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Csabdi Sportegyesület

ALAPSZABÁLYA
A Csabdi Sportegyesület tagjai a 2011. október 14. napján megtartott közgyűlésen az
egyesület Alapszabályát -a közgyűlésen elfogadott módosításokkal - az alábbi tartalommal
egyhangúlag fogadták el:
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Az egyesület neve:
Csabdi Sportegyesület,
Az egyesület rövidítése: Csabdi SE
3. Alapítás éve:
1989.
4. Az egyesület székhelye: 2064 Csabdi, Szabadság u. 63.
a. Az egyesület jogállása: sportegyesület
b. Képviseletére az elnök jogosult
c. Besorolási kategóriája: közhasznú szervezet
1.
2.

Az egyesület az 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c., pontjának 14. alpontjában meghatározott
sporttevékenységet mint közhasznú tevékenységet végez.

II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, FELADATAI
5.1 Az egyesület célja tagjai körében:
- a labdarúgás feltételeinek megteremtése
- a rendszeres sportolás, testedzés biztosítása
- sportoló közösségek kialakulásának elősegítése
- mentális, pszichikai és fizikai egészségmegőrzés
- természetben is űzött sportág révén a környezetvédelemre való oktatás és nevelés
- a FAIR PLAY szellemének terjesztése
5.2 tagságán kívül
- a nézőtéri viselkedés pozitív befolyásolása
- a labdarúgás népszerűsítése
- sportkapcsolatok létesítése és fenntartása
- versenyek szervezése a helyi és környékbeli sportszervezetekkel

III. A POLTIKIAI TEVÉKENYSÉG TILALMA
6. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, azoktól támogatást nem fogad el és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, sem
közvetlenül, sem közvetett módon, országgyűlési, illetve önkormányzati képviselőjelöltet
nem állíthat és nem támogathat.
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IV. A MŰKÖDÉS NYILVÁNOSSÁGA
7. Az Egyesület, működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról,
valamint beszámolói közléseiről Csabdi honlapján (www.csabdi.eu) történő közzététellel
tájékoztatja a nyilvánosságot.
8.1 Az Egyesület, mint közhasznú szervezet működése nyilvános, biztosítja, hogy tagjain
kívül más is részesülhessen a szolgáltatásaiból.
8.2 A közgyűlés és elnökségi ülések nyilvánosak, mely nyilvános ülésekre szóló
meghívót az ülést megelőző legalább 5 nappal Csabdi honlapján (www.csabdi.eu) hozza
nyilvánosságra.

V. AZ EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE
9.1 Az egyesület tagjai - a tagokat megillető jogokat és az őket terhelő kötelezettségek
alapján:
a) rendes tagok (természetes személyek)
b) pártoló tagok (természetes és jogi személyek)
c) tiszteletbeli tagok (természetes személyek)
9.2 Az Egyesület nyitott szervezet, tagja lehet minden magyar vagy külföldi
állampolgárságú (székhelyű) természetes és jogi személy vagy szervezet, aki a jelen
alapszabályban foglaltakat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja.
A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az
Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét,
értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.
9.3 A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik.
A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi
határozattal dönt. A tagsági viszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő
elfogadásával jön létre.
9.4 Az egyesület rendes tagja lehet az a magánszemély, aki Magyarországon bejelentett
lakcímmel rendelkezik, belépési nyilatkozatában az Egyesület Alapszabályát elfogadja,
és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja.
9.5 Az egyesület pártoló tagja lehet az a magán- vagy jogi személy, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki (amely) az egyesület célkitűzéseit
erkölcsileg és anyagilag támogatja. A jogi személy tag jogait képviselője útján
gyakorolja.
9.6 Az Elnökség minősített (2/3) többségi döntéssel hozott határozattal tiszteletbeli tagnak
kérhet fel olyan természetes személyeket, akiket arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli
tagság annak a jelölt általi írásbeli elfogadásával jön létre. A tiszteletbeli tagság az
Egyesületben tagsági jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet, azzal a kivétellel,
hogy a tiszteletbeli tag is jogosult a Közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét
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az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni, valamint egyben
köteles az alapszabály rendelkezéseit betartani és az Egyesület érdekeivel összhangban
tevékenykedni.

