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CSOBOGÓ-17
Szabadidősport és Természetbarát Egyesület módosított
Alapszabálya
A CSOBOGÓ-17 Szabadidősport és Természetbarát Egyesületünk 2017.03.14.-én megtartott közgyűlés a
következő alapszabályt fogadta el.
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és a pártoknak
anyagi támogatást nem nyújt.

I.
Az egyesület adatai:
1. Az egyesület neve:
CSOBOGÓ-17
Szabadidősport és Természetbarát Egyesület
Név magyarázat: ”CSOBOGÓ”- az egyesület főtevékenységére /vizes-sportok
a „17” az egyesület működési területére és a terület cél közönségére utal / Budapest XVII. kerület
2. Az egyesület székhelye és címe:
1174. Budapest Ady Endre utca 67.
3.

Az egyesület alapítási éve:

4.

Az egyesület rövidített neve: CSOBOGÓ-17

5.

Az egyesület színe:

6.

Az egyesület logója, emblémája:

7.

Az egyesület jelmondatai:

2013

kék- zöld-narancs

Csobogj velünk!
Csobbanj velünk!
Tanulj Te is Úszni!
8. Az egyesület pecsétje: téglalap alakú, tartalmazza a CSOBOGÓ-17 Szabadidősport - és
Természetbarát Egyesület nevet, az egyesület címét, adószámát.
9. A CSOBOGÓ-17 Szabadidősport és Természetbarát Egyesület, olyan egyesület, mely a
célkitűzésben meghatározott céllal, tagjainak önkéntes társulásával jött létre, és demokratikusan
elfogadott alapszabály szerint működik.
10. Az egyesület önkormányzati elven működő civil szervezet. Az egyesület jogi személy.
11. Az egyesület alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály 1. számú
mellékletét képezi.
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II.
Az egyesület célja, feladata, tevékenysége
1.

Az egyesület célja:
•
Az egyesület azért alakult meg, hogy felhívja a figyelmet a mozgás fontosságára, a
természetvédelem jelentőségére, szeretetére, és a környezettudatos életmódra.
•
Célja mozgásos élményekkel az egészséges életmódra való nevelés, a mozgási igények
kialakítása hétköznapokon és ünnepnapokon egyaránt, 0-100 évig, egészséges-sérült, rekreáció,
prevenció és rehabilitáció, a szabadidő kulturált eltöltése, mindennapos mozgás, sportolás.
•

Mozgáskultúra kialakítása, mozgás-, értelmi-, érzelmifejlesztés.

•
A vízben való mozgás különböző lehetőségeinek széles körben való népszerűsítése,
kihangsúlyozva az úszni tudás fontosságát.
•
Állatasszisztált terápiával az ép, fogyatékos, hátrányos helyzetű emberek élet minőséget javító
kulturális és egészségügyi-, gyógypedagógiai rehabilitációt segítő szolgálat.
•
Intézményes keretek között (bölcsőde, óvoda, fejlesztő iskola, általános iskola, szakiskola,
speciális szakiskola, speciális készség fejlesztő szakiskola, gimnázium, diákotthon, korházi
osztály, családi napközi stb.) történő nevelő-oktató munkában, részképesség, mozgás-, és
beszédfejlesztő foglalkozások segítése, ismeretterjesztő foglalkozások, programok, bemutatók
tartása.
•
Terápiás programok, módszertani anyagok, oktatócsomagok kidolgozása, terjesztése. A
segítőkutyások kulturális örökségének védelme, az állatvédelem és a társadalmi szolidaritás
erősítése.
•
E cél érdekében felvállalja, hogy segít a szabadidős sporttevékenységekhez, a
természetvédelemhez, és a környezettudatos életmód kialakításához kapcsolódó sport-, rekreációsés szabadidős tevékenységek, oktatások, versenyek, táborok, előadások, rendezvények, bemutatók,
oktatási és kulturális programok szervezésében, népszerűsítésében rendezésében és vezetésében,
használva a sportlétesítmények adta lehetőségeket
•

2.

Segíti, népszerűsíti az ezzel kapcsolatos kiadványok megjelenését és terjesztését.

•
Lehetőséget biztosít az együttes sportolásra, a családi, baráti, iskolai, kis és nagyközösségek
számára
Az egyesület tevékenységei, feladata
•
Népszerűsítse a vízben való mozgást ezen belül úszást, aquafitnesst, szinkronúszást,
vízilabdát. Lehetőséget biztosítson széles körben az úszás, mint sportág elsajátítására,
gyakorlására /0-100 év, egészséges-sérült, prevenció-egészségmegőrzés, rehabilitáció, rekreáció/
Felhívja a figyelmet a mozgás fontosságára, rendszerességére, a mozgás beillesztése a
hétköznapokba, és az ünnepnapokba. Mozgás kultúra kialakítása, mozgásfejlesztés.
•
Minőségi szabadidősport- tevékenység fejlesztés, érdeklődés felkeltése, igények kialakítása és
kielégítése.
•
Rendszeres egyéni, csoportos oktatások, edzések, túrák, táborok, versenyek, rendezvények
szervezése, és azokon való részvétel biztosítása.
•
Szabadidősport gyakorlásának tárgyi feltételeinek megteremtése.
•
Szakmai háttér kialakításával biztosítsa a sportági fejlődés lehetőségeit.
•
segítőkutyák és felvezetőik képzése, vizsgáztatása vizsgák szervezésének,
lebonyolításának elősegítése, támogatása.

