Tiszabábolnai Sporthorgász Egyesület
ALAPSZAB ÁLYA
(2014. november 29. napjával módosított és egységes szerkezetbe foglalt szövege)

Az egyesület neve célja feladata
1.§.
1. Az egyesület neve:

Tiszabábolnai Sporthorgász Egyesület

2. Székhelye:

Tiszabábolna, Mezőcsáti út 12.sz.

3. Pecsétje: Köriratban az egyesület nevét, középen egy horgot, az egyesület nevének
körirata alatt 1980 évszámot foglal magába.
4. Az alapítás éve:

1980

5. Bírósági nyilvántartásba vétel száma: Epk. 100133/1989
6. Adószáma: 18432057-1-05
2.§.
Az egyesület célja:
a. Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőségek biztosítása.
b. A sporthorgászat fejlesztése és népszerűsítése.
c. A horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak
tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelés.
3.§.
Az egyesület a 2.§-ban meghatározott célkitűzések érdekében:
a. Biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a horgászattal
összefüggő szakismereteik gyarapítását, ismerteti a horgászattal kapcsolatos
jogszabályokat és egyéb rendelkezéseket.
b. Biztosítja, hogy a tagok a horgászatra vonatkozó jogszabályokat előírásokat, és az
országos és helyi a horgászrendekben foglaltak betartását.
c. Segíti a hatóságokat az orvhalászat, orvhorgászat megelőzésében és leküzdésében,
valamint a vizek tisztaságának, és a természet védelmében.
d. Halfogó és a tagok kívánsága esetén egyéb sportversenyeket rendez.

4.§.
1. Az egyesület feladatainak eredményes ellátásához igényli tagjai segítségét, az egyesület
életében elfogad erkölcsi és anyagi segítséget támogatóitól. Támogató lehet magán és
jogi személy egyaránt.
5.§.
1. Az egyesület az önkéntesen létrehozott Magyar Országos Horgász Szövetség illetve a
Sport Horgász Egyesületek Borsod Abaúj Zemplén Megyei Szövetsége (továbbiakban:
Szövetség ) tagjaként fejti ki működését.
2. Az egyesület és a Szövetség kapcsolataira a Szövetség alapszabálya az irányadó.
3. Az egyesület a Szövetség tagságából fakadó tevékenységet a megyei szervek munkájában
való részvételével fejti ki.
4. Az egyesületet, politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.
Az egyesület tagjai
6.§.
Az egyesület tagja lehet:
1. Minden magyar és külföldi állampolgár, mint természetes személyek, akik nem
állnak cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt és az éves
tagsági díjat megfizette.
7.§.
1. Az új belépőnek, belépési szándékát írásban kell kinyilvánítani.
2. A felvételről az egyesület elnöke dönt. A felvételt elutasító döntést indokolni nem
kell.
3. Az elutasító döntés ellen a elnökséghez lehet fellebbezni.

8.§.
1. Az egyesület tagjait megillető jogok:
a. Állami horgászjegyet igényelni, ennek birtokában területi engedélyt váltani
és horgászni az azon megjelölt vízterületen.
b. A MOHOSZ, a megyei szövetség és az egyesület által biztosított
szolgáltatásokat igénybe venni a feltételek betartása mellett.
c. A szövetség és az egyesület rendezvényein részt venni.
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d. Közgyűlésen való részvétel joga, tanácskozási, indítványtételi és szavazati
jog.
e. A szükséges feltételek fennállása esetén az egyesület bármely tisztségére
megválaszthatók.
f. Az egyesület gazdasági irataiba betekinthet.
g. Az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag – a
tudomására jutástól 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja.
h. Az
egyesület
által
szervezett
tanfolyamokon,
előadásokon,
horgászversenyeken és egyéb rendezvényeken részt venni.
i. Vezetőségi üléseken tanácskozási joggal részt venni.
2. A tagok kötelezettségei:
A horgászatra vonatkozó jogszabályok, országos és helyi horgászrendek
betartása és betartatása.
b. Az alapszabály, valamint az Egyesület szervei határozatainak betartása és
betartatása.
c. Az Egyesület vagyonának, a víz- és a halállomány, továbbá a természeti
környezet védelme.
d. A közgyűlés által meghatározott tagdíj és egyéb díjak megfizetése.
a.