9.7 Az Egyesületi tagság megszűnik:
- a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag
jogutód nélküli megszűnésével,
- a kilépés írásbeli bejelentésével,
- kizárással
- az Egyesület megszűnésével,
- tiszteletbeli tagi, pártolói tagi cím megvonásával.
9.8 Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség
részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos.
9.9 A Közgyűlés minősített többségi határozattal a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező
tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével az Egyesületből kizárhatja azt
a tagot, aki valamely, az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy
súlyosan megszegi, így különösen: ha egy hónapnál régebben lejárt esedékességű
tagdíjat írásbeli felszólításra sem fizette be a felszólítástól számított 15 napon belül, ha
az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető
magatartást tanúsít, ha akadályozza az Egyesület munkáját, ha tartósan nem vesz részt az
Egyesület tevékenységében, ha nem teljesíti a vállalt, vagy rábízott feladatokat.
9.10 A tiszteletbeli tagi címet a Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő,
szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével jogosult
megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag az Egyesület céljával, szellemiségével,
értékrendjével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.
9.11 A pártoló tagi címet a Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati
joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével jogosult
megvonni abban az esetben, ha a pártoló tag a vállalt támogatást nem nyújtja határidőben.
9.12 A 9.9, 9.10 és 9.11 pontokban megjelölt eljárásokban csak azt követően hozható
meg a kizárásról illetve a tiszteletbeli, pártolói tagi cím megvonásáról szóló határozat,
hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak
védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére.
9.13 Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást
vezetni.
9.14 Az Egyesület tagjait igazolvánnyal látja el, melyet a tagsági viszony megszűnésekor
visszavon.

VI. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI, TAGDÍJ
10.1 Az egyesület rendes tagja
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a) meghatározott feltételekkel használhatja az egyesület által biztosított
sportlétesítményeket, sportszereket és sportfelszereléseket, igényelheti a
sportegyesület szakembereinek segítségét
b) részt vehet az egyesület tevékenységében, rendezvényein
c) tájékoztatást igényelhet az egyesület bármely tevékenységéről
d) észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat az egyesület,
valamint szerveinek működésével kapcsolatban
e) részt vehet az egyesület közgyűlési határozatainak meghozatalában
f) választhat és választható közvetlenül vagy képviselői útján az egyesület szerveibe

10.2 Az egyesület rendes tagjának kötelezettségei:
a) az egyesület által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése
b) a tagdíj megfizetése
c) az egyesület Alapszabályának és egyéb szabályainak, szabályzatainak, valamint az
egyesület szervei által hozott határozatoknak a megtartása, illetőleg megtartásának
biztosítása
10.3 Az egyesület pártoló tagja
a) meghatározott feltételekkel használhatja az egyesület által biztosított
sportlétesítményeket, sportszereket és sportfelszereléseket, igényelheti a
sportegyesület szakembereinek segítségét
b) részt vehet az egyesület tevékenységében, rendezvényein
c) tájékoztatást igényelhet az egyesület bármely tevékenységéről
d) észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat az egyesület,
valamint szerveinek működésével kapcsolatban

10.4 Az egyesület pártoló tagjának kötelezettségei:
a) az egyesület Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, határozatainak a megtartása
b) az egyesület népszerűsítése
c) a vállalt hozzájárulás megfizetése
10.5 A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és
teljesítheti jogait és kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen
gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye.
4

Csabdi SE

Alapszabály

11.1. Az egyesületi tagdíj mindenkori mértékét a Közgyűlés szavazza meg.
11.2. A következő évi tagdíj mértékéről a Közgyűlés évenként dönt, határozatát minden
évben legkésőbb november hónapban köteles meghozni.
11.3. A tagdíjat 2 részletben, január 1.-től számítva félévenként, előre kell befizetni.
Az évközben belépő új tagoknak az aktuális félévet is figyelembe véve kell a díjat
fizetniük.
11.4. A tagdíjakból befolyt összeg célirányzatáról az Elnökség dönt és annak
felhasználásáról köteles tájékoztatni a Közgyűlést, az éves beszámoló keretében.

