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A sportegyesület tevékenységénekszélesedése és növekvő bánsa, illetve az elmúlt ídőszak jogszabályi
változásai miatt szükségessé vált egy új minden követelménynek megfelelő ügyintéző és képviselet
struktúra és ennek következményeként egy új alapszabály kidolgozása, amelynek eredményekéntaz
sportegyesület (továbbiakban: egyesület/sportegyesület) a korábbí alapszabátyát hatályon kíviil
helyezte.
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Sportegyesület

Az egyesület
Az egyesület

Az

egyesület tagjainak adatait az alapszabály

-

elkülönítve kezelt

tartalmazza.

-

mellékletétképező tagegyzék

il.
AZ EGYEsÜr,nr cÉLl,q. ÉsrnvÉxENYsÉGEI

1)

Az Egyesület céljai, tevékenysége és alapcél szerinti tevékenysége:

a)

Az egyesület sportegyesületkónt működik. A sportegyesület a magyar sport hagyományos szervezeti
alapegysége, a versenysport, a tehetséggondozás az utránpótlás-nevelés és a szabadidősport műhelye. A
Sportegyesület a sportról szőlő 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Sport tv.), az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséról és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény (továbbiakban: Ectv.) és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.)
szabályai szerint működó olyan egyesület, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenységszervezése,
valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése.

A sportegyesület célja az egész,séges életmódra nevelés, a rendszeres sportolás, versenyeztetés
biztosítása, a szabadidősport gyakorlásának elősegítése, a közösségi életre nevelés öt éves kortól egészen a
felnőtt korig. Működésének további célla a gyermek, az ifjitsági és felnőtt labdarúgók magas szintű
képzése,nevelése, a tehetséges fiatalok tehetséggondozása és versenyeztetésének biztosítása. A múködés
alapja az alapszabály és a társadalom általános normái, illetve a Magyarországon irányadó jogszabályok

b)

szerint történik.

A

sportegyesület elsősorban a Sport tv. 49. § c), e), i), j) és q) pontjaiban foglalt állami
közfeladatokatkívánjaközvetve, illetve közvetlenül közhasznú tevékenység keretein belül megvalósítani.

c)

d) A

sportegyesület céljainak eléréseérdekében,együttmúködik a Magyar Labdanígó Szövetséggel,
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával, valamint minden olyan szervezeítel, köztestülettel,

érdekvédelmi szervezettel, szövetséggel, amelyek az egyesület céljait elfogadják, a célok eléréseérdekében
közreműködést vállalnak.

e) A sportegyesület

céljainak megvalósítása érdekében előadásokat, tanfolyamokat és rendezvényeket
szeívez, illetve kulturális és egyéb máshová nem sorolható egyéb szabadidős tevékenységeken,illetve
közösségi programokon vesz részt, illetve szervez.

2)

Gazdasági-vállalkozási

tevékenység:

a) Az

Egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében a célok
megvalósítá§ával közvetlenül összefüggő gazdasági-vállalkozási tevékenységetis folytathat, amely
azonban nem lehet az Egyesület fó tevékenysége. Az ilyen tevékenység végzésébőlszáttmaző bevétel nem
haladhatja meg az éves összbevétel60 Eo-át.

b) Az

Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete páítoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap.

III.

A TAGSÁGI VISZONY

1) Az Egyesületbe felvételüket kérhetik azok a természetes és jogi személyek, akik, illetve amelyek az
Egyesület célkitűzéseitelfogadják. Kiskorú természetes személy felvételéhez törvényes képviselői
hozzájárulő nyilatkozat is szükséges.

Az egyesületi tagság formái:
a) rendes tagság,
b) tiszteletbeli tagság,

c)

pártoló tagság.

Az Egyesü|et azonos típusútagjait

egyenlő jogok illetik meg.

bizonyító erejú magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján
vehetnek, és gyakorolhatják tanácskozási, illetve

-haezzel

Az

-

egyesület tagjai a közgyűlésen - teljes
meghatalmazott képviseló útján is részt

rendelkeznek

-

szavazatíjogukat.

2) Az

Egyesület rendes tagjává választható az a jogi személy és magánszemély, aki a belépési
nyilatkozatban az Egyesület alapszabályát elfogadja, és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek
teljesítésétvállalja. A rendes tagság létrejöttének és fenntartásának feltótele a tagdíj határidóben történő
megfizetése.

Az Egyesülettagáváválasztást a jelölt - a megfelelően kitöltött és alálrt belépési nyilatkozat benyújtásával
- kérelmezheti. Amennyiben jogi személy kéri felvételét,mellékelni kell a szervezet igazo|ását arról, hogy
nevében ki járhat el képviselóként a tagsági jogok gyakorlása során.