3. Különleges jogállású tagság
a. 18. életévet be nem töltött tagok (gyermek és ifjúsági tagok) akik választott
tisztséget nem tölthetnek be.
b. A 65. életévet betöltött (vagy tárgyévben betöltő) tagok, akik a mindenkori
egyesületi tagdíj 50%-ának megfelelő összegű tagdíj fizetésére kötelezettek.
c. A Tiszabábolnán állandó lakcímmel rendelkező egyesületi tagok, akik a
mindenkori egyesületi tagdíj 50%-ának megfelelő összegű tagdíj fizetésére
kötelezettek.
d. Az egyesület ifjúsági és gyermek tagjai, akik a mindenkori egyesületi tagdíj
50%-ának megfelelő összegű tagdíj fizetésére kötelezettek.
9.§.
1. A tagság megszűnik
a. a tag halála
b. kilépés
c. törlés
d. kizárás következtében.
2. A kilépési szándékot az előző év november 30. napjáig ajánlott levélben kell bejelenteni
az egyesület vezetésének. Ennek elmulasztása esetén a tag köteles a következő évi
tagdíjat is megfizetni az egyesületnek. E kötelezettség alól az év közben kilépő tagot az
egyesület vezetősége –alapos okból, egyéni elbírálás alapján – egészben vagy részben,
mentesítheti.
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A kilépés a kilépési szándékot benyújtott év december 31. napjával hatályosul.
3.

Az egyesület elnökségének törölni kell a tagok közül azokat a tagokat, akik a tárgy
évben nem fizetik ki a tagfenntartó - tagdíjukat, továbbá azokat, akik törlésüket írásban
vagy szóban kérik.
Tagdíj nem fizetése miatt a tagsági jogviszony megszüntetésére csak abban az esetben
kerülhet sor, ha póthatáridő tűzésével, valamint jogkövetkezmény ismertetése mellett a
tagot mulasztás pótlására felhívják és az így biztosított határidő eredménytelenül telik
el.
Nem törölhető az a tag az egyesületi tagok közül, aki ellen fegyelmi eljárás van
folyamatban.

4.

Az egyesület tagjának a kizárásra vonatkozó szabályai.
a. Az elnökség, tagjai legalább kétharmados többséggel hozott határozatalával az
egyesületből kizárhatja azt a tagot aki magatartásával jogszabályt, az egyesület
alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten megszegi.
b. Az egyesület tagjával szembeni kizárási eljárást, bármely egyesületi tag vagy
egyesületi szerv kezdeményezheti.
c. A kizárásról szóló határozat csak azt követően hozható meg, hogy lehetőséget
biztosítottak a védekezésre és a mentő vagy enyhítő körülmények
ismertetésére. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és
indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául
szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való
tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.
d. A kizárt tag a kizáró határozat ellen a közgyűléshez fellebbezéssel fordulhat. A
fellebbezést az egyesület postacímére írt levélben, az elnöknek címezve kell
bejelenteni.

5. A tagság megszűnése esetén a már befizetett díjak vissza nem követelhetők.
Az egyesület szervei és működésük
10.§.
1. Az egyesület közgyűlése akkor határozatképes, ha a közgyűlésen a tagok fele plusz
egy fő jelen van.
A vezetőségi ülés akkor határozatképes, ha azon a tagok, választott vezetőségi tagok
(akik nem tagja az egyesületnek) fele plusz egy fő jelen van.
A felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság ülése abban az esetben határozatképes,
ha azon 2-2 tag jelen van. Ebben az esetben döntéseiket csak egyhangú szavazattal
hozhatják meg.
2.

