CSAKAKTÍVAN
SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET

ALAPSZABÁLYA
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §. A Csakaktívan Szabadidős Sportegyesület (továbbiakban Sportegyesület)
magánszemélyek és jogi személyek tevékenységét összehangoló, munkájukat elősegítő
önkormányzati elven alapuló társadalmi szervezetként tevékenykedő egyesület, amely a
működését az egyesülési jogról alkotott 1989. évi II. törvény, a sportról szóló 2004. évi I.
törvény alapján fejti ki.
A 2004. évi I. törvény 16. § (1) pontja értelmében az „egyesülési jogról szóló 1989. évi II.
törvény, illetve a Ptk. szabályai szerint működő olyan társadalmi szervezet, amelynek
alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek
megteremtése.”
2. §. A Sportegyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint
sporttevékenységgel összefüggő kereskedelmi tevékenységet, (ideértve a sportegyesület
vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A
sportlétesítmények használata, illetve működése – e rendelet alkalmazásában – a
sportegyesület alaptevékenységének minősül. A Sportegyesület közvetlen politikai
tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és pártoknak anyagi támogatást
nem nyújt.
3. §.

A sportegyesület
1. neve:
2. címe:
3. tevékenységi területe:
4. alapításának éve:

4. §.

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET
7521 Kaposmérő, Dózsa György utca 1/B.
Kaposvár, Kaposvári kistérség, Dél-Dunántúli Régió
2010.

A egyesület önálló jogi személy, képviseletére az elnök jogosult.

II. A SPORTEGYESÜLET CÉLJAI ÉS FELADATAI
5. §.

A sportegyesület célja

1. Az Egyesület legfőbb célja sportolási, alapfokú oktatási és a természetben űzhető
szabadidős sporttevékenységek népszerűsítése és biztosítása minden korosztály számára
szűkebb (Zselic, Somogy megye), illetve tágabb (Magyarország, külföld)
környezetükben.
2. Érdeklődés felkeltése e tevékenységekre, ösztönözni az aktív mozgás életstílussá
válását.
3. Az outdoor sportágak, a kerékpáros turizmus és a téli sportok népszerűsítése, hazai és
külföldi túrák, táborok megszervezése és lebonyolítása.
4. Az egészséges életmódra nevelés erősítése minden korosztályban, kiemelten kezelve a
fiatalok drogmentes életre nevelését, személyiségük fejlesztését.

-26. §.

A sportegyesület feladatai

1. A szabadidős sportolók, amatőr sportolók alapfokú oktatása (8520), részükre edzések,
tanfolyamok
(8551),
sportesemények,
túrák
szervezése,
lebonyolítása/sportrendezvény szervezése (9319), sportszolgáltatás (9312)/.
2. Emberek testkultúrájának, egészségének
kezdeményezése, támogatása.

fejlesztését

szolgáló

tevékenységek

3. A célokban megjelölt tevékenységi körökben a szabadidő hasznos eltöltését és az
egészség védelmét szolgáló túrák, rendezvények szervezése a tagok és az érdeklődők
számára, azokon a részvétel biztosítása.
4. Szolgáltatások biztosítása a tagoknak, az Egyesület céljait anyagilag, erkölcsileg
támogató magánszemélyeknek, szervezeteknek.
5. Az események megszervezéshez szükséges feladatok komplett elvégzése (előkészítés,
meghirdetés, propaganda, lebonyolítás, értékelés).
6. Az Egyesület céljainak megvalósítása és az események sikeres lebonyolításának
érdekében működési területén szorosan együttműködik állami és társadalmi
szervezetekkel, magánszemélyekkel, gazdasági társaságokkal.
7. Tagjain kívül szolgáltatásaiból más is részesülhet (magánszemély, szervezet,
gazdasági társaság).
8. Kapcsolatok kialakítása és együttműködés hazai és külföldi szabadidősport
szervezetekkel.
9. Sportlétesítmények, turistaházak bérlése, üzemeltetése, fejlesztése.
10. Környezettudatos tevékenység.
11. Drogprevenció, gyermek- és ifjúságvédelem.
12. Együttműködés érdekképviseleti szervezetekkel.
13. Az Egyesület céljainak elérése érdekében nemzetközi tevékenységet is folytathat a
jogszabályok által meghatározott kereteken belül.

