A Dunakeszi MÁV Sporthorgász Egyesület
Egységes Szerkezetbe Foglalt Alapszabálya

1.

Az egyesület főbb adatai:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Az egyesület neve:
Székhelye:
Működési területe:
Vízterülete:

Dunakeszi MÁV Sporthorgász Egyesület
Dunakeszi Tőzegtó, kültelek Csuka utca 1.
Dunakeszi és vonzáskörzete
Dunakeszi Tőzegtó

1.5.

Pecsétjei:

Köriratos
Köriratosan az egyesület neve,
középen horogábra, ölében 1,2,3 arabsszám
és az alapítás évszáma.

1.6
1.7

Téglány
Egyesület neve,
Címe,
Adószáma
Levelezési címe: 2121 Dunakeszi 1. Pf.:78.
Elektronikus elérhetőségek: www.tozegto.hu , info@tozegto.hu

2.

Az egyesület célja:
a társadalom és az egyesület tagjainak közös érdekeit megvalósító
közhasznú tevékenység, ezen belül:

2.1.

a
horgászsport
fejlesztése,
ismeretterjesztés útján,

népszerűsítése,

képességfejlesztés,

2.2.

sporthorgászat utján biztosítani a tagok és családtagjainak kulturált pihenését,
2.3. horgászengedéllyel rendelkező tagok és nem tagok részére kedvező
horgászati lehetőség biztosítása,

2.4.

a horgászoknak a társadalmi rend megbecsülésére, a társadalmi együttélés
és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet
szeretetére és védelmére való nevelése,

2.5

tagjai horgászérdekeinek képviselete,

2.6.

a természetvédelem, állatvédelem és környezetvédelem,

2.7.

a kezelésében lévő terület vízpartjainak, vízszabályozó létesítményeinek,
valamint a területet övező útjainak karbantartása, felújítása.

2.8

Gyermek oktatás, utánpótlás nevelés, táboroztatás
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3.

Az egyesület tevékenysége:

Az egyesület vállalkozói tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Az egyesület a gazdálkodása
során elért eredményét nem osztja fel és azt kizárólag a jelen alapszabályban
meghatározott céljainak elérésére fordítja. Az egyesület közvetlen politikai
tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi
támogatást semmilyen formában nem nyújt.
Az egyesület a 2-es pontban meghatározott célkitűzések érdekében:
3.1.

biztosítja tagjai részére a rendszeres egyesületi élethez szükséges
feltételeket, ismerteti a horgászattal összefüggő jogszabályokat és más
rendelkezéseket.

3.2.

korszerű halgazdálkodást folytat a kezelésében lévő vízterületen.

3.3.

biztosítja a halállomány védelmét, valamint a horgászatra vonatkozó
jogszabályok, előírások és az Országos Horgászrend szabályainak
megtartását.

3.4

segíti a hatóságokat az orvhorgászat elleni küzdelemben, valamint a vizek
tisztaságának megőrzésében és a természetvédelemben.

3.5

rendszeres lehetőséget biztosit tagjai számára a horgászati szakismereteik
gyarapítására.

3.6.

horgászversenyeket és egyéb rendezvényeket szervez.

3.7

napijegyes tavat tart fenn.

4.

Az egyesület támogathatósága:

4.1.

az egyesület céljai eredményes megvalósítása érdekében igényli az állami,
gazdasági, társadalmi intézmények, vállalkozások és magán személyek
anyagi és erkölcsi támogatását.

5.

Az egyesület működése:

5.1.

Az egyesület a Horgászegyesületek Pestmegyei Szövetsége (továbbiakban
szövetség) tagegyesületeként fejti ki működését.

5.2.

Az egyesület és a szövetség kapcsolatára a szövetség alapszabálya az
irányadó.

5.3.

Az 1.és 2. pont érvényessége a szövetségi tagság fennállásáig van
érvényben.

6.

Az egyesület jogi személyisége és vagyona
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6.1.
6.2.

Az egyesület jogi személy
Az egyesület vagyonát ingatlanok, ingóságok, készpénz és a követelések
alkotják.