Ha a közgyűlést határozatképtelenség miatt el kell halasztani, a megismételt közgyűlést
az eredeti napirendben, szereplő ügyekben ugyanazon a napon, egy későbbi időpontban
is meg lehet tartani azzal, hogy az eredeti időpontont és megismételt közgyűlés
időpontja között minimum egy órának el kell telnie. A megismételt közgyűlés a
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jelenlévők számától függetlenül határozatképes. Ezen rendelkezéseket a közgyűlési
meghívónak tartalmaznia kell.
3.

A testületek döntéseket általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

4.

Titkos szavazást lehet tartani:

a.

c.

ha a jelenlévő tagok egyharmada bármely kérdés eldöntésére ezt a szavazási módszert
javasolja,
az elnök, az elnökségi tagok, valamint a felügyelő bizottság, fegyelmi bizottság elnöke
és tagjai megválasztásakor,
egyéb személyi kérdések eldöntése esetén (pl. többes jelölés esetén).

5.

Az egyesület tisztségviselőit a közgyűlés választja meg ötévi időtartamra.

6.

A megválasztandók jelölését a jelölő bizottság végi. A jelölés joga az egyesület minden
tagját megilleti. A jelölő bizottságot, elnökét és tagjait a tisztújító közgyűlést
megelőzően a közgyűlés választja meg.

7.

A szavazásra jogosultak mandátumának érvényességét, valamint a szavazás szabályos
lebonyolításának feltételeit a szavazatszámláló bizottság végzi. A szavazatszámláló
bizottságot, elnökét és tagjait a közgyűlés választja meg.

8.

A feladataikat megfelelően el nem látó tisztségviselőket az őket megválasztó szerv a
tagok egyharmadának kezdeményezésére visszahívhatja.

9.

Az egyesület szervei döntéseit Tiszabábolna község és saját honlapján hirdeti ki.

b.

11.§.
1. Az egyesület szervei:
a. közgyűlés
b. elnökség
c. felügyelő bizottság
d. fegyelmi bizottság
e. szavazatszámláló bizottság
2. Az elnökség tagjai és a bizottsági elnökök valamint azok tagjainak közeli hozzátartozója,
az egyesületben működő más testületeibe, eseti bizottságaiba nem választható.
3. Nem lehet az egyesület vezetőségének tagja akit:
a. Bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek.
b. Az egyesület tevékenységét érintő foglalkozástól jogerősen eltiltottak.
c. A vezető tisztségviselői tevékenységtől való eltiltás hatálya alatt áll.
4. A 2011. évi CLXXV.tv. 38. § (3) bekezdése szerint:
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
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a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide
nem értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek
be),
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 az egyesület
által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak
megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

Közgyűlés
12.§.
1.

A az egyesület legfőbb döntéshozó szerve közgyűlés.