A nyilatkozatot az Egyesület ügyvezető elnökének címezve kell benyújtani. A kérelmet az Elnökség
javaslatára az úgyvezető elnök terjeszti a Közgyulés elé, és az Egyesület rendes tagává választásról a
Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt.

Az Egyesület rendes tagjainak jogai:
a) részt vehetnek az Egyesület Közgyulésén, ott tanácskozási (ideértve a felszólalást és a kérdések

b)
c)
d)
e)

feltételét is), indítványozási, észrevételezésiés szavazatijogot gyakorolhatnak;
brármely társasági tisztségre választhatnak és megválaszthatók.

Kiskoní rendes tag csak életkorának

megfelelő olyan tisztségre választható, mely képviseleti joggal nem jár;
jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein;
igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket,
a testtileti szervek vezetőitól, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak.

Az Egyesület rendes tagjainak kötelességei:
a) kötelesek megtartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg az
Egye

sü

let szerveinek hatfu ozatait;

b)

kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységévelkapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, és

c)

tólük elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitíizéseinekmegvalósítását;
kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül beftzetni;
nem veszélyeztethetik az egyesület céljainak megvalósulását és az egyesület tevékenységét.

d)

3)

Egyesület tiszteletbeli tagja lehet - a Közgyűlés felkérése alapján - az a személy, aki az
Egyesület érdekébenvégzett kimagasló tevókenységével az Egyesület célkitűzéseittámogatja, segíti. A
tiszteletbeli tagok az Egyesület rendezvényeire meghívhatók. A tiszteletbeli tag a Közgyűlésen csak
tanácskozási joggal vehet részt, tisztségre - a tiszteletbeli tisztségek kivételével - nem választható,
szavazati joga, tagdíjfizetési kötelezettsége nincs. Köteles betartani az alapszabá|y rá vonatkozó
rendelkezéseit, és nem veszélyeztetheti a célok megvalósulását. Tiszteletbeli tag felvételéről a Közgyűlés

Az

dönt. A tagság a felkérés elfogadásávaljön

létre.

4) Az

Egyesület pártoló tagja lehet az a szeíyezet, amely készségétfejezi ki az Egyesület
tevékenységénekrendszeres és folyamatos anyagi támogatására. A pártoló tag az egyesület
tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. A jogi személy pártoló tag jogait képviselője
útján gyakorolja. A pártoló tag képviselóje részt vehet az Egyesület testületi ülésein, nincs szavazata,
tisztség viselésére nem választható, tagdíjat nem kell fizetnie, de az áItala vállalt vagyoni hozzájárulás
szolgáltatására köteles. Kötelesek továbbá betartani az alapszabály rájuk vonatkozó rendelkezéseit, és nem
veszélyeztethetik a célok megvalósulását. A pártoló tag felvételéről első fokon az Elnökség dönt,
fellebbezéssel élni a Közgyűlés felé lehetséges. A Közgyűlés a tagfelvétel kérdésébenmásodfokon járhat

el.

5)

A

tag, a yezető tisztségviselő és a Felügyelőbizottság

tagja kérheti a bíróságtól az egyesület szervei

által hozott határozat hatályon kívül helyezósét, ha a határozat jogszabálysértő vagy az alapszabáIyba

ütközik. A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet
keresetet indítani az egyesület ellen, amikor a jogosult ahatározatről tudomást szerzett vagy a határozatról

tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével
per nem indítható. Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzáláru|t,
kivéve, ha tévedés,megtévesztés vagy jo_qellenes fenyegetés miatt szayazott ahatározat mellett.
6)

A tagsági viszony megszűnik:

a)

a tag kilépésével,amelyet az egyesület képviselójéhez kell írásban bejelenteni.
tekintendó a kilépő nyilatkozata képviselő általikézhezvételének napjával;

b)

atagkizárásávaI

c)

a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével;

d)

a tagsági

jogviszony felmondásával.

A

tag kilépettnek

Az Elnökség

dönt első fokon a ágkizárás ügyében, másodfokon az Egyesület Közgytilése jár el. Az
Elnökség tagjainak, illetve a tiszteletbeli tagok fegyelmi ügyében első fokon is a Közgyűlés dönt.
Kizárandó az Egyesület tagjai közül:

-

az a tag, aki tevékenységével, magatartásával vagy mulasztásával az Egyesület céljainak megvalósulását
veszélyezteti (ide nem értve afelmondás alapjátképező tagdíj fizetési mulasztást),
az a tag, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítéltés a közügyektől eltiltott.

magatartások esetén kizátás helyett figyelmeztetés is alkaImazhatő,
súlyosságához,egyszeri vagy ismételtjellegéhezigazodóan, ezekkel arányosan.
szabályai ez esetben is megegyeznek akizárásra alkalmazandó szabályokkal.