•
a kiképzett kutyák társadalmi hasznosságának elismertetése, valamint a kutyatartás kulturált
formájának népszerűsítése.
•
állati viselkedésproblémák korrigálása, az állatvédelmi kultúra fejlesztése
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•
kiadványok, tájékoztató anyagok készítése, szakvélemény készítése, az esélyegyenlőség
javítása a segítőkutyák fogyatékkal élő gazdákhoz való juttatásával, a különböző feladatokra
alkalmas segítőkutyák képzése, vizsgáztatása, gazdához adás, későbbi munkájának figyelemmel
kísérése, valamint e kutyák ellátásának elősegítése, támogatása.
•
Segítőkutyák kiképzése és a fogyatékossággal élő személyekhez történő eljuttatása, terápiás
kutya alkalmazása, a kiképzést olyan személy végzi, aki az Országos Képzési Jegyzékben szereplő
habilitációs kutyakiképző szakképesítéssel rendelkezik.
•
Természetvédelem és szeretet – ezen belül a természetjárás és turizmus – szervezett keretek
között történő szakszerű megvalósítása, a lakosság és az egyesületi tagok bevonásával.
•
Környezettudatos életmód kialakítása. / már kisgyermekkorban.
•
A természet-környezetvédő illetve –járó ismeretek terjesztése minden körben (előtérben az
ifjúsággal), ezen belül főképpen: környezet és természetvédelmi előadások és felvilágosító
tevékenység más formában, oktatási programok és egyéb kiadványok terjesztése
•
A fenti célokat szolgáló sportlétesítmény, létrehozása, karbantartása, fenntartása.
•
A tevékenységgel kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el
•
A tagok számára képzési, szervezett formában rendszeres sportolási lehetőségek biztosítása,
rendezvények szervezése.
•
A tervszerű működéshez szükséges személyi, tárgyi, feltételeket biztosítsa.
•
Az egyesület tevékenységét segítő üzleti tevékenység végzése
•
Az ügyintézési feladatok ellátása.
•
Kapcsolatok építése gazdasági társaságokkal, más társadalmi szervezetekkel, egyéb
intézményekkel, szabadidősport egyesületekkel, önkormányzattal.
•
Az egyesület szolgáltatásait rezsiköltség fejében nyújtja.
Az egyesület a következő szakágak működését kívánja elősegíteni:
•
egészségmegőrzés, prevenció (seniorúszás, gyógyúszás)
•
vizes sportok (úszás, szinkronúszás, aquafitness, vízilabda, túraevezés, vitorlázás)
•
turisztika (országjárás, kirándulás, túrázás, alpesi síelés, sítúrázás)
•
természet-, környezetvédelem
•
egyéb rekreáció
•
állataszisztált csoport

III.
Az egyesület tagjai, a tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése
Az egyesület tagjai (Tagság)
1. Az egyesület tagsága rendes, tiszteletbeli illetve pártoló tagokból áll.
2. Az egyesület rendes tagja lehet az, a 18. életévét betöltött természetes személy, aki az alapszabályban
meghatározott célkitűzések megvalósításáért tevékeny részt vállal, kitöltött belépési nyilatkozatában
elfogadja az alapszabályt, és kinyilvánítja csatlakozási szándékát. Nyilatkozatát az egyesület elnökének
kell benyújtani, írásban.
Tiszteletbeli tagok, azok a külföldi vagy belföldi személyek, akik részére az egyesület közgyűlése ezt a
címet adományozza.
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3. Pártoló tag lehet az a külföldi vagy belföldi személy, jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki/amely a sportegyesület céljaival egyetért, aki az egyesületet anyagi vagy tárgyi
eszközökkel támogatni akarja. Ennek mértéke nincs meghatározva.
4. Az egyesület rendes valamint pártoló tajgai kiskönyvet kapnak, melyben a tagdíj fizetése is
igazolásra kerül. A tiszteletbeli tagok tagságát oklevél tanúsítja.
A tagsági viszony keletkezése
Az egyesület tagsági viszonya keletkezhet
•
Az egyesület alapításával
•
Belépéssel
•
Tiszteletbeli cím adományozásával
2. Az egyesületbe önként belépni szándékozók belépési nyilatkozatot tesznek A belépési nyilatkozatot az
elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8
napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A
tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.
3. A tiszteletbeli tagság adományozására a jelölt egyetértésével az egyesület tagjai tesznek javaslatot.
4. Az Egyesületbe való belépés illetve kilépés önkéntes.
1.