2. A közgyűlés
a. elfogadja módosítja az alapszabályát,
b. kimondja az egyesület feloszlását, vagy más egyesülettel történő egyesülését, a
feloszlás és az egyesülés kimondásához a tagok kétharmados szótöbbsége
szükséges,
c. meghatározza a megválasztandó testületek (elnökség, felügyelő bizottság, fegyelmi
bizottság, jelölő bizottság, szavazatszámláló bizottság) létszámát, megválasztja az
egyesület elnökét, az elnökség tagjait, valamint a felügyelő bizottság a fegyelmi
bizottság elnökét és tagjait, és a tisztújító közgyűlés előtti jelölő bizottságot és a
szavazatszámláló bizottságot.
d. megállapítja az egyesület költségvetését,
e. elfogadja a zárszámadást és a vagyonmérleget,
f. felhatalmazza a vezetőséget a megállapított költségvetésben az egyes rovatok
közötti átcsoportosításra,
g. megállapítja a tagok éves tagdíját, az esetleges belépési és egyéb díjakat,
h. dönt ingatlan vételéről, illetve az egyesület tulajdonában lévő ingatlan
elidegenítéséről,
i. megtárgyalja a vezetőség éves beszámolóját és meghatározza munkájának további
irányát, jóváhagyja munkaprogramját,
j. megsemmisíti az elnökség jogszabályba, vagy alapszabályba ütköző határozatait,
k. beszámoltatja a felügyelő bizottságot és a fegyelmi bizottságot a munkájáról,
l. másodfokon eljár az elnökség, felügyelő bizottság és fegyelmi bizottság tagjainak
fegyelmi ügyében, illetve dönt a tagfelvételt elutasító elnöki döntés ellen
benyújtott fellebbezési ügyekben,
m. költségvetésben megállapítja az elnökség és a felügyelő és a fegyelmi bizottság
tiszteletdíját,
n. meghatározza az egyesület érdekében évente elvégzendő közösségi munka módját,
mértékét, illetve pénzbeli megváltásának rendjét,
o. dönt mindazon ügyekben, amelyeket a jogszabály kizárólagos hatáskörébe utal.
p. tagjai sorából megválasztja képviselőit a Borsod Abaúj Zemplén Megyei
Horgászszövetségek küldöttközgyűlésbe,
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r. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével, a felügyelő bizottság tagjával vagy ezek
hozzátartozójával köt,
s. a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelő
bizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés,
t. a vezető tisztségviselők visszahívása
u. a végelszámoló kijelölése.
3. Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
4. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.
13.§.
1.

A közgyűlés rendes ülésére évenként egyszer össze kell hívni, a közbeeső időszakban
évenként négy alkalommal kibővített vezetőségi ülést kell tartani.
A kibővített ülést az egyesület elnöke hívja össze. A kibővített ülésre meg kell hívni az
egyesület elnökségét a fegyelmi és a fegyelmi bizottság elnökeit és tagjait,
Tiszabábolna Önkormányzatának képviselőjét. A Tiszabábolna Önkormányzatának
meghívását az indokolja, hogy Tiszabábolnai Szajlai holtág kezelője közös
felelősséggel a Tiszabábolnai Sporthorgász Egyesület és a Tiszabábolnai
Önkormányzat.
A kibővített ülés napirendje elsősorban
- tájékoztató egyeztető jellegű napirendeket,
- a közgyűlés által meghatározott feladatok időarányos értékelését,
- és olyan aktuális feladatok megbeszélése kerül napirendre, amely a Szajlai holtág
kezelésével kapcsolatosak,
- valamint az egyesület és az önkormányzat együttműködése által létrehozott
programok és rendezvények szervezése történik,
- a kibővített ülésről emlékeztető készül.
Rendkívüli ülésre kell tartani, ha azt
a. az egyesület tagjainak egyharmada az ülés céljának megjelölésével kéri
b. a felügyelő bizottság illetőleg
c. a vezetőség szükségesnek tartja,
d. a felügyelő szerv, írásban, indítványozza,

2.

A közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze. A napirendet tartalmazó meghívót, az
ülés kitűzött időpontja előtt legalább 8 nappal előbb meg kell küldeni a az egyesület
valamennyi tagjának.

3.

A közgyűlésen az egyesület elnöke, akadályoztatás esetén a elnökhelyettes elnököl. A
közgyűlésről az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni. A
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jegyzőkönyv vezetéséről a titkár gondoskodik,
megkezdésekor, két rendes tagot kell megválasztani.

hitelesítésére

a

közgyűlés

4.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az 5 napon belül a
tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a
napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben
hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden
nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

5.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az 5 napon belül a
tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a
napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.

6.

A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az elnökségen kívül a közgyűlés
összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata
alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.
Az elnökség
14.§.

1.

Az elnökség az egyesület általános hatáskörű, végrehajtó szerve, amely gondoskodik a
közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, valamint biztosítja a két közgyűlés közötti
időszakban az egyesületi munka folyamatosságát.

2.

Az egyesület vezető tisztségviselői az elnökség tagjai. Az egyesület elnökségének 5 fő
tagja van. Az elnök személyéről és tagjairól a közgyűlés dönt.

3.

Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel
kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági
helyzetéről beszámolni.