E

az elkövetett
A

magatartás

taggal szembeni eljárás

A kizárási eljárást első fokon - az Elnökség tagjainak ügye kivételével - az elnökség folytada le. Az eljárás
megindítását bármely tag írásban kezdeményezheti, a tudomására jutott tények és körülmények
részletezésével,illetve a rendelkezésre álló bizonyítékok megjelölésével, csatolásával. Az eljátás
megindításáról az elnök dönt. Az eljárás alá vont taggal az eljárás megindítását és az ellene felhozott
okokat, annak bizonyítékait közölni kell, továbbá lehetőséget kell biztosítani számáta, hogy védekezésétés
bizonyítékaitelőadja. Atagaz eljárás soránjogi képviselőt is igénybe vehet. A tagotaz Elnökség kizátást
tfugyaló ülésére meg kell hívni, és itt is lehetőséget kell adni számára, hogy védekezésétmegfelelően
előadhassa, A taggal az elnökség kizárőhatfuozatát írásban közölni kell. A határozatnak tartalmaznia kell a
kizárás indoklása körében az annak alapjául szolgáló okokat, tényeket, illetve azok bizonyítékait. A
hatfuozatnak továbbá tntalmaznia kell az igénybe vehető - egyesületen belüli és kívüli - jogorvoslatról
szóló pontos és kifejezett íájékoztatást.

A kizárt

tag a kizárással kapcsolatos hatiározat ellen a határozat kézhezvételétőlszámított tizenöt napon
belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezésben meg kell jelölni, hogy a kizátő
hatátrozat megváltoztatását milyen okból kívánja [jogszenítlenség, ideértve az alapszabály sérelmétis,
illetve megalapozatlanság], és köteles az effe vonatkozó bizonyítékait megjelölni. A közgyűlés
összehívására jogosult személy a fellebbezés érdemi trárgyalásra alkalmasságáról a fellebbezés
kézhezvételétkövető 30 napon belül döntést hoz. Alkalmas fellebbezés esetén az összehívó köteles az
egyesület közgyulését a fellebbezés megtárgyalására legkésőbb 30 napon belül összehívni. A tag
védekezésénekés részvételéneklehetőségét a közgyulésen is biztosítani kell, azzal, hogy a határozat
meghozatala során az érintett tag a kérdésben nem szavazhat.

A

tag tagsági jogviszonya kizárás esetén a következó időpontokban szűnik meg:

-

az Elnökség döntése esetén a kézhezvételtől számított 15 napos fellebbezési haláridő leteltét követó

-

fellebbezés esetén, illetve az Elnökség tagjai vonatkozásában

napon,

(elnökségi tagok

A

esetéb en

a közgyűlés kizárást

helybenhagyó

kizáró) hatát ozatának meghozatalával.

tagsági jogviszonyt a közgyűlés harminc napos határidővel felmondhatja, ha a rendes tag hat hónapon
keresztül az elnökség írásbeli - póthatáridőt tűző, és az ismételt mulasztás jogkövetkezményeire
kifejezetten felhívó - felszólítása ellenére elmaradt a tagdd megfizetésével. Ugyanez irányadó a pártoló
tagra is, ha az általa vállalt vagyoni hozzájáruIást nem teljesítette. Az írásbeli felszólításban fel kell hívni a
tagot arra, hogy amennyiben a felszólítás alaptalan, vagy mulasztását ki kívánja menteni, adja elő az
ezekkel kapcsolatos tényeket és bizonyítékokat. A felszólításnak továbbá tájékoztatást kell adni az
esetleges fizetési kedvezményekról is. A tagsági jogviszony felmondás esetében a felmondási idő leteltével

szűnik meg.

Iv.

{z EGyESüLET szERvEzETE ns

l)

uszrsÉcvrsrróI

Az Egyesület szervei

Az Egyesület testületi szervei:

a)
b)
c)

Közgyűlés,
Elnökség,
Felügyelőbizottság

Az Egyesület tisztségviselői:

a)
b)

c)

d)

ügyvezető elnök,

ügyvezetőelnökhelyettes
elnökségi tagok
felügyelőbizottsági elnök és tagok.

Az egyesület vezető tisztségviselőinek az Elnökség tagjai minősülnek.

2)

A Közgyűlés

A Közgyűlés

A Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet.
Rendes Közgyűlést az Egyesület évente egyszer tart. A közgyűlés döntéseit főszabály szerint ülés tartásával
a tagok összessége, az Egyesület döntéshozó szerve.

hozzameg.

a) A közgyűlés ülésénekösszehívása, a napirend megállapítása, a közgyűlés helyének kijelölése. A
Közgyűlés űlésétaz ügyvezető elnök írásban hívja össze. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni a tagok
legalább egyharmada által aláírt kérelemre, melyben megjelölik az összehívás okát és célját.
össze kell hívni, ha azt az i|letékes törvényszék elrendeli.