A tagsági viszony megszűnése
A tagsági viszony megszűnik:
•
Kilépéssel
•
Kizárással
•
A tag elhalálozásával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
•
Tiszteletbeli cím visszavonásával
•
Az egyesület jogutós nélküli megszűnésével
2. Kilépés
Az egyesület tagja saját elhatározás alapján indoklás nélkül kiléphet a szervezetből. A kilépési szándékát
írásban kell benyújtani az egyesület elnökének, aki az egyesület naprakész tagnyilvántartást vezeti. A
tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.
3. Kizárás
•
Kizárható az a tag, aki az Elnökség ismételt figyelmeztetése ellenére az alapszabály előírásait
megsérti, az egyesület céljainak elérését veszélyezteti, szellemével ellentétes magatartást biztosít,
egyesület vagyonát szándékosan megrongálja, vagy súlyosan vét a törvények ellen.
•
Kizárható a tag a tagdíj-kötelezettség elmulasztása esetén az alábbiak szerint:
o
A tagdíj-kötelezettség elmulasztása esetén az egyesület elnöksége írásban figyelmezteti
az egyesület tagját a tartozásáról, és felszólítja annak 15 napon belüli rendezésére
o
Az egyesületi tagság megszűnik, ha a tagdíj-elmaradás időtartama a 12 hónapot és a
befizetést elmulasztó tag az egyesület elnökségének a mulasztás jogkövetkezményeire is
kiterjedő írásbeli felszólítást követően, a számára biztosított 15 napos határidőn belül sem
rendezi hátralékos tagdíj összegét.
•
A tag kizárását az egyesület bármely tagja az Elnökségnél kezdeményezheti, melyről az
Elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel következő ülésén dönt.
•
A kizárt tag a kizárástól számított három éven belül nem létesíthet tagsági viszonyt az
egyesülettel.
•
A kizárás alá vont tag garanciális jogait a kizárási eljárás során biztosítani kell. E körben: a
kizárás alá vont tagot a kizárási eljárás megindításáról igazolható postai úton (tértivevény) értesíteni
kell, az értesítésben közölni kell a vele szemben felmerült kizárási oko(ka)t és fel kell hívni a figyelmét
arra, hogy a közöltekre az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásos észrevételt tehet,
1.
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melyet az eljárás során figyelembe vesznek. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére
igazolható módon 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 számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is
képviseltetheti magát. A tag 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. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a
tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható
módon közli az érintett taggal.

1.

2.

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15
napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az
elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli
közgyűlést. A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát
annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az
érintett taggal.
A kizárásról szóló határozatot igazolható postai úton (tértivevény) kell megküldeni az érintettnek.
A határozatban fel kell hívni a figyelmét a jogorvoslati lehetőségről melyet az Elnökség kizárást
kimondó határozata ellen - annak kézhezvételétől számított - 15 napon belül az érintett
fellebbezéssel fordulhat az Egyesület Közgyűléséhez. A fellebbezés tárgyában a Közgyűlés a soron
következő ülésén határoz.
•
A tiszteletbeli egyesületi tagsági cím visszavonásáról – a kizárásnak az (III.3.a.) bekezdésben
megjelölt okai miatt – az Elnökség előterjesztése alapján az egyesület közgyűlése dönt.
Az egyesületi tagok jogai, kötelezettségei
Az egyesületi rendes tag joga, hogy:
•
Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik, kivéve, ha
az alapszabály különleges jogállású tagságot határoz meg.
•
Részt vegyen az egyesület tevékenységében, az alapszabály célkitűzéseinek megvalósításában,
ezek érdekében megfelelő tájékoztatást kapjon, véleményét, javaslatát szóban vagy írásban
megtegye, és azokra választ kapjon. (Ha álláspontja kisebbségben marad, joga van véleményének
fenntartására és különvéleményként való megjelenítésére.)
•
Az egyesület egészének és szerveinek működésével, célkitűzéseinek, terveinek
megvalósításával és anyagi, pénzügyi helyzetével összefüggésben az egyesület szerveihez,
tisztségviselőihez kérdéseket intézzen, és azokra érdemi választ kapjon.
•
Igénybe vegye az egyesület szolgáltatásait és eszközeit
•
Az egyesület közreműködését, segítségét vagy védelmét kérje, minden olyan esetben, amikor
jog- vagy érdeksérelem éri, illetve életkörülményei. Szociális helyzete indokolttá teszi.
•
A közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően
felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.
•
A rendes tag szavazati joggal rendelkezik, valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő
szavazattal rendelkezik.
•
A tag 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
•
az egyesület minden vezető testületébe és tisztségére jelölhető és választható,
A rendes tag köteles:
•
Az alapszabály rendelkezéseit betartani az egyesület, vezető szerveinek határozatait
végrehajtani, elősegíteni.
•
Tagtársaival együttműködni, velük szolidaritást vállalni
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•
A közgyűlési határozattal meghatározott tagdíjat megfizetni belépéskor adott naptári időszak
fennmaradó részére vagy minden év májusában, a tárgyév 12 hónapjára előre
•
Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
•
Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó
előírásait, rendelkezéseit betartani.
•
Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.
3. A pártoló tag
•
Az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vehet részt
4. A pártoló és a tiszteletbeli tag
•
köteles az alapszabály rendelkezéseit megtartani
•
tanácskozási, és javaslattételi joggal rendelkezik, egyesület tisztségre nem választható
•
Részt vehet az egyesület tevékenységében, az alapszabály célkitűzéseinek megvalósításában,
ezek érdekében megfelelő tájékoztatást kapjon, véleményét, javaslatát szóban vagy írásban
megtegye
•
Az egyesület egészének és szerveinek működésével, célkitűzéseinek, terveinek
megvalósításával az egyesület szerveihez, tisztségviselőihez kérdéseket-javaslatokat intézzen
•
Igénybe vegye az egyesület szolgáltatásait és eszközeit
•
Az egyesület közreműködését, segítségét vagy védelmét kérje, minden olyan esetben, amikor
jog- vagy érdeksérelem éri, illetve életkörülményei. Szociális helyzete indokolttá teszi.
5. Az egyesületi tag az egyesületnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.
6. Az egyesületi tag köteles az egyesület valamennyi rendezvényén sportszerű, kulturált magatartást
tanúsítani.