4.

Az elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Az alapszabály
ennél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis.
15.§.
1. Az elnökség
a. kitűzi a közgyűlés időpontját, összeállítja és előkészíti tárgysorozatát,
b. gazdálkodik a közgyűlés által megállapított költségvetési keretben, a
közgyűlés által megállapított körben a költségvetés egyes rovatai között
átcsoportosíthat,
c. dönt a Közgyűlés által átruházott hatáskörben
d. fellebbezés esetén, határoz a tagok felvétele, törlése tárgyában,
e. meghatározza, hogy az elnökség egyes tagjai milyen szakfeladatot látnak el,
tagjai sorából megválasztja képviselőit a Szövetség megyei közgyűlésébe,
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f. költségvetés keretében határoz egyes tagok tagdíjának mérséklése,
elengedése és más díjkedvezmények nyújtásáról,
g. első fokon eljár a fegyelmi bizottság tagjai fegyelmi ügyében, másodfokon
eljár a közgyűlés elé terjesztett fellebbezések lebonyolításában és a
közgyűlés elé terjeszti döntésre, a fellebbezési ügyekben végzett tényfeltáró
vizsgálat eredményét, felvételt elutasító döntés elleni fellebbezés ügyében,
valamint a tisztséget be nem töltő tagok fegyelmi ügyében,
h. megállapítja a halfogó és az egyéb versenyeknek, valamint más
rendezvényeknek az időpontját, a verseny feltételeit, díjait és kijelöli
rendezőit, bíráit,
i. kijelöli az egyesület versenycsapatát és vezetőjét a halfogó versenyekre,
illetőleg más rendezvényekre,
j. meghatározza az egyesület érdekében évente végzendő közösségi munka
módját, mértékét, illetőleg rendjét, a közösségi munka pénzügyi
megváltásának feltételeit, egyéni elbírálás alapján korra, egészségi állapotra,
valamint egyéb méltánylást érdemlő okokra való tekintettel dönt az
egyesület érdekében végzendő közösségi munka alóli felmentés kérdésében,
k. Törölve
l. meghatározza saját munkatervét,
m. az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és
a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
n. az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak
meghatározása;
o. részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
p. a tagság nyilvántartása;
q. az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek
vezetése;
r. az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
s. az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és
annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
t. az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.
2.

Az elnökség az 1.bek. h. és i. pontjában meghatározott hatáskörét az elnökre, illetve az
elnökség tagjaira átruházhatja.

3.

Az elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele
céljából, ha
a. az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b. az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni; vagy
c. az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

4.

Az (3) bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra
okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület
megszüntetéséről dönteni.
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16.§.
1. Az elnökség szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal rendes ülést tart.
Rendkívüli ülést kell tartani, ha:
a. az elnökség egyharmada az ülés céljának és okának megjelölésével kéri,
b. az egyesület elnöke, illetőleg
c. a felügyelő bizottság szükségesnek tartja,
2. Az elnökség ülését az elnök, (akadályoztatás esetén a titkár) az ülés előtt legalább 8
nappal a napirend megjelölésével hívja össze írásban.
a.) Abban az esetben, ha az elnökség minden tagja jelen van, és az ülés
megtartása ellen senki sem tiltakozik, akkor az elnökség ülése megtartható a
8 napos határidő és a napirend előzetes közlése nélkül is.
b.) Indokolt, sürgős esetben az elnök rendkívüli ülést is összehívhat 8 napnál
rövidebb határidővel, bármely kommunikációs eszközön. (telefon, fax, email).
c.) Határozatképtelenség esetén az üléstől számított 5 napon belül az újabb ülést
megtartani nem lehet. Kivétel ez alól a rendkívüli ülés.
d.) Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével az egyesület bármely
tagja írásban kérheti az elnöktől.
e.) Az üléseket az elnök vezeti, a napirendi pontokat előterjeszti, de az elnökség
bármely tagja javasolhat új napirendi pontot.
f.) Az elnökségi ülések zártak, azokon az elnökség tagjain kívül csak a
meghívottak vehetnek részt, azok is csak az őket érintő, adott napirendi pont
megtárgyalásában.
g.) Ha bármely tag kéri, úgy a határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást
rendelhet el.
3. Az elnökségi ülések határozatképesek, ha azon, minimum 3 (három) tag jelen van.
4. Az elnökség minden döntését egyszerű szótöbbséggel hozza.
5. Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyv készül.
2. Az elnökség üléseire a választott elnökségi tagokon kívül meg kell hívni a felügyelő
bizottság elnökét is.
4. Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet, vagy emlékeztetőt kell készíteni.
Az egyesület elnöke
17.§.
1.