A Közgyűlést

Össze kell továbbá hívni a szükséges intézkedések megtétele céljából akkor is, ha:
- az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

- az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
- az egyesület céljainak eléréseveszélybe került.
Ez utóbbi esetekben összehívott közgyúlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülnrény
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesü|et megszüntetéséről dönteni.

A

Közgyűlést az ügyvezető elnök írásban hívja össze. Döntésével megjelöli a közgyűlés napirendjét,
A közgyűlés ülése főszabály szerint az egyesület székhelyén
tartandÓ, de az összehívó határozhat az üléstlek a székhelyet rnagában foglaló megye (fóváros) területérr

továbbá kijelöli annak helyét és időpondát.

egyéb alkalmas helyszínen történó megtartásáról is.

A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell:

- az egyesület nevét és székhelyét;
- az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
- az ülés napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan

részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspondukat kialakíthassák. A meghívóhoz csatolni kell
továbbá az írásbeli előterjesztéseket is.
* A konferencia-közgyűlésre vonatkozó információkat.

Szabályszerűrnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább tizenöt nappal az ülés
időpondát megelőzően írásban - a megküldött meghívó úüán - értesülnek,

Ha a döntéshozó szerv ülésétnem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az
ülésen valamennyi részvételrejogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

Az ügyvezetö elnök a közgyúlés összehívását megelőzően a napirend tervezetétmegküldi atagoknak azzal,
hogy ana akézhezvételtől számított öt napon belül észrevételt, illetve újabb napirendi pontokra vonatkozó
indokolt indítványokat tehetnek. A határidő lejá,rtát követően a beérkezett javaslatokat és észrevételeket
figyelembe véve az ügyvezetó összeállída a közgyúlés napirendi pontjait. Ha az összehívó a napirend
kiegészítéseiránti kérelemröl nem dönt vagy azt elutasída, aközgyűIés a napirend elfogadásáról szőlő
hatátozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésénektárgyában. Ehhez azonban az
szükséges, hogy valamennyi szavazásra jogosult jelen legyen, és a napirenden nem szereplő kérdés
megtátrgyalásáhozegyhangílaghozzájáruljon.

Az ülés lebonyolítása
Az ülés megnyitását követően ki kell jelölni a közgyűlés tisztségviselóit, akik: a levezetö elnök, a
jegyzőkönyv-vezető, és a jegyzőkönyv hitelesítők (utóbbiak egyuttal szükség szerint, a titkos
szavazásoknál mindig szavazatszámláló bizottságot is alkotnak). A közgyűlést az egyesület ügyvezető
elnöke vezetile, akadályoztatása esetén azigyvezető elnökhelyettes látja el a levezető elnöki teendöket. A
jegyzőkönyvvezetőt a levezető elnök kéri fel. A jegyzőkönyv hitelesítésérea levezető elnök két jelen lévő
egyesületi tagot kér fel, akik vállalják, hogy a közgyulés egészén végig jelen lesznek, és aláírásukkal
hitelesítik a felveendő jegyzőkönyv tartalmát. Ezt követően meg kell állapítani a közgyűlés
határozatképességét.A határozatképességet minden hatfuozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag valamely
ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképességmegállapítása során
figyelmen kívül kell hagyni. Határozatképesség esetén a közgyűlés szavaz a napirend esetleges
kiegészítéséről,ezt követóen a napirend elfogadásráról. A közgyűlés ülésénekrendjéérta levezetö elnök
felel, megadhatja a szót, figyelmeztethet az előre megadott idókeret túllépésére,illetve a tárgytól való
eltérésre.A levezetó elnök megvonhatja a felszólalótól a szót, ha az a figyelmeztetés ellenére tovább
folytatja az afta okot adott magatartását. Rendzavarás esetén figyelmeztetéssel élhet, illetve ez okból
felfüggesztheti a közgyulés ülését.A napirend megnyitása után a levezető elnök vitára bocsátja a
megküldött elóterjesztést, megállapítj a a felszőlalások időkeretét,Ievezeti és lezátja a vitát, majd levezeti a
szavazást. Az Egyebek napirendi pontban tájékoztatők, szavazást nem igénylő beszámolók tárgyalhatóak,
A Közgyulés ülései nem nyilvánosak, azon a tagokon és azigyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására
jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal
b)

rendelkező személyek vehetnek részt.

