
A Csepel - Sziget Horgász Egyesület

Alapszabá|ya

módosításokkal egységes szerkezetben

Elfogadta a Csepel - Sziget Horgász Egyesület 2017.03. 09. megtartott közgyűlése,

20 1 8.04.06-i közgytílési kiegészítéssel.
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I. fejezet
Általános rendelkezések

1. Az Egyesület elnevezése, jogállása, képviselete:

1.1. Neve: Csepel-Sziget Horgász Egyesület (,,Egyesület")

Rövidített neve: Csepel Sziget HE
1.2. Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Holdfény u.1.

1.3. Bélyegzője: Körbé|yegző, (A köriratban az Egyesület neve, székhelye, kÖzéPen
' törzs száma és alapításának éve.)

1,4. Alapításának éve: 1950.

1 .5, Vízterülete: Szigetszentmiklós, 10855. fusz.-ú bányató (1. számú tó)

Szigetszentmiklós, 0l7317 hrsz,-ú 5. kavicsbányatő (2. számú tó)

l ,ó, Levelezési címe: 23 1 0 Szigetszentmiklós, Holdfény u. 1 .

2. Az Egyesület jogállása, képviselete:

2.1. AzEgyesület jogi személy

2.Z, AzEgyesület
- ahatályosjogszabályok,
- az alapszabály és
- más belső szabályzatok alapján működik.

2.3. Az Egyesüietet teljes jogkönel önállóan, képviselheti az elnök, akaddlyoztaíása esetén az

dltala neghatalmazott bármely két elnökségi tag.

2.4, Az Egyesület jogállása.
Az Egyesület-önkéntesen létrehozott; önkormányzattal rendelkező jogi személy. Az EgyesÜlet

politiÉái tevékenységet nem végez, válasáásokon jelöltet nem állít, szervezete pártoktÓl

fiiggetlen, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az Egyesület a tagok kÖzÖs, tartós,

alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott

tagsággal rendelkező jogi személy. Ptk. 3:63.§
2.5. Az Egyesület közvetlen, szeryezete pártoktól fiiggetlen, és azoknak anyagi támogatást nem

nyújt, illetve azoktól anyagi támogatást nem fogad el.

2.6, AzEgyesület a Ráckevei Dunaág Horgász Szövetség tagjaként működik.

3. Az Egyesütet céljai és tevékenysége:

a. Az Egyesület céljai:
a.) az Egyesületi tagság horgászérdekeinek képviselete és védelme, valamint a kedvező

horgáizlehetőségek megteremtésének elősegítése elektronikus elérés és

hozzáférhetőséggel, honlapjával az Egyesület nyitottságának biztosítása,

b.) a horgászat, a versenyhorgászat, horgászsport népszenísítése és fejlesáése,

c.) a horgászoknak, a horgász erkölcs és etika írott és íratlan szabályainak betartására és

betartatására szolgáló ismeretek megismertetése,

d.) a természet védelme, kiemelten az éIővíz és az abban található élővilág, valamint a vízpart
tisztaságának megóvása, tevékenyen fellép a károkozókkal szemben,

e,) a fiatalok bevonása a horgászsportba, a természet védelmére való nevelésÜk segítése, a

gyermek és ifiúság nevelése a kömyezet védelmére, a horgász és a versenysport utánPÓtlás

biáosítása,
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anya1i lehetőségekhez mérten biztosítja a rendszeres egyesületi élethez szÜkséges

feltételeket, a horgászattal összefuggő szakismeretek gyarapítását, .

elősegíti, hogy tagiai a horgászattal összefiiggő törvényeket, jogszabályok, elŐÍrásokat,

egyéb rendelkezéseket, az Országos, és a Dunaági, valamint a saját horgászrend szabálYait

megismerj ék, betartsák és betartassák,
u *3at szabályzatainak a betartásával és betartatásával segíti a halászati tÖrvény és

horgászrend ellenes cselekmények megelőzését és elkerülését, valamint a vizek és a
természet tisáaságának védeimét.
Az egyesüIet ai egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefi,iggő gazdasági

tevékenység végzésére j o gosult,
a horgászati ,"ákir-"r.t terjesáése, horgászati vizsgázíatás a tagok és ktilső egyesÜleti

tagok részéie,

b. Az Egyesület tevékenysége:

a.) képviselőin keresztül segíti a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség (továbbiakban