IV.
Tagdíj
1. Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek.
2. Az egyesületi tagdíj meghatározása:
3. Az egyesületi tagdíj mértékéről és megfizetésének határ idejéről — az Elnökség előterjesztése
alapján — a Közgyűlés dönt.
4. A tagdíj összege a közgyűlés határozata alapján 1200- Ft/év, minden év május 30-ig kell egy
összegben megfizetni.
5. - A tagdíj befizetése történhet átutalással illetve készpénzes formában.
6. Az újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított
összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év
május 30 ig köteles az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján
teljesíteni.

V.
Az egyesület szervei és azok működési rendje
Az egyesület szervei:
•
Közgyűlés
•
Tisztségviselők

V.1.
Közgyűlés
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1. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. A közgyűlés döntései az
általa választott tisztségviselőkre nézve kötelező érvényűek.
2. Az közgyűlést, szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. A közgyűlést akkor is
össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli, illetve a rendes tagok egynegyede – az ok és a cél
megjelölésével – írásban kezdeményezi
•
A közgyűlést az elnökség 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).
•
Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen
a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés
megtartásához.
•
A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és
a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel
kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok 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 az eredeti
napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz, ha azt az
eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.
•
A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.
•
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az
egyesület 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. Döntését, továbbá elfogadás esetén a
kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon
belül igazolható módon közli a tagokkal.
•
Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja,
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 a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen
van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúan hozzájárul.
3. Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele
céljából, ha
•
az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
•
az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
•
az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.
4. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra
jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
•
A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet,
vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés
a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja
a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét,
valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot.
•
A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag,
valamint – ha az alapszabály a képviselő útján történő részvételt lehetővé teszi – képviselője nevét és
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lakóhelyét vagy székhelyét, és – ha a tagokat nem azonos számú szavazat illeti meg – a tagot megillető
szavazatok számát. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával
hitelesíti.
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza
•
az egyesület nevét és székhelyét;
•
a közgyűlés helyét és idejét;
•
a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét;
•
a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
•
a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól
tartózkodók számát.
A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és egy erre megválasztott,
jelen lévő tag hitelesíti.
6. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével
hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
•
akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta
előnyben részesít;
•
akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
•
aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
•
akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
•
aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
•
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
7. A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az egyesület alapszabályának módosításához, az egyesület
egyesüléséhez és szétválásához a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az
egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati
joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
8. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a
határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az
egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.
9. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
•
Az alapszabály jóváhagyása és módosítása
•
az egyesület évi költségvetésének meghatározása és a pénzügyi terv jóváhagyása
•
az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló
jelentésének - elfogadása;
•
a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
egyesülettel munkaviszonyban áll;
•
az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;
•
a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés;
•
döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.
•
az egyesület feloszlásának kimondása, más civil szervezettel való egyesülés, illetve kilépés
elhatározása, továbbá más szövetséghez való csatlakozás, illetve kilépés kezdeményezése.
•
az egyesület, vezető szerveinek, tisztségviselőinek, képviselő szerveinek megválasztása, illetve
visszahívása. A visszahívást alapozhatja meg az egyesület céljaival ellentétes magatartásfigyelmeztetés ellenére való tanúsítása, a jogerős szabálysértési és bírósági elmarasztalás,
közügyektől való eltiltás alkalmazása.
•
tagkizárás
5.
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•
a tagsági díjak meghatározása
•
az egyesületi tagok és az egyesület szervei (tisztségviselői) között keletkezett viták és
fellebbezés elbírálása, tiszteletbeli tagsági cím visszavonása
•
döntés minden olyan ügyben, melyet az elnökség a közgyűlés napirendjére tűz, illetve bármely
ügyben, melyet a közgyűlés hatáskörébe von.
•
A közgyűlés döntéseit az érintettekkel e-mail, vagy tértivevényes levél útján közölni kell.
10. A közgyűlés a tagokra kötelező hatályú rendelkezéseit írásba foglalja. Megsemmisíti, vagy
megváltoztatja az Elnökség törvénysértő határozatát.
11. A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, a jegyzőkönyvet meg kell őrizni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia
kell az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat, az azt
ellenzők és támogatók számával a hozott határozatokról az érintett szerveket és személyeket a
jegyzőkönyv levélben vagy e-mailben történő megküldésével kell értesíteni. A jegyzőkönyvet meg kell
őrizni.
A 2004. évi I. tv. 17.§ (1) bekezdés kimondja: „Sportegyesület közgyűlését (küldöttgyűlését) évente legalább
egyszer össze kell hívni, amelyen meg kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv
teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített beszámolót.”