A közgyűlés hatiározatképessége
Közgyűlés hatiározatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több, mint fele jelen van, Ha az
egyébként szabá|yszerűen összehívott Közgyúlés a megjelent szavazásra jogosult tagoknak az e|őírtnáI
c)

A

alacsonyabb száma miatthatározatképtelen, fél őra várakozás után a közgyűlés a meghívóban meghirdetett
napirendi pontokban a megielent szavazásrajogosult tagok számára tekintet nélkül határozatképessé válik,
ha a közgyulés meghívójában a távollét e jogkövetkezményére és a meghatalmazott képviselő igénybe
vételéneklehetőségére a tagok figyelmét kifejezetten felhívták. A közgyulés ez esetben a napirend
kiegészítésérőlnem hatfu ozbat.

A

szavazás módja, ahatározatok közlése
A Közgyülés hatiározatait általában nyílt szavazással, egyszerú szótöbbséggelhozza. Szavazategyenlőség
esetén a levezető elnök szavazata dönt. Titkos szavazást rendelhet el a Közgyűlés az ügyvezető elnök
d)

előterjesztésére vagy

a

szavazásra jogosult tagok egyharmadának kezdeményezésére.Az egyesület

a|apszabályának módosításához a jelen lévó tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott hatátozata
szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyúlési döntéshez
a szavazatijoggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

A Közgyűlés

határozathozatalában

nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója

[Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pont], ahatározat alapján

-

kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

bármilyen más elónyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben, illetve meghozandó döntésben
egyébként érdekelt.

-

aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
akinek olyanhozzátartozólaérdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll.

A

szavazás során elsóként az előterjesztéshez érkezett módosító javaslatokról szavaznak, és ez ltán az
elfogadott módosító javaslatokkal egységes szerkezetbe foglalt végleges szövegről szavaznak. A szavazást
követóen a levezető elnök szóban kihirdeti a döntést.
e) Jegyzókönyvezés

A

közgyűlés egészéről jegyzőkönyvet kell felvenni.

A

jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyúlés

helyét, idejét, a határozatképesség megállapítását, a közgyűlés megválasztott tisztségviselőit, az elfogadott
napirendet, a napirend keretében elhangzott hozzászó|ások összefoglalását,

l) A Közgyűlés hatásköre
A Közgyűlés kizárólagos hatásköre:
l. megválaszda és - ha tisztségük ellátására méltatlanná váltak

-

testületeinek tagjait (Elnökség, Felügyelőbizottság), illetve

2.
3.
4,
5.
6.
7,
B.
9.
l0.
l

1.

g)

könyvvizsgálóját,

a meghozott döntéseket.

visszahívja az Egyesület vezető

az

egyesület tisztségviselőit,

továbbá megállapída esetleges díjazásukat,

határoz az Elnökség által előterjesztett fontos, az Egyesületet érintő ügyekben, és kialakítja az
Egyesület álláspontját az aktuális kérdésekben, melyet az Elnökség köteles képviselni;
elfogadja vagy módosítj a az alapszabályt, illetóleg az Egyesület egyéb szabályzatait;
az Elnökség javaslata szerint, a ügyvezetó elnök előterjesztése a|apján dönt a tagfelvételi
kérelmekről (a pártoló tagok kivételével);
tárgyalja a tagok által előterjesztett indítványokat;
meg kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítésérőlszóló, a
számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített beszámolót.
ayezető tisztségviselő feletti munkáItatóijogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettei
munkaviszonyban áll;
az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselójével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezekhozzátartozójával köt;
a jelenlegi és korábbi egyesületi ta_gok, a yezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy
más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítésiigények érvényesítésérólvaló döntós;
határozathozatal a más egyesülettel való egyesülés, illetve az egyesületekre való szétválás egyes
kérdéseiben(egyesülés, illetve szétválás elhatározása, egyesülési - szétválási terv, illetve a
kapcsolódó számviteli beszámolók, egyesülési - szétválási szerzódések elfogadása)
az egyesület megszűnésének elhatározása, a végelszámoló kijelölése.

Közgyűlés ülés tartása nélkül (távszavazás) nem dönthet és nem szavazhat.

h) Az

Egyesület ügyvezető elnöke köteles az Elnökség és a Közgyűlés döntéseit, határozatait ki - nyilvánosságra hozni. és ezen döntéseket, határozatokat olyan

amennyiben ezt jogszabály nem zárja

formában az egyesület székhelyén lévő hirdetótáblára kifüggeszteni, hogy az megismerhető legyen. A
konkrét személyeket érintő döntések illetve határozatok esetében, az érintetteket írásban postai úton
tájékoZtatni kel1.
3.