III. A SPORTEGYESÜLET TAGSÁGA
7. §.

A sportegyesület tagjai

egyéni tagság (1.), pártoló tagság (2.).

1. A sportegyesület tagja (egyéni tag) lehet önkéntes elhatározás alapján minden magyar
és nem magyar állampolgár, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, a
sportegyesület alapszabályát elfogadja, a tagsági viszonyból eredő kötelezettségek
teljesítését vállalja.

-32/a. A sportegyesületnek pártoló tagja (egyéni pártoló tag vagy jogi személy) lehet az,
aki a sportegyesülettel kötött megállapodásban az egyesületi célkitűzések
megvalósításának erkölcsi és anyagi támogatását vállalja.
2/b. Ha a sportegyesület pártoló tagja jogi személy, akkor a jóváhagyásához cégszerűen
aláírt belépési nyilatkozat szükséges.
3. A sportegyesületben sportolók csak akkor válhatnak taggá, ha a 7.§. 1. pont alatt
foglaltaknak megfelelnek és kérik tagfelvételüket.
4. A sportegyesületbe való be- és kilépés önkéntes.
5. A sportegyesületből való kilépést a sportegyesület elnöksége részére írásban kell
bejelenteni.
6. A sportegyesület rendes tagjai tagdíjat fizetnek, melynek összegét az évi rendes
közgyűlés határozza meg. A tagdíj egyösszegű befizetése minden év február 15-ig
esedékes.
8. §.

A tagsági viszony keletkezése

1/a. Az egyesület alakulásának időpontjában a tagsági viszony alapja az egyesületbe való
belépés.
1/b. Egyesület megalakulása után a tagfelvételi kérelem benyújtásával a belépési
nyilatkozat alapján az egyesület elnöksége dönt. A tagfelvételi kérelmet az egyesület
elnökéhez kell benyújtani, aki a benyújtás dátumához képest a következő elnökségi
ülésen, de legkésőbb 60 nap múlva köteles elnökségi ülést összehívni, a kérelmet
beterjeszteni.
Az elnökség döntését írásban közli az érintettel.
A tagsági viszony keletkezése az elfogadó határozat napján lép életbe.
2. Elutasító határozat ellen a közlést követő 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez
lehet fellebbezéssel élni.
A benyújtás dátumához képest a következő közgyűlésen, de legkésőbb 30 nap múlva
köteles az elnök a közgyűlést összehívni, és a fellebbezési kérelmet beterjeszteni.
Pozitív döntés esetén a tagsági jogviszony a közgyűlés döntésével létesül.
9. §.

A tagsági viszony megszűnik

1. Kilépéssel, melyet írásban kell bejelenteni az elnökségnél, a kilépés írásbeli
bejelentésének napján szűnik meg a kilépő tag tagsági viszonya.
2. Törléssel, ha az egyesületi tag 1 évig tagdíjfizetési kötelezettségének az elnök általi
tértivevényes küldeményben vagy írásban az átvételt igazolható módon közölt
felszólítás ellenére a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem tesz
eleget.
•

A törlés tárgyában hozott határozatot első fokon az egyesület
elnöksége hozza meg, mely határozatot az érintett tértivevényes
küldeményben vagy írásban az átvételt igazolható módon kell
közölni.
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•
•

Az elnökség által hozott törlő határozattal szemben a közlést követő
15 napon belül írásban a közgyűléshez lehet fellebbezni, a közgyűlés
általi törlő határozattal szemben az érintett a közlést követő 30 napon
belül az illetékes bírósághoz fordulhat jogorvoslatért törvénysértés
esetén.
A törölt tag tagsági viszonya az elnökség általi törlő határozat
jogerőre emelkedésének napján, vagy fellebbezés benyújtása esetén,
ha a közgyűlés az elnökség általi törlő határozatot helyben hagyja –
illetve bírósági jogorvoslat benyújtása esetén, ha a bíróság a
közgyűlés általi törlő határozatot helyben hagyja – a közgyűlés általi
törlő határozathozatal napján szűnik meg.