VII. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE
12. Az Egyesület szervezete:
1. Közgyűlés
2. Elnökség
3. Felügyelő Bizottság

VIII: A KÖZGYŰLÉS
13. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége, amely az
egyesületet érintő minden kérdésben dönthet.
14. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a.) az alapszabály elfogadása és módosítása,
b.) a két közgyűlés közötti munka értékelése, beszámoló elfogadása,
c) az éves beszámoló elfogadása,
d.) az évi költségvetés megállapítása, az éves feladatok maghatározása,
e.) az elnökség tagjainak, ezen belül az elnöknek, az alelnöknek és a titkárnak a
megválasztása, visszahívása, és beszámoltatása,
f.) a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak a megválasztása és visszahívása,
g.) egyesületi tagdíj mértékének megállapítása,
h.) döntés a tag kizárásáról,
i.) az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, illetőleg feloszlásának a
kimondása,
j.) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket a jogszabály, illetve az alapszabály a
kizárólagos hatáskörébe utal.
15.1. A közgyűlést az elnökség írásbeli meghívóval hívja össze. A közgyűlés helyét, idejét,
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napirendjét az elnökség állapítja meg. A közgyűlésre minden tagot a napirendnek a
közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között
legalább 5 nap időköznek kell lennie.
15.2. 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,
15.3. Rendkívüli közgyűlést az elnökség köteles összehívni abban az esetben, ha azt a
bíróság elrendeli vagy a tagok egyharmadának - az ok és a cél megjelölésével közölt írásbeli indítványára, annak benyújtásától számított 15 napon belüli időpontra.
15.4. A Közgyűlést az elnök vezeti. Az elnök a Közgyűlés levezetésével mást is megbízhat.
16.1. A közgyűlés akkor határozatképes, ha az egyesület tagjainak több mint 50%-a a
kitűzött időpontban megjelent. Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlés nem volt
határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő
ügyekben a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A megismételt
közgyűlést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - közgyűlés időpontját
követően 15 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti közgyűlés
meghívójában is megjelölhető. A tagokat a megismételt közgyűlés időpontját tartalmazó
közgyűlési meghívóban figyelmeztetni kell arra, hogy az eredeti napirendi pontokban a
megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
16.2. A közgyűlés nyilvános.
16.3. A közgyűlésen a hallgatóság csak a részére kijelölt helyen tartózkodhat, és semmilyen
formában nem nyilváníthat véleményt. Az ülés rendjének megzavarása esetén a
közgyűlés elnöke a hallgatóságot vagy annak egy részét az ülésről kiutasíthatja.
17.1. A közgyűlés döntéseit nyílt szavazással - az alapszabályban írt kivétellel - a jelenlévő
tagok egyszerű szótöbbségével hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök
szavazata dönt. A közgyűlés az elnökség tagjait, ezen belül az elnököt, az alelnököt és a
titkárt, valamint a felügyelő bizottság elnökét és tagjait nyílt szavazással választja meg.
17.2. Az egyesület minden rendes tagjának egy szavazata van.
18. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a jelenlevők
megnevezését, a határozatképességre vonatkozó megállapítást a tárgyalt napirendi
pontokat, a hozzászólások lényegét, határozat elfogadásának számarányát, a határozat
mellett és ellene szavazó tagok személyét és meghozott határozatokat. A jegyzőkönyvet
az egyesület elnöke, és a közgyűlésen erre megválasztott jegyzőkönyvvezető és két
jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá.
19. Az elnök köteles mind a közgyűlés, mind az elnökség által hozott határozatok
nyilvántartását naprakészen vezetni.
20.1. A Közgyűlés az egyesület tisztségviselőit visszahívhatja, ha:
a.) - tisztségből eredő feladataikat nem az alapszabálynak megfelelően végzik, vagy
b.) - tevékenységükkel az egyesület céljainak elérését súlyosan veszélyeztetik.
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20.2. Kötelező a visszahívás, ha a tisztségviselőt bűncselekmény miatt jogerősen elítélik.
20.3. A tisztségviselőt a tisztségéből eredő feladatának az alapszabálynak megfelelő
végzésére, vagy az egyesület céljainak elérését súlyosan veszélyeztető tevékenysége
megszüntetésére az egyesület elnöke szólítja fel 15 napos határidővel ajánlott
tértivevényes levélben. Az elnök esetében a felszólításra a felügyelő bizottság elnöke
jogosult. Amennyiben a tisztségviselő a felszólításnak a megadott határidőben nem
tesz eleget, illetőleg abban az esetben, ha a tisztségviselő bűncselekmény miatti
jogerős elítéléséről az elnökség tudomást szerez, úgy az elnökségnek 30 napon belül
rendkívüli közgyűlést kell összehívni a tisztségviselő visszahívása, tisztségviselő
választása napirendi ponttal. A közgyűlésre az érintett tisztségviselőt írásban a meghívó
megküldésével meg kell hívni, és határozathozatal előtt a közgyűlésen lehetőséget kell
biztosítani a tisztségviselőnek álláspontja kifejtésére. A közgyűlés a jelenlévő tagok 2/
3-os többségének igen szavazatával dönt a tisztségviselő visszahívásáról, és szükség
esetén egyben gondoskodik az új tisztségviselő megválasztásáról. A tisztségviselő
a közgyűlés határozata ellen a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül bírósági
jogorvoslatot kezdeményezhet.