V.2.
Tisztségviselők
Tisztségviselők
Az egyesület tisztségviselői:

Elnökség
1. Az elnökség az egyesület 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 képviselőket a közgyűlés titkos szavazással, 5 évre választja. A két választás
között megüresedő helyet pótválasztással, nyílt jelöléssel, titkos szavazással kell betölteni.
3. Az Elnökség elnökét, alelnökét és tagjait az egyesület rendes tagjai választják.
4. A tisztségviselők feladataikat társadalmi megbízásként látják el. Részükre a közgyűlés tiszteletdíjat
állapíthat meg.
5. Az egyesület tevékenységét a közgyűlés, az Elnökség és – hatáskörébe tartozó kérdések kivételével –
az elnök irányítja és gyakorolja az egyesületnél a munkaviszonyt létesítőkkel kapcsolatos munkáltató
jogokat.
6. Elnök: képviseli az egyesületet, vezeti az elnökségi és közgyűléseket, irányítja a szervezet munkáját,
munkáltatói jogot gyakorol.
7. Alelnök: az Elnök akadályoztatása esetén ellátja az Elnök feladatát
8. Elnökség további tagja az Elnök valamint az Alelnök mellett gyakorolja az elnökség hatáskörébe
tartozó teendőket.
9. Az elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntésit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással
hozza. Az elnökség határozatképes, ha az elnökségi ülésen legalább 2 elnökségi tag részt vesz.
10. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
•
a megbízás időtartamának lejártával;
•
visszahívással;
•
lemondással;
•
a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
•
a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával;
•
a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
11. A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető
tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt
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megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában
legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
12. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy
köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.
A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető
tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő aki közügyektől
eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e
foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás
hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy, vezető tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak
a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
13. Az egyesület, vezető tisztségviselői:
Az egyesület elnöke: Zsombok Ildikó Zsuzsanna
anyja neve: Scheirich Alice
lakcím:1174 Budapest Ady Endre utca 67.
Az elnökség tagjai:
Mátrai Flóra alelnök
lakcím: 2100 Gödöllő Asbóth Sándor utca 23
Kismarjai Hajnal elnökségi tag
Lakcím: 1173 Budapest Összefogás utca 23.
Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el.
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.
14. Az elnökség hatáskörébe tartozik:
•
az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
•
a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
•
az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
•
az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
•
a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
•
az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
•
részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
•
a tagság nyilvántartása;
•
az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
•
az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
•
az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte
esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
•
a tag felvételéről való döntés.
•
döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal
•
fegyelmi vizsgálat elrendelése, fegyelmi határozat meghozatala
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•
figyelemmel kíséri az egyesület alapszabály szerinti működését, különösen a rendelkezésre
álló eszközöknek az alapszabályban meghatározott célokra történő felhasználását,
•
a sportegyesület működéséhez szükséges anyagi források előteremtése, az infrastruktúra
biztosítása,
•
döntés a sportegyesület pénzeszközeinek felhasználásáról a közgyűlés által meghatározott
keretek között
•
az elnökség az egyesület működésének eredményessége érdekében további tisztségviselőket
nevezhet ki és szakbizottságokat hozhat létre és ezeket meg is szüntetheti.
•
az éves eseménynaptár elkészítése
•
rendezvények szervezése, koordinálása
•
minden olyan kérdés, amely nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe és minden olyan eljárás,
amelyet a közgyűlés nem folytat le.
•
az elnökség kezdeményezheti az elnök visszahívását
•
az adóhatósági bevallások elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos kötelezettségek
teljesítésének megszervezése
•
a közgyűlések között felügyeli, intézi az egyesület napi munkáját
•
javaslatokat készít az egyesület tevékenységét, gazdálkodását meghatározó kérdésekre, és
ezeket jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszti
•
ellenőrzi az egyesület pénzügyi gazdálkodását,
•
továbbá az ügyvitelre, az ügyintézésre és a nyilvántartásra vonatkozó előírások betartását.
•
számlák kezelése, nyilvántartása, ellenőrzése
•
mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnök értesítése
•
számlák hitelességének ellenőrzése
•
Előzetes hozzájárulási jogot gyakorol az egyesülettel munkaviszony létesítéséhez
•
intézi a tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos ügyeket, a tagokról
nyilvántartást vezet
•
véleményt és javaslatot alakít ki a tagokat érintő kérdésekben, képviseli és védi érdekeiket
•
dönt a rászoruló tagok anyagi támogatásáról
•
gyakorolja az elnök által ráruházott jogköröket
•
végrehajtja azokat a feladatokat, amelyekkel a közgyűlés megbízza, és dönt mindazokban a
kérdésekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
15. A fenti feladatokat az elnök osztja el az elnökségi tagok között.
Az egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait az elnök által kijelölt elnökségi tag kezeli.
16. Az elnökség jogosult a tagok egyikét pénztárosi teendők ellátásával megbízni. A pénztáros részére
díjazás állapítható meg.
17. Az elnökség mindezen ügyekben kifejtett tevékenységéről a soron következő közgyűlésen tájékoztatja
a tagságot.
18.
Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. 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 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.
19. Az elnökség határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 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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A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
•
akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta
előnyben részesít;
•
akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
•
aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
•
akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
•
aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
•
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
20. Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat
meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli.
21. Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet az elnökség minden jelen lévő
tagjának alá kell írnia. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és
javaslatokat, valamint a hozott határozatokat, az azt ellenzők és támogatók számával a hozott
határozatokról az érintett szerveket és személyeket a jegyzőkönyv levélben vagy e-mailben történő
megküldésével kell értesíteni. A jegyzőkönyvet meg kell őrizni.