Az egyesület elnöke
a. képviseli az egyesületet, illetve vezetőség egyes tagjait megbízza az egyesület
esetenkénti képviseleteivel,
b. összehívja a közgyűlést és az elnökség üléseit, és azokon elnököl,
c. ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik az egyesület
szerveinek törvényes és alapszabályszerű tevékenysége felett,
d. a költségvetés keretein belül utalványozási jogkört gyakorol,
e. az elnökség előzetes döntése alapján kinevezi, illetve szerződést köt az egyesület
alkalmazottjaival, gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat,
f. eljár a 15.§. h, és i, pontjai alapján, az elnökség által átruházott jogkörében,
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g. megbízza a társadalmi halőröket,
j. dönt a tagok felvételéről,
2. Az elnök akadályoztatása esetén az 1. pontban foglalt jogköröket a titkár, mint az
elnökség tagja gyakorolja.
Az egyesület titkára
18.§.
1.

Az egyesület titkára:
a. előkészíti a közgyűlést, és a vezetőség elé kerülő előterjesztéseket,
b. gondoskodik a közgyűlés és a vezetőség ülései jegyzőkönyvének vezetéséről,
c. irányítja, illetve ellátja az egyesület, és szervei írásbeli teendőit,
d. szervezi az egyesület rendezvényeit,
e. segíti az egyesület elnökét feladatainak ellátásában, végzi az elnök által írásban
átruházott munkafeladatokat,
Az egyesület gazdasági felelőse

19.§.
Az egyesület gazdasági felelőse:
a. intézi az egyesület gazdasági ügyeit, rendszeresen beszámol az elnöknek és a
vezetőségnek az egyesület vagyoni helyzetéről,
b. okmányolt számadásokat vezet a pénz- és vagyonkezelésről,
c. elkészíti az éves költségvetést, zárszámadást, vagyonmérleget, és azokat a vezetőség,
majd a közgyűlés elé terjeszti,
Felügyelő bizottság
20.§.
1. A közgyűlés a felügyelő bizottság létszámát 3 főben határozta meg. A felügyelő
bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja.
2. A bizottság tagjai egyidejűleg az egyesületen belül más tisztséget nem viselhetnek.
3. A bizottság köteles ellenőrizni az alapszabály megtartását, az egyesület
költségvetésének, a közgyűlés határozatainak végrehajtását, továbbá a közgyűlés
kivételével - az egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű működését,
negyedévenként pedig a pénz és anyagkezelést, a bizonylati fegyelmet valamint
gazdálkodást. Az ellenőrzésről a bizottság jegyzőkönyvet /feljegyzést/ köteles
készíteni.
4. A bizottság jogosult az egyesület működésével és gazdálkodásával kapcsolatos
bármely ügyet megvizsgálni.
5. Ha a bizottság ellenőrzése során hiányosságot, jogszabályt, alapszabályt, illetve az
egyesület érdekeit sértő bármely magatartást észlel, arról írásban köteles tájékoztatni
egyesület elnökét. Az írásbeli tájékoztatás eredménytelensége esetén, 30 napon belül
rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezheti.
6. A bizottság elnöke a végzett munkáról köteles a közgyűlésnek beszámolni.
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7. A bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni a vezetőség ülésein.
8. A bizottság munkaterv alapján dolgozik.
9. A felügyelő bizottság saját munkaterve szerint ülésezik, de negyedévenként
legalább egyszer ülést tart.
10. A felügyelő bizottság ülését az elnök, az ülés előtt legalább 8 nappal a napirend
megjelölésével hívja össze írásban.
a.) Abban az esetben, ha a felügyelő bizottság minden tagja jelen van, és az ülés
megtartása ellen senki sem tiltakozik, akkor a felügyelő bizottság ülése
megtartható a 8 napos határidő és a napirend előzetes közlése nélkül is.
b.) Indokolt, sürgős esetben az elnök rendkívüli ülést is összehívhat 8 napnál
rövidebb határidővel, bármely kommunikációs eszközön. (telefon, fax, e-mail).
c.) Határozatképtelenség esetén az üléstől számított 5 napon belül az újabb ülést
megtartani nem lehet. Kivétel ez alól a rendkívüli ülés.
d.) Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a felügyelő bizottság bármely
tagja írásban kérheti az elnöktől.
e.) Az üléseket az elnök vezeti, a napirendi pontokat előterjeszti, de a felügyelő
bizottság bármely tagja javasolhat új napirendi pontot.
f.) A felügyelő bizottság ülések zártak, azokon a felügyelő bizottság tagjain kívül
csak a meghívottak vehetnek részt, azok is csak az őket érintő, adott napirendi
pont megtárgyalásában.
g.) Ha bármely tag kéri, úgy a határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást
rendelhet el.
11.