IX. AZ ELNÖKSÉG
21.1. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve az elnökség.
21.2. Az Elnökség tagjai az Egyesület vezető tisztségviselői. Az elnökség tagjai a
megválasztott elnök, alelnök és a titkár. Az elnökséget a Közgyűlés választja nyílt
szavazással, 5 éves időtartamra.
21.3. Az elnökség tagjai közé válaszható az a tag, aki magyar állampolgár, büntetlen
előéletű, nincs a közügyek gyakorlásától eltiltva, és nem esik a törvényben, illetve az
alapszabályban a vezető tisztségviselőkre meghatározott összeférhetetlenségi szabályok
hatálya alá.
22. Az elnökség szervezi és irányítja a szervezet munkáját, munkájáról a közgyűlést
rendszeresen tájékoztatja.
23. Az elnök és az elnökség tagjai munkájukat díjazás nélkül társadalmi tevékenységként
végzik.
24. Két közgyűlés közötti időben az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem
tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő
közgyűlésen az elnökség köteles beszámolni. Az elnökség az egyes feladatok ellátására
állandó vagy ideiglenes jellegű munkabizottságokat hozhat létre.
25. Az elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok
vállalásáról - a közgyűlés ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett
- dönteni.
26.1. Az elnökség akkor határozatképes, ha az elnökségi tagok kétharmada jelen van.
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Az elnökség szükséghez képest - de legalább évente - tart ülést, melyet az elnök hív
össze és vezet. Az elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni
úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 7 nap idő-köznek
kell lennie. Bármely az elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az
ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. Az elnökségi tagok egyharmada
rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti írásban, a napirendi pontok
megjelölésével.
26.2. Az Elnökség ülései nyilvánosak. A nyilvános ülésen csak az Elnökségi tagok és a
meghívottak szólalhatnak fel. A nyilvános ülésen a hallgatóság csak a részére kijelölt
helyen tartózkodhat, és semmilyen formában nem nyilváníthat véleményt. Az ülés
rendjének megzavarása esetén az Elnök a hallgatóságot vagy annak egy részét az ülésről
kiutasíthatja.
26.3. A közgyűlési és elnökségi ülések nyilvánosak. Zárt ülést csak és kizárólag az
adatvédelmi és a személyiségi jogra vonatkozó jogszabályban előírt esetben lehet
elrendelni.
27.1. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az
elnökség minősített, (2/3) többségi döntése szükséges az egyesület alapszabályának
módosítására, az egyesület feloszlásának kimondására, illetőleg az egyesületi tagdíj
mértékének megállapítására vonatkozó közgyűlés elé terjesztendő határozati javaslatok
kérdésében.
27.2. Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza az ülés helyét,
kezdetének és befejezésének időpontját, a megjelentek és jegyzőkönyvvezető nevét,
a határozatképességre vonatkozó megállapítást, az ülés napirendjét, a hozzászólások
lényegét, a határozat mellett és ellen szavazók számát, és a hozott határozatokat. A
jegyzőkönyvet az elnökség tagjai írják alá.
27.3. Az elnökség ügyrendjét maga határozza meg.
28.1. Az egyesület elnöke képviseli az egyesületet, a testületi szervek ülései között
gondoskodik a határozatok végrehajtásáról.
28.2. Az elnök jogai és kötelességei:
- az egyesület pénzeszközeiről a kezelőket elszámoltatja,
- a kiadások számláit ellenőrzi,
- megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez,
- harmadik személyekkel való szerződések megkötése,
- a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell vennie, a közgyűlés és
határozatainak megfelelően kell az intézkedéseket megtennie,
- a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelését,
illetve felhasználását ellenőriznie kell,
- az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése.