V. 2/2
Az egyesület elnöke
1. Az egyesület elnökét a közgyűlés választja titkos szavazással, 5 évi időtartamra. Az elnök tisztségére
továbbiakban újraválasztható.
2. Az elnök hatáskörébe tartozik:
•
az elnökség munkájának vezetése,
•
az elnökség üléseinek előkészítése, összehívása, levezetése,
•
az elnökségi döntések végrehajtásának figyelemmel kísérése, koordinálása,
•
a sportegyesület képviselete külső szervek, személyek, hatóságok irányában,
•
szerződések kötése a sportegyesület nevében,
•
megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez
•
a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltathatja
•
gyakorolja a munkáltatói jogokat,
•
sürgős szükség esetén dönt az elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben. Ilyen esetben azonban
az elnök döntését a soron következő elnökségi ülésnek jóvá kell hagynia
•
rendelkezhet az egyesület bankszámlája felett, a banki ügyintézés során az egyesület nevében
aláírhat, utalványozhat
•
véleményt és javaslatokat alakít ki az egyesületet érintő kérdésekben, képviseli és védi
érdekeiket
•
az Elnökség összehívásának kezdeményezése, javaslattétel napirendjére, beszámolási
kötelezettség az Elnökség felé annak ülésein, legalább félévente
•
javaslatot tesz a rászoruló tagok anyagi támogatására
•
végrehajtja azokat a feladatokat, amivel az Elnökség megbízza, és dönt mindazokban a
kérdésekben, amelyek nem tartoznak az Elnökség kizárólagos hatáskörébe
•
a közgyűlésen elnököl
•
a közgyűlést bármikor összehívhatja
•
az elnök hatáskörébe tartozó ügyek ellátásáról köteles az elnökséget a soron következő
elnökségi ülésen tájékoztatni. Az elnök a hatáskörébe tartozó ügyek ellátását bármely elnökségi
tagra átruházhatja, a közgyűlésen elnököl
•
a tagságészrevételeit mindenkor figyelembe kell vennie, a közgyűlés határozatainak
megfelelően kell intézkednie
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3.

•
az egyesület dokumentációjának ellenőrzése
Az elnök jogkörét tartósabb akadályoztatása esetén az az alelnök gyakorolja.

VI.
Az egyesület képviselete
1. Az egyesület képviseletére az elnök jogosult, azaz az egyesületre kötelezettségeket létesítő jogviszonyt
létesíthet, jognyilatkozatokat tehet, s jogosult rendelkezni az egyesület bankszámlája felett.
2. Képviseleti jogát az elnök az ügyek meghatározott csoportjára nézve általános jelleggel vagy esetleg
írásban az egyesület rendes tagjaira is átruházhatja.
3. Egyesületi tag jogi képviseletére az egyesület nevében csak az elnök adhat megbízást.