A felügyelő bizottsági ülések határozatképesek, ha azon, 2 (kettő) tag jelen van.
Ebben az esetben döntéseiket csak egyhangú szavazattal hozhatják meg.

12.

A felügyelő bizottság minden döntését egyszerű szótöbbséggel hozza.

13.

A felügyelő bizottsági ülésekről jegyzőkönyv készül.
Fegyelmi bizottság
21.§.

1. A közgyűlés a fegyelmi bizottság létszámát 3 főben határozta meg. A felügyelő bizottság
elnökét és tagjait a közgyűlés választja.
2. A bizottság tagjai egyidejűleg nem lehetnek a vezetőség, illetőleg felügyelő bizottság
tagjai.
3. A bizottság első fokon eljár az egyesület választott tisztségét be nem töltő tagjainak, a
vezetőség és a felügyelő bizottság tagjainak fegyelmi ügyében.
4. A bizottság eljárására az egyesület fegyelmi szabályzatában foglalt rendelkezések az
irányadóak.
5. A bizottság időszakonként tájékoztatja a fegyelmi helyzetről, és a felelősségi
gyakorlatról a vezetőséget, közgyűlésen pedig beszámol a munkájáról.
6. A fegyelmi bizottság saját munkaterve szerint ülésezik, de negyedévenként legalább
egyszer ülést tart.
7. A fegyelmi bizottság ülését az elnök, az ülés előtt legalább 8 nappal a napirend
megjelölésével hívja össze írásban.
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a.) Abban az esetben, ha a Felügyelő Bizottság minden tagja jelen van, és az ülés
megtartása ellen senki sem tiltakozik, akkor a Felügyelő Bizottság ülése
megtartható a 8 napos határidő és a napirend előzetes közlése nélkül is.
b.) Indokolt, sürgős esetben az elnök rendkívüli ülést is összehívhat 8 napnál
rövidebb határidővel, bármely kommunikációs eszközön. (telefon, fax, email).
c.) Határozatképtelenség esetén az üléstől számított 5 napon belül az újabb ülést
megtartani nem lehet. Kivétel ez alól a rendkívüli ülés.
d.) Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a felügyelő bizottság
bármely tagja írásban kérheti az elnöktől.
e.) Az üléseket az elnök vezeti, a napirendi pontokat előterjeszti, de a felügyelő
bizottság bármely tagja javasolhat új napirendi pontot.
f.) A felügyelő bizottság ülések zártak, azokon a Felügyelő Bizottság tagjain
kívül csak a meghívottak vehetnek részt, azok is csak az őket érintő, adott
napirendi pont megtárgyalásában.
g.) Ha bármely tag kéri, úgy a határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást
rendelhet el.
8.. A fegyelmi bizottsági ülések akkor határozatképesek, ha azon, 2 (kettő) tag jelen van.
Ebben az esetben döntéseiket csak egyhangú szavazattal hozhatják meg.
9. A fegyelmi bizottság minden döntését egyszerű szótöbbséggel hozza.
10. A fegyelmi bizottsági ülésekről jegyzőkönyv készül.
11. A fegyelmi bizottság rendes ülésétől meg kell különböztetni a fegyelmi ügyekben
lefolytatott ülését, amely szigorú eljárási rend szerint zajlik, amelynek részletes
szabályozását a fegyelmi bizottság ügyrendje tartalmazza.
Az egyesület jogi személyisége és vagyona
22.§.
1. Az egyesület önálló jogi személy.
2. Az egyesület vagyonát ingatlanok, ingóságok, készpénz és követelések alkothatják.
3. Az egyesület bevételei: tagdíjak, belépési és egyéb díjak, az egyesület alapszabályszerű
tevékenységéből származó bevételek, más szervek, valamint magánemberek
támogatása.
4. Az egyesület vagyonáért, valamint vagyoni eszközeinek a jóváhagyott költségvetésben
meghatározott célokra való felhasználásáért az elnökség és a felügyelő bizottság tagjai
felelősek.
5.
6. Törölve
7. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
8. Az egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytat.
9. Az egyesület tartozásaiért csak az egyesület vagyonával felel.
Az egyesület felügyelete
23.§.
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1. Az egyesület felügyeletét az illetékes ügyészség látja el.
Adatkezelési szabályok
24.§.
Az egyesület adatkezelése során az adatkezelésre vonatkozó általános törvényi és egyéb
jogszabályi előírásokat betartja.
Civil szervezetként a következő személyi adatokat tartja nyilván tagjairól összhangban a
SZÁK programban megkövetelteknek:
a.) A tagok neve, lakóhelye;
b.) A tagok születési adatai;
c.) A tagok személyi igazolványának számai;
d.) A tagok horgászigazolványának számai;
e.) A tagok Állami jegy számai;
Valamennyi adatot körültekintően kell kezelni. Az egyesület címe és elérhetősége nyilvános
adatot képez. Az egyesület tagjairól kizárólag jogszabályban meghatározott esetben közöl
adatot, a tagnyilvántartás nem nyilvános. A tagokról, az elnökség tagjairól személyes
adatokat csak jogszabály vagy az érintett személy hozzájárulása esetén lehet kiadni.
Az egyesület megszűnése
25.§.
Jogutódlással történő megszűnés
1.

Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és csak
egyesületekre válhat szét.

A jogutód nélküli megszűnés okai
2.

A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület
jogutód nélkül megszűnik, ha
a. az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
b. az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

3.

Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek
kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület
céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek
kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a
vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület
vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem
fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.

4.

A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában
rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A
vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra.
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5.

Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e
minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt – a jogerős
bírósági törléstől számított egy éven belül – az egyesület törlésének időpontjában
tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor
fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett
volna adni.

6.

Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig
kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a
szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető
tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a
hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő
megszűnés esetén nem alkalmazható.
Záró rendelkezés

Az egyesület alapszabálya vagy a jogvitában érintett személyek megállapodása a tagsági
jogviszonyból, továbbá az egyesületi szervek és a tagok egymás közti jogviszonyából eredő
jogvitákra, Miskolci Törvényszék illetékes.
Tiszabábolna, 2014. november 29.
Az egységes szerkezetbe foglal alapszabály szövege a 2014. november 29. napján
elfogadott módosítást a vastag betűs szedéssel írt szöveg tartalmazza.

………….…………………………
Balázs János
Tiszabábolnai Sporthorgász Egyesület
Elnöke
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