6.3. Az egyesület vagyona elsősorban a tagok által fizetett tagdíjakból, jogi és nem
jogi
személyek
és
magánszemélyek
tagdíjából,
felajánlásaiból,
hozzájárulásaiból és adományaiból képződik.
6.4. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj
megfizetésén túl a társadalmi szervezet tartozásaiért - saját vagyonukkal nem
felelnek.
6.5. Az egyesület megszűnése esetén – a hitelezők kielégítése után – fennmaradó
vagyona csak horgászvonatkozású célra fordítható.
Ezekben a kérdésekben a Polgári Törvénykönyvben előírtak (1977. évi
IV. törvény 1.§ 2. és3. bekezdései) az irányadók.
7.

Az egyesület jogképessége és képviselete
Az egyesületet az elnök és a titkár, valamint a gazdasági felelős képviseli.
A bankszámla felett az elnök és a gazdasági felelős, vagy az elnök és a titkár
együttesen jogosult rendelkezni.
(Az elnök akadályoztatása esetén annak hozzájárulása alapján a titkár és a
gazdasági felelős is rendelkezhet.)
A bankszámla felett az elnök és a titkár külön- külön jogosult rendelkezni.

8. Az egyesület felügyelete
8.1. Az egyesület működése felett az Ügyészség a reá irányadó szabályok szerint
törvényességi felügyeletet gyakorol. Ha a működés törvényessége másképpen
nem biztosítható, az ügyész a bírósághoz fordulhat.
8.2.

Az egyesületet a székhelye szerint illetékes megyei bíróság veszi
nyilvántartásba. Ha az egyesület neve, székhelye megváltozik, illetőleg
képviseletére új személy lesz jogosult, azt a bíróságnak be kell jelenteni. A
bíróság az ügyész keresete alapján:
a. - megsemmisítheti az egyesület törvénysértő határozatát és szükség szerint
új határozat hozatalát rendelheti el.
b. – a működés törvényességének helyreállítása céljából összehívhatja az
egyesület közgyűlését.
c. – ha az egyesület működésének törvényessége másképpen nem
biztosítható, tevékenységét felfüggesztheti, ellenőrzésére felügyelő biztost
rendelhet ki.
d. – feloszlatja az egyesületet, ha annak működése az 1989. évi II. törvény 2.
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par. (2) bekezdésébe ütközik,
e. – megállapítja az egyesület megszűnését, ha legalább egy éve nem
működik, vagy tagjainak száma tartósan tíz fő alá csökken.
8.3. Ha az egyesület olyan tevékenységet végez, amelyet jogszabály feltételhez köt,
vagy egyébként szabályoz, e tevékenység felett a tevékenység szerint
hatáskörrel rendelkező állami szerv a hatósági ellenőrzésre vonatkozó
szabályok alkalmazásával felügyeletet gyakorol.
9. Az egyesületi tagságba történő felvétel:
9.1. A belépési szándékot az egyesület belépési nyilatkozatának kitöltésével kell
kinyilvánítani.
9.2. A tagfelvételről az egyesület elnöksége dönt. Az indokolást is tartalmazó
határozatot a felvételt kérővel közölni kell.
Elutasítás esetén az indokolást is tartalmazó
határozatot a felvételt kérővel közölni kell.
9.3. A felvételt elutasító határozat ellen a határozat kézhezvételétől számított 30
napon belül a felvételt kérő fellebbezést nyújthat be az egyesület elnökén vagy
titkárán keresztül a közgyűléséhez.
9.4. Az egyesületnek teljes jogú tagjai, továbbá anyagi kötelezettségek
szempontjából kedvezményezet helyzetben lévő, de ugyanakkor tagsági jogok
tekintetében korlátozott: gyermek, ifjúsági, pártoló tagjai is lehetnek.
9.5. Az egyesületnek csak az lehet tagja, aki nem áll horgászjegy váltásának
tilalma (az 1977 évi 30.sz.Tvr.7.§ /2/ bekezdése), illetőleg az egyesületi
tagságot kizáró horgász fegyelmi büntetés hatálya alatt.
9.6. Gyerek tagot 14 éves korig, ifjúsági tagot 10 – 18 éves korig lehet felvenni.
Ifjúsági illetve gyerek tag csak a szülő /törvényes képviselő/ írásbeli
beleegyezésével vehető fel.
9.7. A 18. életévüket betöltött és továbbtanuló, illetve katonai szolgálatot
teljesítő fiatalok és nyugdíjasok tagsági díját az egyesület vezetősége
– indokolt esetben - egyéni elbírálás alapján mérsékelheti.
A bizonyíthatóan szociálisan rászorulók és nyugdíjasok tagsági díját az
egyesület vezetősége
– indokolt esetben - egyéni elbírálás alapján mérsékelheti.
9.8. Az egyesületbe teljes jogú tagként való felvételénél - a közgyűlés által
meghatározott összegű egyszeri belépési díjat és tófejlesztési hozzájárulást kell
fizetni.
9.9.