3. A természetes személy elhalálozásával, illetve jogi személy jogutód nélküli
megszűnésével.
4. Kizárással, amelyet az egyesület csak fegyelmi eljárás során kiszabott jogerős
büntetésként alkalmazhat.
• Kizárás kezdeményezhető, ha valamelyik tag megsérti az
alapszabályt, illetve tevékenysége sérti az egyesület vagy a tagság
jogát.
• Kizárási eljárás során az elnökség jár el első fokon és szükség
esetén a közgyűlés jár el másodfokon.
• Kizárási eljárást bármely tag jogosult kezdeményezni az alapjául
szolgáló ok tudomást szerzését követő 30 napon belül az
elnökségnél.
• A kizárás tárgyában tartott elnökségi ülésről az érintettet
tértivevényes levélben, vagy írásban az átvételt igazolható módon
kell értesíteni úgy, hogy az érintett legalább az ülést megelőzően 8
nappal korábban kézhez vegye. Az érintett távollétében megtartható
az elnökségi ülés, ha az érintett értesítése szabályszerű volt és az
érintett előzetesen írásban alapos okkal távolmaradását nem
mentette ki, vagy írásban kérte az eljárás távollétében történő
megtartását.
• Az érintett a védekezését a kizárás tárgyában tartott elnökségi
ülésen szóban vagy legkésőbb az ülés időpontjáig írásban
terjesztheti elő.
• A kizárás tárgyában hozott valamennyi határozatot az érintettel
tértivevényes küldeményben, vagy írásban az átvételt igazolható
módon kell közölni.
• Az elnökség által hozott kizáró határozattal szemben az érintett a
közlést követő 15 napon belül írásban fellebbezhet a közgyűléshez,
a közgyűlés által hozott kizáró határozattal szemben az érintett a
közgyűlést követő 30 napon belül az illetékes megyei bírósághoz
fordulhat jogorvoslatért törvénysértés esetén.
• A kizárt tag tagsági viszonya az elnökség általi kizáró határozat
jogerőre emelkedésének napján, vagy fellebbezés benyújtása esetén,
ha a közgyűlés az elnökség általi kizáró határozatot helyben hagyja,
illetve bírósági jogorvoslat benyújtása esetén, ha a bíróság a
közgyűlés általi kizáró határozatot helyben hagyja – a közgyűlés
általi kizáró határozathozatal napján szűnik meg.

-510. §. Az egyéni tagok jogai és kötelességei
1. Az egyéni tagok jogai
a) A sportegyesület tagja személyesen vesz részt az egyesület közgyűlésén, a vezető
szervek megválasztásában, a határozatok hozatalában.
b) Választható az egyesület szerveibe.
c) Észrevételt, javaslatot tesz, véleményt nyilvánít az egyesületet érintő bármely
kérdésben, valamint szerveinek működésével kapcsolatban.
d) Indítványozhatja jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatainak
felülvizsgálatát.
e) Részesül az egyesület által nyújtott kedvezményekben, igénybe veheti az egyesület
szolgáltatásait.
f) Részt vehet az egyesület és az általa választott szakosztályok, bizottságok munkájában,
edzéseken, versenyeken, túrákon, egyéb rendezvényeken, programokon.
2. Az egyéni tagok kötelességei
a) Köteles az alapszabály rendelkezéseit betartani, a célok megvalósítását elősegíteni,
valamint a feladatok érdekében végzett aktívan részt venni.
b) A sporttevékenységet versenyszerűen folytató tag a szakmai követelmények teljesítése
érdekében köteles a megbízott edző iránymutatásait betartani, fegyelmezett és
sportszerű magatartást tanúsítani az edzéseken és versenyeken, egyéb rendezvényeken.
c) Köteles az egyesület vagyonát megóvni, tagdíjat fizetni, minden naptári év február 15ig.
11. §. Pártoló tag jogai és kötelességei
1.

A pártoló tag jogai

a) A pártoló tag vagy a jogi személyiséggel bíró tag képviselője tanácskozási joggal vesz
részt a közgyűléseken, észrevételt, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az
egyesület működésével kapcsolatban.
b) Külön megállapodás alapján használhatja az egyesület felszereléseit, igényelheti az
egyesület szolgáltatásait, szakembereinek segítségét.
2. A pártoló tagok kötelességei
a) Köteles a célkitűzések megvalósítását elősegíteni, a vállalt feladatok érdekében aktív
tevékenységet folytatni.
b) Köteles az egyesület vagyonát megóvni, a külön megállapodásban rögzített
hozzájárulását teljesíteni határidőben.
c) A pártoló tagoknak szavazati joguk nincs, az alapszabályt nem kötelesek betartani,
tagdíjat nem fizetnek és tisztségviselőknek nem választhatók.
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IV. A SPORTEGYESÜLET SZERVEZETE
12. §. A Sportegyesület szervei:
1.
2.
3.
4.
5.