29. Az alelnök joga és kötelességei:
- az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesítheti az elnököt,
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- az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes
hatáskörű helyettesítéshez a Közgyűlés hozzájárulása is szükséges.
30. Az egyesület titkára:
- kezeli az egyesület iratait, számláit, bevételi és kiadási pénztárbizonylatait
31. Az elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló harmadik személyt a pénztárosi
és könyvelői teendők ellátásával megbízni. A pénztáros illetve könyvelő részére díjazás
állapítható meg.

X. HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA, NYILVÁNOSSÁGI SZABÁLYOK
32.1. A Közgyűlés és az Elnökség (vezető szerv) határozatairól nyilvántartást kell vezetni,
amelyet az Egyesület titkára kezeli. A nyilvántartásban fel kell tüntetni a határozatok
tárgyát, tartalmát, időpontját, hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát.
Az Egyesület elnöke a Titkár útján 15 napon belül gondoskodik a döntéseknek az
érintettekkel való írásbeli - igazolható módon történő - közléséről.
32.2. A vezető szerv döntéseit fő szabály szerint Csabdi honlapján (www.csabdi.eu) vagy
a Csabdi Kábeltévében 15 napon belül kell nyilvánosságra hozni. Az Egyesületi
támogatásokról szóló legfontosabb döntéseket és ezen támogatások igénybevételének
feltételeit (pályázatok, felhívások stb.) minden esetben nyilvánosságra kell hozni.
32.3. A vezető szerve döntéseit tartalmazó nyilvántartás nyilvános, abba – az Egyesület
székhelyén, előre egyeztetett időpontban - bárki betekinthet, és arról a költségek
megtérítése mellett másolatot kérhet.
33. Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthet, ilyen szándékát
köteles jelezni az Elnöknek. Az Elnök a bejelentéstől számított 8. napon belül értesíti
a bejelentőt a betekintés időpontjáról, amely nem lehet későbbi, mint a bejelentés
kézhezvételétől számított 15. nap. A betekintést kérő az iratokról saját költségére
másolatot kérhet.
XI. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
34.1. Az egyesület ellenőrző szerve a háromtagú Felügyelő Bizottság.
34.2. A Felügyelő Bizottság hatásköre és feladata:
-az Egyesület Alapszabályának, pénzügyi tervének betartása érdekében az Egyesület
gazdálkodásának, számvitelének, ügyvitelének, kötelezettségvállalásainak
ellenőrzése, ennek érdekében a Felügyelő Bizottság az Egyesület irataiba betekinthet,
az Elnöktől tájékoztatást kérhet,
-a Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a Közgyűlés napirendjén szereplő
valamennyi lényeges jelentést, minden olyan előterjesztést, amely a Közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik,
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-Felügyelő Bizottság az egyesület működését érintő tapasztalatairól szükség szerint,
de évente legalább egyszer beszámol a Közgyűlésnek.
34.3. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a közhasznú egyesület működését és gazdálkodását.
Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, tájékoztatást vagy felvilágosítást
kérhet, továbbá a irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
34.4. A Felügyelő Bizottság tagja a közhasznú egyesület elnökségi ülésén tanácskozási
joggal részt vehet.
34.5. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és
annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult
vezető szerv döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
34.6. Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára - annak
megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen
eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.
34.7. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
35.1. A Felügyelő Bizottság elnökét és két tagját a Közgyűlés 5 éves időtartamra választja
nyílt szavazással.