Az egyesületnek jogi személy is tagja lehet.

9.10. Az egyesületnek tagja csak az lehet, aki:
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9.10.1. Olyan horgászvizsgával rendelkező személy, illetve a jogi személy
horgászni kívánó képviselője, aki a részére biztosított egyesületi
alapszabályt magára nézve kötelezőnek elismeri.
9.10.2. Tagok lehetnek:
9.10.2.1. Tőzeg-tavi horgászok akiknek az egyesület kezelésében lévő
Tőzeg-tavon telektulajdona van, főhorgász engedéllyel rendelkezik és
minden fizetési kötelezettségnek eleget tett illetve - családtagi jogon
kedvezményezett területi engedélyt vált a Tőzeg-tóra (teljes jogú tag).
9.10.2.2. Vándorhorgászok
9.10.2.3. Pártoló tagok
9.10.2.4. Nem teljes jogú tag
Tőzegtavi telektulajdonosok, akik tagdíjat fizetnek, de területi engedélyt
nem váltanak.
10. A tagok jogai és kötelezettségei
10.1.A tagokat egyenlő jogok illetik meg és egyforma kötelességek terhelik.
10.2. A tagoknak joguk van:
a. – részt venni az egyesület tevékenységében és rendezvényein,
b. – választhatnak és választhatóak az egyesület szerveibe
10.2.1. az egyesület útján a szövetségtől állami horgászjegyet igényelni.
10.2.2.az állami horgászjegy birtokában közgyűlési határozat alapján meghatározott
értékű tagdíj befizetésével a feltüntetett vízterületen jogosult horgászni.
10.2.3. Azokat a tagokat akik a közgyűlés által meghatározott határidő előtt
fizetik be tagdíjukat a közgyűlés által meghatározott kedvezmények
illetik meg:
- azon tagok, akik tárgyév január 31-ig kifizetik az éves tagdíjukat egy
összegben, az emeléstől függetlenül az előző évi tagdíjnak megfelelő
összeget fizethetnek.
-azon tagok akik tárgyév február 28-ig fizetik be éves tagdíjukat, az előző évi
tagdíj plusz az emelés 50 %-át kötelesek befizetni.
- az ezt követő befizetéseknél már nincs kedvezmény.
Az éves befizetési kedvezményeket minden évben a vezetőség határozza
meg.
10.2.4. A rendelkezésre álló keretekben megállapított sorrendben és díjazás
mellett, a szövetség annak megyei bizottságai és az egyesület által
fenntartott horgásztanyákat, horgász felszereléseket igénybe venni.
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10.2.5.A MOHOSZ és a Pestmegyei Szövetség valamint az egyesület által rendezett
tanfolyamokon előadásokon, horgászversenyeken és más rendezvényeken
részt venni.
10.3. Az egyesület tagjait a közgyűlésen személyes tanácskozási,
indítványtételi és szavazati jog illeti meg és a jogszabályokban
Megállapított feltételek fennállása esetén az egyesület bármely tisztségére
megválaszthatók.
10.4. A gyermek, az ifjúsági tagok, jogi személyek és szavazati joggal rendelkeznek
és tisztségekre választhatók.
10.5. A tagok kötelezettségei:
10.5.1. az alapszabályt, a közgyűlés és a vezetőség határozatait megtartani,
10.5.2.védeni az egyesület tulajdonát, továbbá a megállapított tagdíjat és egyéb
díjakat az egyesület pénztárába az Március 31.-ig (különösen indokolt
esetben December 31.-ig) befizetni. Késedelem esetén az egyesület jogosult
a mindenkori érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét késedelmi kamatként
érvényesíteni
10.5.3. az a tag, aki a közgyűlés által előirt határidőn belül tagsági vagy egyéb
díjait nem rendezte, az évi rendes közgyűlésen nem gyakorolhatja tagsági
jogait.
10.5.4. részt venni az egyesület közgyűlésén. A közgyűlés határozatai azon
tagokra is kötelezőek, aki a közgyűlésen nem jelentek meg.
10.5.5 a horgászatra vonatkozó jogszabályokat az Országos Horgászrend, illetve
az egyes vízterületeken érvényes helyi horgászrendet megtartani.
10.5.6.a fogási eredménynaplót fegyelmi felelősség terhe mellett az előírás szerint
vezetni, és azt az erre mindenkor megállapított határidőig az egyesület
vezetőségének eljuttatni.
10.5.7. a tórendszer és környékének tisztasága felett őrködni és az esetleges
környezetszennyezés észlelése esetén az egyesület vezetőségét
haladéktalanul köteles tájékoztatni.