Szövetség) munkáját,
b.) anyagi lehetőségekhez képest fenntartja és üzemelteti:

- a23IO Szigetszentmiklós Holdfény u.1 alatti egyesületi közösségi épÜletet

c.) együttműködika Szövetséggel és kapcsolatot ápol a Dunaági horgász egyesÜletekkel,

d.; eilada az egyesületi tagságot a rendszeres egyesületi életéhez szükséges információkkal,

elősegíti a demokratizmus megvalósulását,
e.) az Egyesület a Szövetség tagjaként fejti ki tevékenységét. A közös egyÜttmÜkÖdésre és a

ho r gászat i s z ab ályzat okr a az Alap szab á|y zata az k ány adő,

f.) a horgásáurizmus fejlesztése,
g.) gondoskodik a gyermek és versenysport utánpótlás neveléséről,

h.) támogada és szervezi a társadalmi halőrök munkáját,

i.) a horgáizok közösségének növelése érdekében, folyamatos lehetőséget biztosít avízsgáznt
szándékozók képzésére és vizsgáztatására,

j.) az Egyesiilet vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nenr osztlratja fel tagjai

között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.

k.) Horgászási feltételek biáosítása (halasítás, víztisáítás, a partszakasz tisztin tartása,

horgásáelyek kiépítése stb.),

1.) a tagság érdekeinek képviselete ktilső szervezetek felé (önkormányzat, APEH, RDHSZ,
társegyesületek stb.),

m.) adrninis ztrativ tevékenység gyakorlása, a tagok horgászati okmányokkal történő ellátása

(horgászjegyek, stb.),
n.) horgáiz forét"t szervezése (közgyűlés, más területi szervek ülései, társadalmi munka stb.),

o.) kapcsolattartás kiilső szervezetekkel (önkormányzat, APEH, szövetség stb.),

p.) halvédelmi tevékenység irányítása, a horgászrend betartatása, az orvhorgászat

megakadályozása,
q.) horgászversenyek szervezése.

II. fejezet

Az egyesületi tagsági jogviszony szabályai

4. Az Egyesület tagiai.

a.) az Egyesületnek tagja lehet bármely természetes személy, jogi személy, gazdasági társaság,

valamint ezek szervezete, amennyiben az Egyesület céljaiva1 és működési elveivel egYetért és

elfogadj a az Alapszabályt.
b.) az Egyesületnek lehetnek rendes (felnőtt és ifi), pártoló és tisáeletbeli tagjai,

f.)

g)

h.)

j)
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c.) a tagsági viszony az Egyesületbe való belépéssel keletkezik, A leendő tag belépési szándékát az- 
Egyesület ehölségének (,,Elnökség") jelentheti be. A tag nyilvántartásba-vételérŐ1 az

Egyesület közgytilese (,$özgyűlés") dönt, Ú.1 rtt. 3:67,§ Az Egyesületnek csak az lehet a

teljes jogu tagjá, aki a 18. éietévét betöltötte, nem ál1 hatályos eltiltás, büntetés végrehajtás,

itlétotóg- tagságot klzátő fegyelmi büntetés alatt. Az egyesületi tag a horgászatot

j övedelems zerzési céllal nem űzheti.
d1 

-az 
Egyesület tagjai tagsági díjat fizetnek. A tagsági díjat évente 10.000.- Ft, amit egY' 

összeg-ben deceáber 3|-ig-az Egyesület pétutárába vagy bankszátnlájára tÖrténő befizetéssel

kell teljesíteni. A tagsági díj mértékének megváltoztatásárÓI a kazgy'úlés dőnt,

e.) ifiúsági tagként al,i, éIetévuketbetöltött, de 18. életévüket meg nemhaladott fiatalokat lehet

felvenni. Az áIta|ános iskolába járő,14. évüket még be nem töltött tanulÓk csak a szÜlŐ, vagY a

gyám beleeryezéséve! válthatnak Gyermek Horgász Engedélyt, vagy sikeres vizsga esetén