35.2. A Felügyelő Bizottság tagjai közé válaszható, aki magyar állampolgár, büntetlen
előéletű, nincs a közügyek gyakorlásától eltiltva, és nem esik a törvényben, illetve az
alapszabályban a vezető tisztségviselőkre meghatározott összeférhetetlenségi szabályok
hatálya alá.
35.3. A Felügyelő Bizottság elnöke és az elnökség tagjai munkájukat díjazás nélkül
társadalmi tevékenységként végzik.
35.4. A Felügyelő Bizottság tagjaira a vezető tisztségviselőkre vonatkozó rendelkezéseket
kell alkalmazni.
36.1. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente ülést tart. Az üléseket
az elnök hívja össze írásban, a napirend megjelölésével legalább 8 nappal az ülés
időpontja előtt. Kivételes esetben az ülés haladéktalanul is összehívható. A Felügyelő
Bizottság rendkívüli ülésének összehívását bármely tag kezdeményezheti, ennek
a kezdeményezésnek az elnök 15 napon belül köteles eleget tenni. Ha ez elnök e
kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult a Felügyelő Bizottság összehívására.
36.2. A Felügyelő Bizottság határozatképes ha valamennyi tagja jelen van. A Felügyelő
Bizottság a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A Felügyelő
Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni.
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36.3. A Felügyelő Bizottság ülését az elnöke vezeti.
36.4. A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza az ülés
helyét, kezdetének és befejezésének időpontját, a megjelentek és jegyzőkönyvvezető
nevét, a határozatképességre vonatkozó megállapítást, az ülés napirendjét, a
hozzászólások lényegét, a határozat mellett és ellen szavazók számát és személyét, és a
hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a felügyelő bizottság tagjai írják alá.
36.5. A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga határozza meg.
37. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik:
- a tag halálával,
- a megbízás lejártával,
- lemondással,
- az Egyesület megszűnésével,
- visszahívással.
38.1. A Közgyűlés visszahívhatja a Felügyelő Bizottság tagjait, ha:
a.) - tisztségből eredő feladataikat nem az alapszabálynak megfelelően végzik, vagy
b.) - tevékenységükkel az egyesület céljainak elérését súlyosan veszélyeztetik.
38.2. Kötelező a visszahívás, ha a felügyelő bizottság tagját bűncselekmény miatt jogerősen
elítélik.
38.3 A felügyelő bizottság tagjainak visszahívása esetében, az ezzel kapcsolatos eljárás
menetére és annak garanciális szabályaira az alapszabály tisztségviselők visszahívására
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

XII. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK
39. Az Egyesület Elnökségének tagja, illetőleg az Egyesület képviselője olyan magyar
állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt és tagja az
egyesületnek.
40. Az Egyesület vezető szervének (Közgyűlésének, Elnökségének) határozathozatalában
nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a
továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól
mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében
a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az
Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratának,
megfelelő cél szerinti juttatás.
Nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött
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be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely
az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A tilalom a
megszűnést követő két évig áll fenn.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy,
aki
a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi
szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

XIII. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE
41.1. Az Egyesületet az elnök önállóan képviseli.
41.2. Az Egyesület bankszámlája felett az elnök önállóan rendelkezik.