10.5.8. Az egyesület tagjai, a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó
szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartoznak az egyesületnek okozott
kárért.
11. A tagság megszűnik:
11.1. A tagság megszűnik:
11.1.1 elhalálozás
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11.1.2. kilépés
11.1.3. kizárás következtében
11.2. A kilépési szándékot tárgyév december 15-ig ajánlott levélben kell bejelenteni
az egyesület vezetőségének. Ennek elmulasztása esetén a tag köteles az
esedékes tagdíjat megfizetni az egyesületnek.
11.3. Elhalálozás esetén a tagdíj befizetés kötelezettsége megszűnik, de a már
befizetett tagdíjak és egyéb díjak vissza nem követelhetők.
11.4. Az egyesületből történő kizárás a legsúlyosabb fegyelmi büntetés, az Etv. 6. §
(1) bekezdésében foglalt demokratikus joggyakorlás elvének megfelelően a
kizárási okokat, a fegyelmi vétségeket, a tag kizárásának részletes anyagi és
eljárási szabályait, azaz a fegyelmi eljárás rendjét az egyesület fegyelmi
szabályzat tartalmazza.
12. Tagsági viszony felfüggesztése
12.1 Akik nem váltják ki a közgyűlés által meghatározott határidőig területi
engedélyüket, illetve tagsági viszonyukat nem rendezik 10.5.2.
bekezdésében meghatározott késedelmi pótlékot köteles megfizetni.
- Tárgy év december 31-én fennálló tartozás esetén a tag tagsági
viszonya felfüggesztésre kerül.
12.2. A tagsági viszony felfüggesztése esetén, a tag fegyelmi, anyagi, erkölcsi
felelőssége az egyesülettel szemben nem szűnik meg, az egyesülettel
szembeni tartozás behajtására az egyesület jogosult intézkedni.
12.3. A fogási naplót fegyelmi felelősség terhe mellett az azon feltüntetett
időpontig az egyesületnek le kell adni.
13. Az egyesület irányítása és működése
13.1. Az egyesület közgyűlése, elnöksége és bizottságai akkor
határozatképesek, ha az ülésen tagjainak 50 %-a + egy fő jelen van. Az ülések
nyilvánosak.
13.2. Ha a közgyűlést annak határozatképtelensége miatt el kell halasztani, akkor
ugyanazon napon, de legkésőbb 15 napon belül másodszorra összehívott
közgyűlés az eredeti napirendben felvett kérdésekben, a megjelentek
számára tekintet nélkül határozatképes.
13.3.A szavazás minden kérdésben nyílt. A közgyűlés határozatait egyszerű
szótöbbséggel hozza (51 %), kivéve, ha a jogszabály, vagy a jelen alapszabály
másként rendelkezik. Szavazategyenlőség esetén az elnök
szavazata dönt. Megválasztottnak minősül, aki sorrendben a legtöbb
érvényes szavazatot, legalább azonban a leadott szavazatoknak több mint
a felét megkapta.
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13.4. Az egyesület ügyintézőit és képviselőit a közgyűlés nyílt szavazással
választja meg. A választás 5 évi időtartamra szól. A testületek és tagjaik
választóiknak beszámolási kötelezettséggel tartoznak, ha feladataikat nem
látják el megfelelően, az őket megválasztó közgyűlés által bármikor
visszahívhatók.
14. Az egyesület testületei és működésük
14.1. Az egyesület testületei:
14.1.1. közgyűlés
14.1.2. Részközgyűlése
14.1.3. az elnökség
14.1.4. ellenőrző bizottság
14.1.5. fegyelmi bizottság
14.2. Az egyesület testületeinek tagjaivá csak egyesületi tagsággal rendelkező,
büntetlen előéletű magyar állampolgárt lehet választani, akik nem
lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói.
(kivéve, ha a feladat betöltéséhez szakmai végzettség szükséges)
15. Közgyűlés, részközgyűlés
15.1. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége.
15.2. A közgyűlés
15.2.1 elfogadja, módosítja az egyesület alapszabályát
15.2.2. kimondja az egyesület feloszlását, vagy más egyesülettel történő
egyesülését. A felosztás kimondásához kétharmados szótöbbség
szükséges.
15.2.3. megválasztja az egyesület elnökét, titkárát, gazdasági felelősét az elnökség
6+3 tagját. A 3+2 tagú ellenőrző bizottságot, az 3+2 tagú fegyelmi
bizottságot, ezek elnökeit.
15.2.4. jóváhagyja az egyesület költségvetését, a tagok évi tagdíját, az esetleges
belépési és egyéb díjakat, elfogadja a vagyonmérleget.