Ifi úsági Horgász Engedélyt,
f.) tiszteúbeli tagnak vá|ászthatők a Közgyulés által azok az egyesÜleti tagok, akik az

Egyesületnek ftilonleges, kiemelkedő szolgálatot tettek, vagy 35 éves tagsági viszonnYal

rendelkeznek.
g.) pártoló tag az lehet, aki a rendes tagsággal járó kötelezettséget nem vállalja, csak Önkéntes
-- 

vagyoni iozzájárulással segíti az Egyesület céljainak és feladatainak megvalÓsulását. Az
Egyesület partólo Ágtráváválasáásáról az Elnökség egyszeni szótÖbbséggel dÖnt

h.) aibgyesüietnek tartósan Magyarországon élő, nem magyar állampolgárságu tagjai is lehet,

i.) a tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak

5. A tagokjogai és kötelességei:

A tagok jogai

1. A teljes jogu egyesületi tagokat a jogszabályban foglaltak, továbbá (a jogi személyekre, az ifiúsági,

partoro es r<ed-vizményezétt tagokra vonatkozó korlátozások kivételével) egYenlŐ jogok illetik meg

és egyforma kötelezettségek terhelik.
2. Az egyesületi tagokra vonatkozó jogszabályokat, az Egyesület Alapszabályát, illetve az EgYesÜlet

választott .r.*"i által hozott határozatokat sérlő, \ragy az Egyestilet céljával ÖsszeegYezhetetletr

tagi magatartás esetén fegyelmi eljárás indítható. Az eljárás szabályait az EgyesÜlet FegYelmi

Szabá|yzatatartalmazza.
3. A teljes jogu tag jogosult:

a) á" rgy..tiÉitői horgaszengedélyt, állami és területi jegyet váltani, részt venni az EgyesÜlet

tevékinységében d rendizvényein, válasáhat és választható az Egyesület szerveibe,

amerrnyiben Y,tzátő feltétel nem á1l ferrrr,

b) a tárg}évi érvényes állami horgászj.egye birtokában területi engedélyt válhat és az abban

feltüntetett vízteúleten horgászhat. Érvénytelenné válik annak a tagnak a tenileti engedélye,

akit a hatóság jogerős határozata, yagy az Egyesület Fegyelmi Bizottsága határozatával az

Egyesület vizterueterol kitiltott, vagy az Egyesületből kizártak. Az érvénytelenség ahatározat

jogerőre emelkedése napján á1l be és a határozatban megjelölt időtartamig szól,

c) a Úatározathozó, abbaniz esetben, ha a területijegy a szabálytalanság elkövetésekor bevonásra

került az eltiltás idejébe a bevonástól a határozathozatalig eltelt időt is beszámída,

d) a rendelkezésre álió kereteken belül, a sorrendiség betartásával, a díj fizetése mellett az

Egyesület és a Szövetség által fenntartott horgásztanyákat, horgászfelszereléseket igénybe

veheti,
e) az Egyesület által rendezett tanfolyamokon, előadásokon, filmvetítéseken, kiállításokon,

horgászversenyeken és más rendezvényeken részt vehet,

4, az iflűsági, a pártoló és tiszteletbeli tagok szavazaLijoggal nem rendelkeznek és tisztségekre nem

választhatók, a Közgyűlésen azonban Észt vehetnek és Óket tanácskozási, indítványtételi jog illeti

fr98,
5, a tagsági fokok forgalomképtelenek és nem örökölhetők,
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A tagok kötelezettségei:

a) az Napszabá|yl, a Közgytilés és az Egyesület válasáott szerveinekhatározaIát betartani, tagi

kötelezettségüket telj esíteni,
b) védeni az Egyesüleitulaldonát, továbbá a megállapított tagdíjat és egyéb díjakat az EgyesÜlet

p énlár ába v agy számláj ár a b eftzetli,
c) tözreműködni az Egyesület munkájában, segíteni az egyesületi feladatok megvalósítását,

d) a horgászatra vonatÉozó szabályokat , az Országos Horgászrendet, az Etikai KÓdexben leírtakat,- 
a saját és más vízterületeken érvényes helyi horgászrendet betartani és másokkal betartatni,

e) a fógási eredménynaplót a szabályoknak megfelelően vezetni, év végén összesíteni, azt a

megállapított határidőig az egyesületnek leadni,

í) u Ú".t és partjainai tisztasága felett őrködni, valamint az esetleges vízszennyezéssel

kapcsolatos tapasáalatokat az Egyesület Elnökségével haladéktalanul kÖzÖlni,

g) azigyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét nem veszélyeztetni,

Úl a pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz résá,

1) a tisáeletbeli tagnak tagdíjat nem kell fizetnie,
j) a pártoló tagnak nem írható elő az egyesületi határozatok betartása.

k) védeni az Egyesület vagyonát.