XIV. AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA
42.1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés
az Egyesület vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az Egyesületi
tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából
semmilyen térítés nem illeti meg.
42.2. Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból a tagok önként vállalt egyéb
juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel, pályázatokból
származó bevételekből gazdálkodik.
42.3. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az egyesület
cél szerinti tevékenységére fordítja. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem
folytathat. Sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével
összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni
értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A
sportlétesítmények használata, illetve működtetése - e rendelkezés alkalmazásában - a
sportegyesület alaptevékenységének minősül.
42.4. Az egyesület tisztségviselői a feladataikat díjazás nélkül látják el, indokolt
készkiadásaik megtérítésére azonban igényt tarthatnak.
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42.5. A tagsági díjakat az Egyesület elsősorban pályázati önrészhez, valamint működési
költségekre (pályabérleti díjak, sporteszköz beszerzés, nevezési díjak, ügyviteli
költségek)- megfizetésére használja fel.
42.6. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - tagdíj megfizetésén túl - az
egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
42.7. A sportegyesületre - a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével
- megfelelően alkalmazni kell a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a
végelszámolásról szóló törvény szabályait.
A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó
vagyon állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű sportcélra kell fordítani.
43. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell
vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő az
egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről
vagyonkimutatást készít.
44. Az Egyesület a jóváhagyott költségvetésnek megfelelően, annak keretei között, a
mindenkori pénzügyi előírásoknak megfelelően köteles gazdálkodni.

XV. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ JÓVÁHAGYÁSA
45. Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést az Elnökség előterjesztésére a
Közgyűlés minősített többségi határozattal a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok
legalább háromnegyedes szavazat-többségével hagyja jóvá. A jóváhagyás feltétele a
Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása.
Az éves beszámoló elkészítésére, a nyilvánosságra hozatalra illetve a letétbe helyezésére
a számviteli jogszabályok irányadók.

XVI. A KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

46.1. Az Egyesület mint közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásá-val
egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.
46.2. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.
46.3. A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
a) a számviteli beszámolót;
b) a költségvetési támogatás felhasználását;
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a
helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
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f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét,
illetve összegét;
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
46.4. A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg
abból saját költségére másolatot készíthet.
46.5. Az Egyesület köteles a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb
június 30-áig saját honlapján, vagy a helyi kábeltévében a nyilvánosság számára
elérhető módon közzétenni.
46.6. Az Egyesület a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait
rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő
kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

XVI. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
47.1 Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel
való egyesülését kimondja.
47.2 Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben a bíróság feloszlatja, illetőleg
megszűnését megállapítja.
47.3 az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell
fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés
dönt.

XVII. SZEMÉLYI RENDELKEZÉSEK
48.1 Az Egyesület 2011. július 3-án megtartott Közgyűlésén 5 éves időtartamra
megválasztott Elnökség és Felügyelő Bizottság a következő.
48.2. Elnökség:
-elnök
-alelnök
-titkár
48.3. Felügyelő Bizottság:
-FB elnök
-FB-tag
-FB-tag
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XVIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
49.1. A tagok az Egyesület közhasznú bejegyzését kérik.
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az
egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi
CLVI. törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény, továbbá a társadalmi szervezetek
gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezései az irányadók.
49.2. Ezen Alapszabályt az Egyesület 2011. október 14. napján megtartott közgyűlése 5/
2011. (X.14.) K.sz. határozatával fogadta el.

Kelt: Csabdi, 2011. október 14. napján
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