15.2.5. dönt az egyesület tulajdonában lévő ingatlan elidegenítéséről.
15.2.6. megtárgyalja és elfogadja az elnökség éves beszámolóját és meghatározza
munkájának további irányát, jóváhagyja munkaprogramját. Elfogadja a
közhasznúsági jelentést, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
tartozik az éves beszámolóval egyidejűleg. Az egyesület köteles
közhasznúsági jelentést készíteni.
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Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést a közgyűlés egyszerű
szótöbbséggel hozott határozatával hagyja jóvá.
15.2.7. megsemmisíti az elnökség , illetőleg a munkabizottság jogszabályba
vagy alapszabályba ütköző határozatait.
15.2.8. beszámoltatja a ellenőrző bizottságot és a fegyelmi bizottságot
munkájáról.
15.2.9. első fokon eljár az elnökség, a ellenőrző bizottság és a fegyelmi
bizottság tagjainak fegyelmi ügyében.
15.2.10. meghatározza a kezelésében lévő vízterület tórendjét.
15.2.11. meghatározza a tisztségviselők tiszteletdíját és jutalmát.
15.3. A közgyűlést szükség szerint, de legalább öt évenként össze kell hívni. A
legfelsőbb szervet össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli,
illetőleg, ha a tagok 50% -a – az ok és a cél megjelölésével – kívánja.
15.3.1. A közgyűlést, a részközgyűlését az egyesület elnöke hívhatja össze. A
napirendet tartalmazó meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt legalább 15
nappal előbb meg kell küldeni az egyesület valamennyi tagjának.
Az összehívás tehát írásban történik (postai vagy elektronikus úton).
15.3.2. A közgyűlésen, részközgyűlésen az egyesület elnöke
elnököl. A közgyűlésről, részközgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni,
melyet az elnök és a megválasztott két hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető ír
alá. A jegyzőkönyv vezetéséről, vagy vezettetéséről a titkár gondoskodik. A
jegyzőkönyv tartalmazza a közgyűlés határozatait, a határozatok tartalmát,
időpontját és hatályát, valamint a határozatot hozók, illetve ellenzők, vagy
tartózkodók számarányát. A közgyűlés nyilvános. Határozatait a 13.3. pont
szerint hozza.
A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagság 50 %-a + egy fő jelen van.
Lásd 13.1. pont. A közgyűlések határozatait a közgyűlési határozatok
könyvében rögzíteni kell, amelybe az egyesület tagjai részére betekintést
kell biztosítani.
Az érintettek jogosultak a határozat könyvébe, illetve a közgyűlési
jegyzőkönyvbe betekinteni. Az egyesület működésével kapcsolatosan
keletkezett iratokba az egyesület tagjai az egyesület elnökéhez címzett
előzetes
írásbeli
megkeresés
alapján,
egyeztetett
időpontban
betekinthetnek.
Az egyesület éves beszámolója és a közhasznúsági jelentés az egyesület
hirdető tábláján és weboldalán kerül közzétételre.
A közhasznú tevékenységéből illetve szolgáltatásaiból az egyesület nem
zárja ki, hogy a tagjain kívül más is részesülhessen.
Az egyesület befektetési tevékenységet nem folytat.
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16 Részközgyűlés
16.1. A Tőzeg-tavi horgászattal, fejlesztéssel, rendezéssel kapcsolatos
problémák megtárgyalása céljából, a Tőzeg-tavi horgászhellyel rendelkező
horgászok részére "részközgyűlés" hívható össze. A gyermek az ifjúsági, és a
kedvezményezett tagok az Etv. 9. § b. pontja szerint választhatnak és
választhatóak. A kiskorú és ifjúsági tagok esetében az életkoruknak megfelelő
tisztségre választhatóak. Szavazati joguk korlátozás alá nem esik, a szavazati
jog tehát mind a gyermek, mind az ifjúsági, mind a jogi személyekre kiterjed
korlátozás nélkül.
16.2.A részközgyűlés kizárólag a Tőzeg-tavi horgászhellyel rendelkező horgászokat
érintő határozatokat hozhat és a határozatok ezekre a horgászokra kötelező
érvényűek.
16.3 A részközgyűlés dönthet a Tőzeg-tavi horgászattal
kapcsolatos költségvetési ügyekben.
16.4. A részközgyűlés összehívása a 15.3. pontja szerint történik.
17.

Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha azt:

17.1. az egyesület tagjainak 50 % -a az ülés céljának megjelölésével kéri.
17.2. az ellenőrző bizottság szükségesnek tartja
17.3. az elnökség szükségesnek tartja
17.4. ha a felügyelőszerv írásban javasolja.
18. Az elnökség
18.1. az elnökség az egyesület általános hatáskörű végrehajtó testülete, amely
gondoskodik a közgyűlés, a részközgyűlés, rendkívüli közgyűlés
határozatainak végrehajtásáról, valamint az egyesület munkabizottságainak
folyamatos működéséről.
18.2. az elnökség elnöke, az egyesület elnöke.
18.3. az egyesület elnökén, titkárán és gazdasági vezetőjén kívül az elnökségnek
6 tagja van.
Az
egyesület
tisztségviselőire
illetve
tagjaira
a
vezetőszerv
összeférhetetlenségre vonatkozó szabályai érvényesülnek, melyek az
alapszabály 27. pontjában kerültek részletezésre.
18.4. az elnökség jogköre:
18.4.1. kitűzi a közgyűlés időpontját, összeállítja és előkészíti munkatervét
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18.4.2. gazdálkodik a közgyűlés által jóváhagyott költségvetés szerint,
18.4.3. munkaköri leírásokban meghatározza, hogy az elnökség egyes tagjai
milyen feladatokat látnak el.
18.4.4. másodfokon eljár az egyesület választott, tisztséget be nem
töltő tagjainak fegyelmi ügyében.
18.4.5. a mindenkor hatályos vízkezelési és halasítási üzemeltetési terveknek
megfelelően gazdálkodik az egyesület kezelésében lévő vízterületeken.
18.4.6. saját hatáskörében intézkedik a napijegyes tavak üzemeltetéséről, a
napijegy kiadásának személyi és tárgyi feltételeiről, valamint a napijegy
aktuális áráról.
18.4.7. jóváhagyja a halfogási versenyeknek, valamint más rendezvényeknek
az időpontját, a versenyek feltételeit, megállapítja nevezési díjait illetve
nyeremények összértékét és kijelöli a verseny felelőst.
18.4.8. költségvetés keretein belül dönt az egyesületet érintő beruházásokról és
fenntartási tevékenységekről. Dönt továbbá az eseti megbízás alapján
munkát végzőkkel történő szerződéskötésekről, és gyakorolja
a munkáltatói jogot.
18.4.9. a költségvetésen belül dönt az egyesület érdekében munkát végzők
természetbeli juttatásáról és az egyesülettel szerződéses
jogviszonyban álló külső felek szerződési díjáról.
18.4.10. Megállapítja a jogi személyek, pártoló és tiszteletbeli tagok tagdíját, és
egyéb fizetési kötelezettségeit.
18.5. Az elnökség halőröket jelöl ki és számoltat be az elvégzett munkájukról, akár
külső cég bevonásával is.
19. Az elnökség ülései:
19.1. az elnökség évenként legalább négy alkalommal rendes ülést tart, amely
nyilvános.
19.2. rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt:
19.2.1. az elnökség tagjainak legalább egyharmada az ülés céljának
megjelölésével kéri, illetőleg
19.2.2. az egyesület elnöke szükségesnek tartja.
19.3. az elnökség ülését az egyesület elnöke hívja össze és látja el az elnöki
feladatokat. Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon tagjainak 50 %-a
+ egy fő jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza (51 %). Az
elnökségi ülések nyilvánosak. Az összehívásnak igazolható módon a napirendi
pontok közlésével kell történnie írásban, levél formájában. Az egyesület
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közhasznúságára tekintettel az elnökségi ülések időpontját a napirendi pont