Az Elnökség

a)

Összetétele

Az Egyesü|et operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat a kilenc tagú Elnökség látja el. Az elnökséget a
közgyűlés választja öt éves idótartamra. Az Elnökség tagjai: az igyvezető elnök, az igyvezető
elnökhelyettes és további hét elnökségi tag. A tagok megbízatása megválasztásuk elfogadásávaljön létre.
b) Működése

Az Elnökség döntéseit ülés tartásávalhozza meg. Az Elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de
legalább félévenkénttaríja. Az Elnökség üléseit az igyvezető elnök hívja össze írásban. Szabályszerűnek
az összehívás akkor minősül, ha a tagok legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásos módon
értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Az elnökségi ülésre - annak tárgykörére figyelemmel
- esetenként további személyek hívhatók meg. Az Elnökség ülései nem nyilvánosak, azokon az elnökségi

tagokon kívül csak a Felügyelóbizottság tagjai, az egyesületi tagok, illetve a meghívottak vehetnek részt.
Az elnökségi ülés határozatképes, ha a szayazásra jogosult elnökségi tagoknak több, mint a fele jelen van.
Határozatait nyíIt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Határozatképtelenség esetén - legkésóbb 8
napon belül - az Elnökség ülésétismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten
összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon az Elnökség tagjainak több, mint a fele jelen
van. Az Elnökség üléséről emlékeztetőt kell felvenni, amelyben rögzíteni kell az elnökségi ülés helyét,
idejét, a jelenlévők számát és személyét,a határozatképesség megállapítását, a napirendet, az elhangzott
hozzászólások rövid összefoglalását,
c) Hatásköre

Az Elnökség dönt minden olyan, az egyesület irányításával kapcsolatos kérdésben, amelyet az Alapszabály
nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

Az Elnökség feladatai;

1.

2.
3.
4.

elláda az Egyesület operatív vezetésével, napi ügyeinek vitelével kapcsolatos feladatokat; az e körbe
tartoző döntéseket meghozza;

az Egyesületet érintő ügyekben, fontos kérdésekben (különösen: beszámolók, éves költségvetés)
előterjesztést fogalmaz meg a Közgyűlés számára;
az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés
hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

az egyesület jogszabály ós az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségvise|ők
megválasztatásának elókészítése;

5.

befogadja a tag írásbeli bejelentésétannak kilépésiszándéka esetén;

6.

első fokon a tagsági viszonyt megszüntető elnökségi határozatot hoz (az Elnökség tagjainak és a

1.

javaslatot dolgoz ki a tiszteletbeli tagságra jelölt személy megválasztására,

8.

dönt a pártoló tagok felvételéről,

9.

az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte

tiszteletbeli tag kizárása kivételével);

esetén a szükséges intézkedések megtétele.

Az Elnökség

a két Közgyűlés közötti

időszakbarr végzett tevékenységéről a Közgyűlés előtt beszámol.

4.

Az Egyesület tisztségviselői

a) Megbízatási idő

Az egyesület tV.

1. pont szerinti tisztségviselőit a

Közgyűlés öt évre választja, megbízatásuk lejárta után

újra választhatóak. Az öt éves ciklus közben megszűnó megbízatású tisztségviselő helyére megválasztott új
tisztségviselő megbízatása a cik|usból még hátralévő időre szól.
b) Összeférhetetlenségiszabályok

A

vezető tisztségviselőkre

és a

Felügyelőbizottság tagjaira

a Ptk.

3:22. §-ában

rögzített

összeférhetetlenségi, illetve kizáró szabályok irányadóak.
c)

A vezető tisztségviselők feladat-

és hatáskörei

A vezetó tisztségviselók ügyvezetési feladataikat személyesen kötelesek ellátni.
Az

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ijgy v ezető elnök feladatai

:

a Közgyűlés és az elnökségi ülések levezetése,

konferenciák és más rendezvények szervezése,
a Közgyűlésről felvett jegyzőkönyv hitelesítésérefelkérés,
az Egyesület működésének irányítása,

utalványozásijoggyakorlásaönállóan,
képviseli az Egyesületet és rendelkezik a bankszámla felett.
az egyesület közgyűlésének és elnökségének hatáskörébe nem tartozó ügyekben döntés és ezen
ügyek keretében jogok és kötelezettségek vállalása
munkáltatói jogkör gyakorlőja az egyesület munkavállalói felett

Az űgyvezető elnökhelyettes feladatai:

t.
Z.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

akadályoztatásaesetén,
képviseli azEgyesületetazügyvezetőelnök
az igyvezető elnök konzultánsaként működik,
az elnök akadályoztatása esetén vezeti a Közgyűlést és/vagy az Elnökség ülését;
az elnök távollétében az elnökségi ülések levezetése;
tájékoztatja a tagokat az Egyesület munkájáról;
előkészíti a vezető szerv üléseit, biztosítja működését és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról,

azok nyilvántartását folyamatosan kezeli.
nyilvántartja a tagságot,

gondoskodik az egyesület működésével kapcsolatos iratok megórzéséről és azok folyamatos
kezeléséről.