VII.
Fegyelmi eljárás
Fegyelmi vétséget követ el az az egyesületi tag, aki:
•
az alapszabályban, a szervezeti és működési szabályzatban foglaltakat, vagy a közgyűlés
határozatában foglaltakat, illetve az elnökség rendelkezéseit megszegi.
•
önként vállalt, illetve tisztségéből adódó kötelezettségeit nem teljesíti.
•
egyesületi tagságához méltatlan magatartást tanúsít.
2. A fegyelmi vizsgálatot az egyesület elnöke rendeli el az elnökség határozata alapján.
3. Fegyelmi határozatot az elnökség hozhat a közgyűlés vizsgálatát követően vagy a nélkül.
4. A fegyelmi határozatról az elnökség szótöbbséggel dönt.
5. A fegyelmi határozatban az alábbi büntetéseket lehet kiszabni:
•
írásbeli figyelmeztetés
•
a tagokat megillető kedvezmény, ill. jogosultságok meghatározott időre történő megvonása
•
egyesület tisztségből leváltás
•
kizárás az egyesület tagjai sorából.
6. A fegyelmi eljárás alá vont tag garanciális jogait a fegyelmi eljárás során biztosítani kell. E körben:
a fegyelmi alá vont tagot a fegyelmi eljárás megindításáról igazolható postai úton (tértivevény) értesíteni
kell, az értesítésben közölni kell a vele szemben felmerült fegyelmi oko(ka)t és fel kell hívni a figyelmét
arra, hogy a közöltekre az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásos észrevételt tehet,
melyet az eljárás során figyelembe vesznek. A fegyelmi eljárásról szóló határozatot igazolható postai
úton (tértivevény) kell megküldeni az érintettnek.
A határozatban fel kell hívni a figyelmét a jogorvoslati lehetőségről melyet az Elnökség fegyelmi eljárást
kimondó határozata ellen - annak kézhezvételétől számított - 15 napon belül az érintett fellebbezéssel
fordulhat az Egyesület Közgyűléséhez. A fellebbezés tárgyában a Közgyűlés a soron következő ülésén
határoz.
1.

VIII.
Szakbizottságok/ szakosztályok
1. Az egyesület elnöksége az egyes szakfeladatok eredményes ellátása érdekében állandó vagy
ideiglenes szakbizottságokat/szakosztályokat hozhat létre.
2. Az egyesületi tagok rendszeres tevékenységüket e szakosztályok keretében folytathatják.
3. Új szakosztály létrehozására bármelyik tagjavaslatot tehet. A javaslatról, az Elnökség véleményének
ismeretében, a közgyűlés határoz.
4. A szakosztály munkáját a szakosztályvezető irányítja. A szakosztályvezetőt az Elnökség jelöli ki.
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5.

A szakosztály működési szabályzatát a szakosztályvezető dolgozza ki és az Elnökség.