Közgyűlés,
Elnökség (5 fő),
Felügyelő Bizottság (3 fő),
Szakosztályok: túrakerékpáros, szabadidős, turisztikai.
Bizottságok

1. Közgyűlés
a) A Sportegyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, melyet a tagok összessége
alkot.
b) A közgyűlés összehívása:
1. A 2004. évi I. törvény 17. § (1) a) pontban megfogalmazottak
figyelembevételével a közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy
alkalommal, a napirend pontos megjelölésével össze kell hívni, amelyen meg
kell tárgyalni az éves pénzügyi tervet, illetve az előző éves pénzügyi terv
teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései
szerint készített beszámolót, Felügyelő Bizottság előző évben történt
ellenőrzéséről szóló beszámolót.
2. A közgyűlést össze kell hívni:
• ha a tagok fele az ok és a cél megjelölésével indítványozza,
• rendkívüli közgyűlést kell összehívni, az elnökség többségi
határozata alapján az indítványozástól számított 30 napon belül.
• ha a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv (Ügyészség) a
törvényes működésben felmerülő hiányosságokat megállapítja, a
helyreállítás céljából Bírósághoz keresettel fordul, és a Bíróság a
hiányosság megszűntetését elrendeli.
3. A közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze írásbeli meghívóval, amin
szerepel a közgyűlés helye, ideje, valamint a napirendek. A közgyűlési
meghívót az ülést megelőzően 15 nappal korábban közölni kell az
érintettekkel.
c) A közgyűlés határozatképessége, szavazás:
1. A közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. Amennyiben
az összehívott közgyűlés határozatképtelen, úgy azt 8 napon belül újra össze
kell hívni. Az ismételten összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet
nélkül határozatképes, melyre az eredeti meghívóban a tagokat figyelmeztetni
kell. A megismételt közgyűlés 2/3-os szótöbbséghez kötött kérdésről nem
dönthet, ha egyébként – főszabály szerint – nem lenne határozatképes.
2. A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, a
szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni.
3. A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a tisztségviselők
megválasztásáról, valamint minden esetben, amikor azt a szavazásra jogosultak
1/3-a indítványozza.