A további elnökségi tagok feladatait,
_5.

a közöttük

levő munkamegosztást az Elnökség határozzameg.

A képviselet rendje

Az

egyesületet az ügyvezető elnök, illetve akadályoztatása esetén az ügyvezető elnökhelyettes önállóan
képviselik. A képviselet előbbi rendje a bankszámla feletti rendelkezésre is irányadó.
6. Felügyelőbizottság
a) Összetétele

Az Egyesület felügyelő szerve a Felügyelőbizottság, amely 3 főből á1l és az egyesület érdekeinek megóvása
céljáből ellenőrzi annak működését. A Felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés választja 5 éves időtartamra,
a bizottsági tagsági jogviszony a tisztség elfogadásával jön létre. A bizottsági tag a bizottság munkájában

személyesen köteles részt venni.

A

tisztségük ellátásátra méltatlanná válnak.

Felügyelóbizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatóak, ha

A Felügyelőbizottság tagjai tiszteletdíjban nem,

költségtérítésben

azonban részesülhetnek.

b)

A

Összeférhetetlenség

felügyelőbizottság tagsa az

a nagykorú személy lehet, akinek

cselekvőképességéta tevékenysége
ellátásá,hoz szükséges körben nem korlátoztiák. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a
vezető tisztségviselőkre vonatkoző kizárő ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi
személy v ezető tisztségviselóje.

c) Múködése

A

Felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, működésére az
Elnökség működésének szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Felügyelőbizottság ülései nyilvánosak,
sorszámozott jegyzókönyvet készít,határozatait ugyancsak sorszámazza. A jegyzőkönyv tartalmazza: az
ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönywezető nevét, a napirendet, a
hozzászőlásokat, az étdemi határozatokat és azok haá|yát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból
az érdemidöntést támogatók és ellenzók számnányamegállapíltható legyen. A Felügyelőbizottság bármely
tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazaát. A
jegyzőkönyvet

a Felügyelőbizottság üléséna résztvevő tagok aláírják.

d) Hatásköre

A

Felügyelőbizottság ellenőrzi az egyesület teljes működését és gazdálkodását, mind jogi_, mind
célszerüségiszempontból, az igyvezetést pedig különösen az egyesület érdekeinek megóvása céljából.
Ellenőrzi a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtrását, betartását, A Bizottság
ellenőrzési tevékenységétutóellenőrzés keretében folytada, kivéve az éves költségvetés és a számviteli

beszámoló esetét, melyeket azok közgyűlés általi elfogadása előtt véleményeznie kell. A
Felügyelőbizottság tagjait ellenőrzési tevékenységük végzésesorán egyenló jogok és azonos
kötelezettségek illetik meg, így különösen: jogosultak az Egyesület működését és gazdálkodását
ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást illetve felvilágosítást kémi az Egyesület Közgyűlésétől, illetve
munkavállalóitól, az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja és szakértővel
megvizsgáltathada. Köteles a tagok vagy a döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és
az ezek,kel kapcsolatos álláspontot a döntéshozó szerv ülésein ismertetlri. A bizottság tagsai az
ügyvezetéstől függetlenek, tevékenységüksorán nem utasíthatóak. A bizottsági tagok az Elnökség ülésén
tanácskozási joggal részt vehetnek.

e)

A

Tagság megszúnése

felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó
szabályokat ke|l alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát az egyesület
ügyvezető elnökéhez intézi.

0
A

Felelősség

felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elnlulasztásával vagy nem megfelelő
teljesítésévela jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelósség
szabályai szerint felelnek

a

jogi személlyel szemben.

v.

Az EGyESür,Br e

nzo(rrooÁsa

l. Az Egyesület vagyoni eszközei
Az Egyesület bevételei:

a)
b)
c)

tagdíjak,
az Egyesület rendezvényeinek bevételei
egyéb bevételek (képzésihozzájárulás, támogatások, stb.)

Az egyesület tagja be|épéskor, illetve tagsági jogviszonya folyamán évente tagdíjat köteles fizetni.

2.

A tagdíj mértéketagonként évi 12 000, - Ft, illetve havi l 000, - Ft. A tagnak belépéskor nyilatkoznia kell,
hogy éves, vagy havi befizetést vállal. Ev közbeni belépéskora tagdd a belépéshónapjátó| az év hátralévő
részéreidőarányosan számított mértékű,melyben a belépéshónapja egész hónapnak számít. A tagdíjat havi
fizetés esetén minden hónap 10. napjáig, éves fizetés esetén egy összegben előre a tárgyév február 10.
napjáig kell megfizetni, készpénzben, vagy közvetlenül az egyesület bankszámlájára történő átutalással.

Az Egyesület pénzeszközeinek felhasználása

3.