IX.
Az egyesület vagyona és gazdálkodása
Az egyesület éves költségvetés alapján a civil szervezetekre vonatkozó gazdálkodási, pénzügyi és
számviteli előírások szerint gazdálkodik.
1. Az egyesület bevételei:
•
a tagok és a pártoló tagok által fizetett tagdíj, illetve felajánlás /tagdíjak fizetésének rendjét
mértékét a közgyűlés határozza meg az éves költségvetés elfogadásával egyidejűleg
•
állami és civil szervezetek támogatása
•
önkormányzati támogatás,
•
természetes és jogi személyek adománya,
•
pályázati úton elnyert támogatások,
•
takarékbetétekből, értékpapírokból származó kamat-, osztalék, illetve árfolyam nyereség,
•
rendezvények, táborok, szervezési tevékenység bevételei
•
eszközök kölcsönzési díjai, megbízás alapján végzett munka bevételei,
•
reklámbevételek
•
vállalkozási bevételek
a) Az egyesület céljai megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, másodlagos
jelleggel gazdasági, vállalkozási tevékenységet is folytathat.
b) Az egyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő
kereskedelmi tevékenységet / ideértve az egyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is/csak
kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése- e
rendelkezés alkalmazásában- az egyesület alaptevékenységének minősül.
c) A vállalkozási jellegű bevételek éppúgy, mint a vállalkozási jellegű kiadások csak másodlagos
szerepet tölthetnek be az egyesület gazdálkodásában.
2. Az egyesület kiadásai:
•
a sportoláshoz, táborokhoz, versenyekhez, rendezvényekhez kapcsolódó utazási és szállás
költségek
•
a sportoláshoz, táborokhoz, versenyekhez, rendezvényekhez szükséges eszközök, felszerelések
beszerzési, karbantartási és pótlási költségek
•
a sportoláshoz, táborokhoz, versenyekhez, rendezvényekhez szükséges belépő, illetve bérleti
díjak
•
a szakosztályhoz versenyzéssekkel kapcsolatos nevezési, orvosi vizsgálati, biztosítási,
sportszövetségi, tagsági, utazási bírói díjak
•
rendezvények költségei
•
létesítmények üzemeltetési, fenntartási költségei
•
adminisztratív /posta, telefon, írószer, stb../költségek
•
vállalkozási kiadások, adóterhek
•
képzési, továbbképzési kiadások
•
egyéb- az egyesület tevékenységéhez kapcsolódó, előzőekben fel nem sorolt-kiadások
•
Az egyesület tisztségviselői feladataikat díjazás nélkül látják el, indokolt kiadásaik
megtérítésére azonban igényt tarthatnak.
3. Az egyesület vagyona:
•
Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a közgyűlés fogad el. Az
egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok azonban csak az esedékes tagdíjbefizetésük
erejéig, a tagdíj megfizetésén túl a sportegyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
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•
A vagyon kezeléséért az elnökség a felelős.
•
Az elnökség évente köteles a vagyonnal történt gazdálkodásról a közgyűlésnek beszámolni.
•
Az egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott adományt a
lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére
fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket
tart, kiadványokat bocsát ki, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben
használja fel.
•
Az egyesület kijelenti, hogy az éves bevétele nem haladja meg az 5 millió forintot.
•
Az egyesület pénzeszközeit számlán kezeli.
•
Gazdasági, vállalkozási tevékenység megkezdéséről, illetőleg megszűnéséről a közgyűlés
dönt.
•
Az egyesületi tagok érdekvédelmével összefüggő kiadások fedezésére, a rászoruló tagok
támogatására az éves költségvetésen belül elkülönített alap is létre hozható.
•
Az egyesület vagyona oszthatatlan. Az egyesületi tagság bármilyen módon történő
megszűnése esetén a tagot az egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.
•
Az egyesület megszűnése esetén vagyonáról az alapszabály vagy a közgyűlés rendelkezik.
•
A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon
állami tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium
költségvetésében az utánpótlás-nevelés támogatására kell fordítani. [Stv. 17.§ (6) bek.]
•
A sportegyesületnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a MOB
igazolja, hogy a sportegyesület az állami sportcélú támogatás felhasználásával e törvényben,
valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően
elszámolt, vagy azt, hogy a sportegyesület állami sportcélú támogatásban nem részesült. [Stv. 17.§
(7) bek.]
•
Az egyesület alapszabálya vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában a jogutód nélkül
megszűnt egyesület – hitelezői igények kielégítése után- megmaradt vagyonát az egyesülési jogról,
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
törvényben meghatározott célra kell fordítani és az ott megjelölt módon nyilvánosságra hozni.

X.
Az egyesület szervezeti és működési szabályzata
1. Az egyesület működését, az elnökség, a tisztségviselők, a bizottságok és szakosztályok szervezetét,
feladatait és működését érintő, jelen Alapszabályban részletesen nem szabályozott alapvető kérdésekben
az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései mérvadóak.
2. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az elnökség dolgozza ki és a közgyűlés fogadja el.
3. A Szervezeti és Működési Szabályzat nem állhat ellentétben az egyesület Alapszabályával.

XI.
Az egyesület megszűnése
1.

Az egyesület megszűnik, ha
•
a legfőbb szerve a feloszlatásáról határoz,
•
a bíróság feloszlatja
•
a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy megállapítja
megszűnését,
•
a fizetés képtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti,
•
es az egyesületet a nyilvántartásból törlik.
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2. Az egyesület bírósági feloszlatása esetén az Alapszabály, a 2004. évi I. tv.17.§ (6) bekezdése
valamint a Ptk. törvényeit, rendelkezéseit kell követni.

XI.
Vegyes záró rendelkezések
1. Az egyesület jogi személy, amelyet az egyesület elnöke képvisel. A képviseleti jogkört az elnök és az
elnökség esetenként illetőleg az ügyek meghatározott csoportjára nézve más elnökségi tagra vagy az
egyesület egy alkalmazottjára is átruházhatja.
2. Az egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.
3. Az egyesület közvetlenpolitikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól
támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá
országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott a választásokon, és a továbbiakban sem
fog.
4. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre
a 2004.évi I. sportról szóló törvény,
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
a 2011. évi CLXXV. törvény (ECTV) „Az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról” rendelkezései,
valamint „Az emberi erőforrások minisztere 9/2016. (V. 12.) EMMI rendelete a segítő kutya
kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.) SZMM
rendelet módosításáról” szabályai
másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadók.
5. Ezt az egységes szerkezetbe foglalt, alapszabályt az Egyesület 2017.03.14 napján összehívott
közgyűlésen fogadta el.
Budapest, 2017.03.14

.....................................................
Elnök

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. ---------------------------------------------------Név, lakcím, szig. sz.

-------------------------------------aláírás

2. --------------------------------------------------Név, lakcím, szig. sz.

-------------------------------------aláírás
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