közlésével együtt, az ülés napja előtt legalább öt nappal nyilvánosságra kell
hozni az egyesület internetes honlapján. Az elnökség üléseit az egyesület
elnöke vagy titkára hívja össze a fent megjelölt módon. A meghívót öt nappal
az ülés időpontja előtt levél formájában meg kell küldeni az elnökség tagjainak.
Ezzel biztosítva az öt napos határidőt a tagoknak az elnökségi ülésre szóló
meghívó kézhezvétele és az ülés napja között.
19.4. Az elnökség üléseire a választott vezetőségi tagokon kívül meg kell hívni
az ellenőrző bizottság elnökét, valamint szükség esetén a fegyelmi bizottság
vezetőjét is.
19.5. Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a
határozatok tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a határozatot támogatók és
ellenzők számarányát.
19.6.Az ülések határozatait a „Határozatok könyve”-ben tételesen rögzíteni kell.
Mind a jegyzőkönyv, mind a határozatok könyve nyilvános, abba az egyesület
tagjai betekinthetnek.
Az elnökségi üléseken hozott határozatokról az érintetteket az egyesület titkára
értesíti írásban.
19.7. Az elnökség a tagjai által okozott károkért egyetemlegesen nem vonható
felelősségre, a tagok a hatáskörükben okozott károkért a károkozásban
való részvételük arányában felelősek.
19.8. Az elnökségen belüli mulasztások kivizsgálására az ellenőrző bizottság
javaslatára a közgyűlés, illetve az általa kijelölt független bizottság, és a
felügyeleti hatóságok jogosultak.
20. Az egyesület elnöke
20.1. Egy személyben irányítja és képviseli az egyesületet, az elnökség egyes
tagjait megbízhatja az egyesület esetenkénti képviseletével és célfeladatok
végzésével.
20.2.Összehívja a közgyűlést, a részközgyűlést, az elnökség üléseit
és azokon elnököl.
20.3. Ellenőrzi az egyesület testületeinek, határozatainak végrehajtását.
20.4. A költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol.
21. Az egyesület titkára:
21.1. segíti az egyesület elnökét feladatainak ellátásában, az elnök
akadályoztatásának esetén azt helyettesíti.
21.2. Előkészíti a közgyűlés és az elnökség elé kerülő előterjesztéseket,
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21.3. gondoskodik a közgyűlés, a részközgyűlés, és az elnökségi
ülései jegyzőkönyvének vezetéséről, illetve vezettetéséről.
21.4. Irányítja, illetve ellátja az egyesület adminisztrációs munkáit.
21.5. A közgyűlés és az elnökség határozatairól 1 példányt köteles átadni
az ellenőrző bizottság elnökének.
22. Az egyesület gazdasági felelőse (pénztárosa)
22.1. Az egyesület gazdasági ügyeit intézi, az egyesület vagyoni helyzetéről az
elnöknek és az elnökségnek az elnökségi üléseken a tárgyidőszakról
beszámol.
22.2. A pénz- és vagyonkezelésről nyilvántartásokat, bizonylatokat vezet.
22.3. Az évi költségvetést, zárszámadást, vagyonmérleget a könyvelés
eredményei alapján elkészíti, és azt az elnökség, majd a közgyűlés elé
terjeszti. Az egyesület gazdasági felelőse (pénztárosa) köteles a hatályos
könyvelési szerződésben meghatározott határidőkben, és tartalommal a
szükséges adatszolgáltatást biztosítani a könyvelőnek.
22.4. A pénzügyi szabályzat utasításainak végrehajtásáért, az egyesület pénz- és
vagyonkezeléséért hatáskörében teljes körű anyagi és erkölcsi
felelősséggel tartozik.
23. A ellenőrző bizottság:
23.1