Az Egyesület pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetéstkészít. A következő évre szóló
költségvetést és az előző év gazdálkodás áróI szőló beszámolót az ügyvezető elnök terjeszti a Közgyűlés elé
j

óváhagyás

vé gett.

Az Egyes

ü Ie

t tartozásaiérí saj át vagyonával felel.

vI.
AZ EGYESÜIBT MEGSZÚNÉSE
Az egyesület jogutód nélkül megszűnik,

ha:

- a tagok kimondják megszűnését; vagy
- az arra jogosult szerv megszünteti.

- az egyesület megvalósította célját yagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt
nem határoztak meg; vagy
- az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri eI atíz fót, feltéve mindegyik esetben, hogy a
jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfeleló eljárás lefolytatását követóen a bíróság
a

Az

jogi személyt a nyilvántartásbóltörli.

egyesület jogutódlással szűnik meg. ha más e_qyesülettel egyesül, illetve egy vagy több egyesületre

szétváIik.

A

sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítéseután fennmaradó vagyon állami
tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében az
utánpótlás-nevelés támogatására kell fordítani. 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 sportcélútámogatásban nem
részesült,

vII.
ZÁBrÓ

RENDELKBZÉSBr

1.Ezt az alapszabályt az Egyesület Közgyűlése 20l6. július 05. napján fogadta el.

A taejeeyzék jelen alapszabály - nem nyilvános, elkülönítetten kezelt - mellék|etétképezi.

2.

3. A jelen alapszabályban nem szabáIyozott kérdésekrea Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 20lI. évi CXLXXV. törvény, illetve a kapcso|ódó egyéb hatályos jogszabályok
rendelkezései irányadóak.

A

létesítő okirat egysóges szerkezetbe foglalt szövege megfelel

a

létesítőokirat-módosítások alapján

hatá|yos tartalmának, a módosított részek fekete színnel történő kiemelésével.

Kecskemét, 2016.,iúlius 05.
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Előttünk, mint tanúk előtt:
2.

1.

*
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Cím:
Aláírás:

Név:

ü,%r^,
Aláírás:

Melléklet az alapszab á|yhoz

TAGJEGYZEK
Az egyesület rendes tagai

Sor-

az alábbi személyek:

Név

Lakcím

AckerlKára

6000 Kecskemét, Felsőszéktő tany a 32.

2.

AczélPéter

6000 Kecskemét, Mezei u.13.U4.

3.

Bende Csaba

6000 Kecskemét, Batthyány u.23. 4126.

4,

Bende József

6000 Kecskemét, Serfőző u. 10.

5.

Bodnár István Aurél

6000 Kecskemét, Talfája tanya 15/d.

6.

Dr. Csima Gyula

6050 Lajosmizse, Városháztér 6. Il1.

7.

Dr. Kiss Attila

6000 Kecskemét, Nemesszeghy u. 10.

8.

Dr. Nagy Zoltán

6000 Kecskemét, Duna u. 21.

9.

Dr, Polyák József

6060 Tiszakécske, Kazinczy utca 2I.

10.

Forczek Angéla

6000 Kecskemét, Gyenes tér 17.

11

Herceg Ferenc

6000 Kecskemét, Hosszú u. 13.

12.

Kapás Mihály

6000 Kecskemét, Várpalota u.

13.

karakas Ferenc

6000 Kecskemét, Műkerti sétány 2l.

14.

Komonyi Gábor

6000 Kecskemét, Cédulah áz u. 2.

15.

Koppány Károly

6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 1/a.

16.

Kovács Attila

6034 Helvécia, Taál Bálint u. 9.

I7.

kovács Tamás

6000 Kecskemét, Reviczky Gy.u. 14.Il3,

18.

Losonczy Anikó

6000 Kecskemét,Illatos u.

1

19,

Losonczy LászIő

6000 Kecskemét,Illatos u.

1

20.

Márton Pál

6000 Kecskemét, Veres P. u.21.

2I.

Máté Gábor

6035 Ballószög,

22.

Nándorfi péter

6000 Kecskemét,Yágő 4.

23,

Parti Gvula

6000 Kecskemét, Püspök u. l/a.

24.

péntek József

6000 Kecskemét, Fráter Gy. u. 12.

25.

S. Juhász Attila

6000 Kecskemét, Nomád u. 28.

26.

Sipos László

6000 Kecskemét, Hóvirág utca 15.

21.

Szabó Tibor

6000 Kecskemét, Reile G.

28.

szutor sándor

603l Szentkitály, ÁrpádF. u.

29,

Török

30.

Versegi János

szám
1

Lászlő

8.

Rákóczi u. 21.

u

12. 6l11

.

19.

6000 Kecskemét, Vacsihe gy tanya

77 l a.

6000 Kecskemét, Máriahegy tanya 11/c.

