnökség éves beszámolójának elfogadása,

⦁

az éves számviteli beszámoló elfogadása,
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⦁

a Felügyelő Bizottság éves beszámolójának elfogadása

⦁

az Elnökség fegyelmi döntése elleni fellebbezés elbírálása

⦁

a Párt Európa- parlamenti, országgyűlési, önkormányzati választási
programjainak megalkotása,

⦁

az országgyűlési egyéni képviselőjelöltek személyének kiválasztása, az
országos lista és az Európa- parlamenti lista összeállítása, elfogadása,

⦁

a Párt által esetlegesen jelölhető közjogi tisztségviselők személyének
kiválasztása, a közgyűlés jelen lévő tagjai legalább kétharmados
jóváhagyásával,

⦁

országgyűlési

választási

együttműködés,

országos

és

középszintű

önkormányzati koalíciókötés eldöntése, a közgyűlés jelen lévő tagjai
legalább kétharmadának jóváhagyásával,
⦁

más párttal való egyesülés eldöntése a párt minden tagjának legalább
kétharmados jóváhagyásával,

⦁

a Párt feloszlásának kimondása a Párt minden tagjának legalább
kétharmados jóváhagyásával.
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VI.2 Az Elnökség

⦁

§

Az Elnökség a Párt általános ügydöntő, ügyvezető szerve.

⦁

§

A Párt önálló, általános képviseletére a Párt elnöke és alelnöke jogosultak.

⦁

§

A Párt operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat a három tagú Elnökség látja el. Az
Elnökség tagjai az elnök, az alelnök és az elnökségi tag. Az elnökségi ülésre – annak
tárgykörére figyelemmel – esetenként további tagok hívhatók meg.

⦁

§

A párt két Országos Közgyűlés közötti, illetve a pártot a két Országos Közgyűlési
időszakban az Elnökből, Alelnökből és elnökségi tagból álló Elnökség irányítja,
amelynek tagjait az Országos Közgyűlés két év időtartamra titkos szavazással,
egyszerű többséggel választja meg.

⦁

§

Az Elnökség feladatait az Alapszabály előírásai és a Közgyűlés döntései határozzák
meg. Tevékenységéről évente beszámol az Országos Közgyűlés előtt.
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⦁

§

⦁

Az Elnökség havonta ülésezik, de szükség szerint gyakrabban is összehívható.

⦁

Az ülést az Elnök hívja össze, írásban, az ülésre javasolt napirendi pontok

megjelölésével, a tervezett időpont előtt legalább 5 naptári nappal.
⦁

Az Elnökség ülése akkor határozatképes, ha azon legalább három Elnökségi tag

jelen van.
⦁

Az Elnökség döntéseit nyílt szavazással hozza meg. Döntés akkor születik, ha

legalább kettő Elnökségi tag egybehangzóan szavaz.
⦁

Az ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet az ülésen résztvevő Elnökségi tagok

aláírásukkal hitelesítenek.

⦁

§

Rendkívüli Elnökségi ülést kell összehívni, ha azt az Elnökség bármelyik tagja az ok
és a cél megjelölésével kezdeményezi.

⦁

§

Az Elnökség és a Párt vezető tisztségviselői vonatkozásában az elfogadott
Alapszabály rendelkezéseit kell figyelembe venni bármely olyan ügyben, amelyet a
jelen szabályzat nem rendez.
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⦁

Választókerületi szervezetek

⦁
⦁

§

A Párt választókerületi szervezeteinek területi illetékessége megegyezik az

országgyűlési

képviselői

választásokra

létrehozott

egyéni

képviselői

választókerületekkel.
⦁

A választókerületi szervezetet az Elnökség hozza létre.

⦁

Egy választókerületben egy választókerületi szervezet működhet.

⦁

A választókerületi szervezetek legfőbb szerve a választókerületben lakóhellyel

rendelkező párttagokat magukba foglaló taggyűlés.
⦁

A választókerületi szervezet vezetőjét a választókerületi szervezet létrehozását

követő első évben az Elnökség bízza meg. Az első év letelte után a választókerületi
szervezet saját tagjai közül választ vezetőt.

⦁

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

⦁

§

A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az elfogadás napján lép hatályba.
Budapesten, 2016. december 10. napján.
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.......................................................
.................................................
…………………, A Párt elnöke

..........................................................
jegyzőkönyvvezető
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