Az ellenőrző bizottság a közgyűlés által öt évre választott 5 tagú testület,
melynek munkáját az ellenőrző bizottság elnöke vezeti. Az ellenőrző bizottság
évente négy alkalommal ülésezik, melyre az elnök hívja össze a tagokat
írásban, telefonon vagy elektronikus úton. Az ülések ugyancsak nyilvánosak.
Az ellenőrző bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon az ellenőrző
bizottság tagjainak 50 % -a + egy fő jelen van. Döntéseit egyszerű
szótöbbséggel hozza.

23.2

Az ellenőrző bizottságnak nem lehet tagja az egyesület elnökségének tagja,
vagy gazdasági tisztséget betöltő tagja.

23.3

Az ellenőrző bizottság feladata az egyesület gazdálkodásának folyamatos
vizsgálata, a tagdíj befizetések ellenőrzése és az éves gazdálkodásról szóló
jelentés benyújtása a közgyűlésnek.

23.4. Az ellenőrző bizottság ellenőrzi az egyesület működését és gazdálkodását,
ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól
tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérhet, továbbá az egyesület könyveibe és
irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Az elnökségi üléseken az
ellenőrzési bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek. Az ellenőrző
bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezetőszervet tájékoztatni, és
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ülésének összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
a.)
az
egyesület
amelynek
enyhítése
b.)

egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy az
érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt,
megszűntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve
az intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését teszi szükségessé,

a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel.

Az intézkedésre jogosult vezetőszervet az ellenőrző bizottság indítványára –
annak megtételétől számított 30 napon belül –össze kell hívni. E határidő
eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés összehívására az ellenőrző
bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés
helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az
ellenőrző bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi
felügyeletet ellátó szervet.
24. Fegyelmi bizottság
24.1. A fegyelmi bizottság a közgyűlés által öt évre választott 5 fős testület,
melynek munkáját a bizottság elnöke vezeti, működésére az ellenőrző
bizottság szabályai az irányadóak.
24.2. A bizottságnak nem lehet tagja az elnökség tagja.
24.3. A fegyelmi bizottság munkáját a fegyelmi szabályzat alapján köteles ellátni.
Döntése ellen I. fokon az elnökséghez, II. fokon a közgyűléshez lehet
fellebbezni.
25. Záró rendelkezések
Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, pártokat nem támogat,
képviselőjelöltet nem indít, és nem támogat, tevékenységét pártoktól
függetlenül fejti ki. Az egyesület megszűntét követő 2 évig nem lehet más
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan
közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben
legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló
törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő,
illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg
más közhasznú szervezetnél is betölt.
Az egyesület éves beszámolóját és a közhasznúsági jelentést a közgyűlés
által történt elfogadást követően közzé teszi az egyesület hivatalos hirdető
tábláján és az egyesület honlapján.
26. Az alapszabály érvényessége
26.1. Ezen egyesületi alapszabály hatályon kívül helyezi a korábban érvényben
lévő alapszabályokat és azok módosításait.
27. A vezetőszerv összeférhetetlensége:
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A vezetőszerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy
akinek közeli hozzátartozója, élettársa, továbbiakban hozzátartozója a
határozat alapján
a.
kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
b.
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem
pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági
jogviszony alapján nyújtott alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a
személy, aki az egyesület elnöke, vagy az elnökség tagja, vagy más
gazdasági tisztséget betöltő tagja.
Az egyesület megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be –
annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget,
amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem
egyenlítette ki.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi
érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen
tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
Ezt az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt az egyesület 2012. február 18-án
tartott közgyűlésén megtárgyalta és azt határozatával elfogadta.
Dunakeszi 2012. február. 18.
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