-74. A szavazás során az egyesület minden tagját egy szavazat illeti meg. A
szavazást megelőzően a közgyűlés egy fő Szavazatszámláló Bizottsági elnököt
és két fő Szavazatszámláló Bizottsági tagot választ.
d) A közgyűlés hatásköre:
1. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
• az egyesület megalakulása, megszűnésének, és más sportszervezettel
való egyesülésének kimondása,
• az alapszabály megállapítása, módosítása,
• az elnökség tagjainak megválasztása, díjazásuk megállapítása,
• a tisztségviselők visszahívása:
a választott és a megbízott tisztségviselők visszahívhatók az őket
megválasztó, illetve megbízó szerv által, amennyiben a tisztségük
ellátásában 6 hónapon túl is akadályozva vannak, vagy az egyesület
céljaival ellentétes magatartást tanúsítanak,
• az évi költségvetés meghatározása és annak végrehajtásáról szóló
éves beszámoló elfogadása,
• az elnökség beszámolójának elfogadása,
• az egyesületi tagdíj összegének megállapítása,
• a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos ügyben benyújtott fellebbezések
elbírálása,
• az éves beszámoló jóváhagyása,
• továbbá mindazok az ügyek, melyeket a közgyűlés határozatában ide
rendel el,
2. 2/3-os, minősített szótöbbség szükséges az alábbi esetekben:
• az egyesület megalakulásához,
• az egyesületnek más egyesülettel való egyesüléséhez,
• az egyesület feloszlatásának kimondásához,
• az alapszabály elfogadásához és módosításához.
3. A közgyűlésnek jogában áll bármely kérdés eldöntéséhez minősített többségű
szavazást elrendelni.
e) A közgyűlés elnöke
1. A közgyűlést az egyesület elnöke vezeti le, elrendeli a szavazást és kimondja a
közgyűlés határozatait.
2. Az elnök akadályoztatása esetén a közgyűlést az elnökség tagjai közül kijelölt
elnökségi tag választható levezető elnöknek.
3. Tisztújító közgyűlés levezetésére egyszerű szótöbbséggel az elnökség javaslata
alapján a közgyűlés nyílt szavazással levezető elnököt választ.
4. Javaslatot tesz a közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjének, valamint a
szavazatszámlálónak és a két jegyzőkönyv-hitelesítőnek a személyére.
f) A közgyűlési jegyzőkönyv, határozatok nyilvántartása
1. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely az alábbiakat tartalmazza:
• az egyesület nevét,
• a közgyűlés helyét és idejét,
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a megválasztott jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítők,
levezető elnök és szavazatszámlálók nevét,
• a közgyűlés napirendi pontjait,
• a közgyűlésen elhangzott indítványokat, felszólalásokat röviden,
• a közgyűlés által hozott határozatokat, azok szó szerinti szövegét,
• a leadott szavazatok, ellenszavazatok és a tartózkodások pontos
jelölését.
2. A közgyűlés sorszámmal megjelölt határozatait külön nyilvántartásba kell
vezetni, erről az egyesület elnöke gondoskodik.
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a közgyűlés döntéseinek tartalmát,
időpontját és hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát.
3. E nyilvántartásba az egyesület tagjai korlátozás nélkül, más személyek
korlátozottan jogosultak betekinteni.
4. A jegyzőkönyvet a közgyűlés levezető elnöke a jegyzőkönyvvezető írja alá és a
két választott tag, hitelesíti.
g) A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója /Ptk. 685.§. b. pont/ valamint élettársa (továbbiakban együtt:
hozzátartozó) a határozat alapján:
1. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
2. bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt,
3. nem minősül előnynek a Sportegyesület által a tagjának – tagsági jogviszony
alapján – nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
2. Elnökség
a) Az elnökség az egyesület ügyintéző és általános irányító, végrehajtó szerve.
1. Az Elnökség öttagú, tagjai az elnök, és négy elnökségi tag.
2. A közgyűlés az elnökség tagjait 5 évre választja meg.
b) Az elnökség feladata és hatásköre:
1. két közgyűlés között intézi és szervezi az egyesület tevékenységét,
2. dönt a tagsági viszonnyal kapcsolatos ügyekben (felvétel, törlés, kizárás),
3. pártoló személy tagok felvétele, támogatásuk külön megállapodásban történő
rögzítése,
4. közgyűlés előkészítése, közgyűlési határozatok végrehajtása,
5. egyesület költségvetésének kidolgozása, az éves munkaprogram elkészítése,
6. munkáltatói jogkör gyakorlása,
7. az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg a pénzügyi beszámoló
elkészítése,
8. egy-egy esemény szervezéséhez, rendezéséhez kapcsolódó ad hoc
bizottság(ok) vezetőinek megbízása és visszahívása,
9. szakosztályvezetők megbízása és visszahívása.
10. kijelöli tagjai közül azt a személyt, aki az egyesület elnökével együttesen
gyakorolja a bankszámla feletti rendelkezési és utalványozási jogokat
c) Az elnökség működése:
1. Az elnökség üléseit az elnök hívja össze.
2. Az elnökség maga állapítja meg feladatát és munkatervét.
3. Az elnökség legalább negyedévente egy alkalommal ülésezik.
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az előterjesztések megküldésével – legalább egy héttel az ülés időpontját
megelőzően értesíti az elnökség tagjait, illetve a meghívottakat. Sürgős esetben
rövidebb határidő is megállapítható.
5. Az elnökség a tagok több mint a felének jelenléte esetén határozatképes.
Határozatképtelenség esetén az elhalasztott elnökségi ülés 8 napon belül
ismételten össze kell hívni.
6. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha az elnök vagy bármely elnökségi tag az ok
és a cél megjelölésével ezt indítványozza. A rendkívüli ülést az
indítványozástól számított 10 napon belül össze kell hívni.
7. Abban az esetben, ha két elnökségi ülés közötti időszakban az elnökség
létszáma 3 fő alá csökken, új elnökségi tagok megválasztása céljából
rendkívüli közgyűlést kell összehívni.
8. Az elnökség határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel
hozza. Bármely elnökségi tag indítványára az Elnökség határozatát titkos
szavazással hozza meg.
9. Az Elnökség ülései nem nyilvánosak, azokon az elnökség tagjai és a
meghívottak vehetnek részt. Az Elnökség ettől eltérően is rendelkezhet.
10. Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia
kell a napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges
észrevételeket, javaslatokat, illetőleg a hozott határozatokat.
11. Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni.
Az Elnökség határozatairól az érintett szerveket, valamint a Csakaktívan Szabadidős
Sportegyesület tagságát 15 napon belül írásban kell tájékoztatni.
d) A sportegyesület elnöke
Feladata és hatásköre:
1. vezeti és szervezi az elnökség munkáját,
2. képviseli az egyesületet,
3. irányítja és ellenőrzi az egyesület munkáját,
4. az elnökség tagjaiból megválasztott taggal együttesen gyakorolja a
bankszámla feletti rendelkezési és utalványozási jogokat
5. irányítja és ellenőrzi az egyesület gazdálkodását,
6. munkáltatói jogkört gyakorol, amennyiben az egyesület alkalmazottakat
foglalkoztat,
7. dönt a közgyűlés és az elnökség hatáskörébe nem tartozó ügyekben,
8. egyes jogkörét az elnökség más tagjára is átruházhatja.
e) Az elnökség tagjai
Az elnökségi tag faladat és hatásköre:
1. rendszeresen részt vesz az egyesület feladatainak meghatározásában és
megvalósításában,
2. a határozatok előkészítésében és meghozatalában,
3. a határozatok végrehajtásának ellenőrzésében,
4. felelős gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott elnökségi
határozatokért,
5. jogosult és köteles észrevételeit az elnökség elé terjeszteni, bármely ügyben
felvilágosítást kérni,
6. eljárhat meghatalmazás alapján az elnök hatáskörébe utalt egyes faladatok
esetében,
7. az elnökség által megválasztott elnökségi tag az elnökkel együttesen ellátja a
bankszámla feletti rendelkezési és utalványozási jogokat.
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szabályozás

vezető

tisztségviselőinek

összeférhetetlenségére

vonatkozó

1. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy
akinek közeli hozzátartozója Ptk. 685.§. b pont), valamint élettársa
(továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján,
• kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
• bármilyen más előnyben részesül illetőleg a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Csakaktívan Szabadidős
Sportegyesület által a tagjának - tagsági viszony alapján - nyújtott, az
alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
2. Nem lehet a Sportegyesület felügyelő szervének elnöke vagy tagja, illetve
könyvvizsgálója az a személy, aki
• az Elnökség elnöke vagy tagja,
• a Sportegyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység
kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban áll,
• a Sportegyesület cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a
Sportegyesület tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az
alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást.
3. Felügyelő Bizottság
a) Ellenőrző szerv létrehozása:
A közgyűlés felügyelő szerv létrehozását határozza el. Sportegyesület működésének,
gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére és egy elnökből valamint két
tagból álló megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező Felügyelő Bizottságot választ.
A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés 5 évre választja.
b) A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai a Sportegyesületben más tisztséget nem
viselhetnek, illetőleg nem lehetnek egymásnak, valamint a Sportegyesület bármely
tisztségviselőjének és alkalmazottjának hozzátartozói.
c) A Felügyelő Bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja. A bizottság
feladatainak ellátása érdekében külső szakembereket is igénybe vehet.
d) A Felügyelő Bizottság éves ellenőrzési terv alapján végzi tevékenységét, amelyről a
Sportegyesület elnökségét tájékoztatja.
e) A Felügyelő Bizottság feladatai:
1. a Sportegyesület pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata,
2. a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb
kötelező előírások betartásának ellenőrzése,
3. az éves gazdálkodásról szóló elnökségi beszámoló felülvizsgálata,
4. a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,
5. a Sportegyesület vagyonának megóvása érdekében szükséges intézkedések
ellenőrzése.
f) A Felügyelő Bizottság elnöke a bizottság tevékenységéről köteles a Sportegyesület
közgyűlésének beszámolni.
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1. A Felügyelő Bizottság tevékenysége során a vezető tisztségviselőktől jelentést,
a Sportegyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást
kérhet, továbbá a Sportegyesület irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
2. A Felügyelő Bizottság tagja a Sportegyesület vezető szervének ülésén részt
vehet, illetve akkor köteles részt venni, ha más jogszabály így rendelkezik.
3. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet
tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást,
hogy:
• a Sportegyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy a
Sportegyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás)
történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítás,
illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését teszi
szükségessé,
• a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
4. Az intézkedésre jogosult vezetőszervet a Felügyelő Bizottság indítványára –
annak megtételéről számított 30 napon belül – össze kell hívni. E határidő
eredménytelen eltelte esetén a vezetőszerv összehívására a Felügyelő Bizottság
is jogosult.
5. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében
szükséges intézkedést nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles
haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
6. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van.
A bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
7. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik.
A Felügyelő Bizottság üléseit a bizottság elnöke írja ki írásbeli meghívóval,
melyen szerepel az ülés helye, ideje, és napirendje. A írásbeli meghívót a
tagokkal az ülést megelőzően legalább 8 nappal korábban közölni kell.
4. Szakosztályok
1. Szakosztályokat a szakosztályvezető irányítja, beszámolási és elszámolási
kötelezettséggel az egyesület elnökségének tartozik felelősséggel.
2. A szakosztályok nem nyithatnak külön bankszámlát, a gazdálkodása az
egyesületen belül működik. Az elnök aláírásával történhetnek kifizetések, a
pályázatokat pedig az elnök és szakosztályvezető írja alá.
5. Bizottságok
1. Egy-egy sportrendezvény, túra szervezésére és lebonyolítására az elnökség ad
hoc bizottságot hozhat létre, melynek általában csak a vezetőjét bízza meg.
Annak tagjait a bizottság vezetője terjeszti az elnökség elé jóváhagyásra. Az ad
hoc bizottság vezetője a vállalt rendezvénnyel, sporteseménnyel, túrával
kapcsolatban teljes felelőséggel tartozik a szakmai munkát és az engedélyezett,
jóváhagyott költségvetést illetően.
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valamennyi információt birtokolni.

V. SPORTEGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA
13. §.
1. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
2. Az egyesület működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:
a) a tagsági díjak,
b) a pártoló tagok hozzájárulásai és a jogi személyek támogatása,
c) állami és önkormányzati támogatás,
d) pályázati lehetőségekből szerzett pénzösszegek,
e) felszerelések térítési díjai,
f) rendezvények bevételei,
g) egyéb, fel nem sorolt bevételek ( pl. eszközök bérleti díja ).
3. Az egyesület a bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával
felel. A tagok csak a tagsági díjat kötelesek fizetni és a rájuk bízott eszközökért
tartoznak felelőséggel. Az egyesület tartozásáért saját vagyonukkal nem felelnek a
tagok.
4. Az egyesület képviseleti jogával felruházott személy az elnök, a bankszámla
feletti rendelkezési és utalványozási jogokat együttesen gyakorolja az elnökség
által az elnökség tagjaiból megválasztott taggal.
5. A 2004. évi I. törvény 17.§ (5) pontja értelmében a sportegyesületre – a
végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével – megfelelően alkalmazni kell
a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL.
törvény szabályait.

VI. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
14. §.
1. Az egyesület megszűnik:
a) feloszlásának a közgyűlés által történt kimondásával,
b) más társadalmi szervezettel történő egyesülésével,
c) feloszlatással,
d) megszűnésének megállapításával.
2. A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után
fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű sportcélra kell
fordítani.
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VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
15. §. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a 2010. december 14-én
megtartott alapszabály módosító közgyűlésen elfogadták, rendelkezései e naptól
lépnek hatályba.
16. §. A sportegyesület alapszabályában nem szabályozott kérdésekben az 1989. évi II. tv.,
valamint a 2004. évi I. törvény rendelkezései az irányadóak.
Kaposmérő, 2010. december 14.

Major Gábor
elnök