A tagsági viszony megszűnése

1.) A tagsági viszony megszúnik:
- a tag halálával, vagy jogutód nélkiili megszűnésével,
- a tag kilépésével,
- a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával,
- a tag kizárásával,
- ha a Bíróság az egyesület megszűntetését megállapítja.

2.) A tag tagsági viszónyát az Egyesület Elnökségéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor,

indoklás nélkiil megszűntetheti.
3.) Az egyesiileti jogviszony fe]norrdható ,ha az egyesiileti tag az ér,es eseclékes tagclÍját az év leteltéig

nem izette még és tagdíj tartozását az Elnökség felszólításánakkézhezvételét követően harminc

(30) napon belül sem egyenlíti ki. A felszólításban a fizetési kötelezettség ismételt elmulasztásának

jogkövétkezményeire _ nevezetes a megadott határidő eredménlelen eltelte esetén tagsági

viizonyának felmondására - figyelmeztetni kell. A felmondásról az Egyesület soros Közgyűlése

dönt. A felmondás nem érinti az Egyesületnek a korábbi, egyéb díjakra vonatkozó kÖvetelését,

tagsági viszonyából eredő költségeinek megtédtésére nem tarthat igényt.

a.) Jogúabályt, vagy az alapszabályt, vagy egyesületi határozatot sértő, vagy az egyesület céljával

össieegyezhetetlen tagi magatartás esetén fegyelmi eljárás indítható. Az Egyesület fegyelmi

szabá|yzatában foglaltak szerint lefolytatott eljárás - amely íarla|mazza az eljárás garanciális

szabályait _ keretében meghozott, jogerős határozata indítványozhatja a tag kizárását.

5.) A kizárás alá vont tagot értesíteni kell az eljárás megindításárőL. .Lehetőséget kell részére

biztosítani a vétleltnében felhozható tények és bizoiyítékok előaclására. Új Ptk. 3:70.§ A kizárásrÓl

szóló indítvány elbírálásáról a soron következő Közgyűlés dönt, A közgíílés határozatát a közléstől

számított 30 napon beliil bíróság előtt megtótnadhatja az a tag, akire a határozat vonatkozik,

6,) A tag kizáráiát kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokoldssal kell elláni; az

indokólásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgóló tétryeket és bizonyítékokat, továbbá a

bírósági jogorvoslati lehetőségről való tájékoáatást. A kizáró határozatot a taggal kÖzÖlni kell. A
Közgyűlés határozata ellen fellebbezésnek helye nincs.

z.) plllatatozás, vagy kizárás esetén a tagdíjfizetési kötelezettség megszűnik, de a már befizetett

tagd§ak és egyéb díjak vissza nem követelhetőek.
8.)Átág kilépése a kilépésről szóló nyilatkozatnak az Elnökség részére történő átadásával, vagy

postaiúton történő közlés esetén a küldemény Elnökség általi átvételének napján lép életbe. Az
átvétel napján snínik meg a tag tagsági viszonya a kilépő tagnak.
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9.) Kizárandó az a tag aki a horgászrend többszöri, sírlyos nregsértése nriatt a fegyelmi eljárások sorárr

az Egyesület illetéÉes srerue v"le szetnbe fegyelmi szankciókat hozott, lrorgászattól valÓ ismétlődő

eltiltással sújtott és a büntetés jogerőre emelkedett,

6. Egyesülcti tagsági viszony formái

a. Teljes jogú tagok lehetnek, akik
- nagykoru magyar állampolgárok,

_ magyar állalnpolgársággai is rendelkező, vagy Magyarországon letelepedett nem

magyar állampol§árok, ámennyiben tartózkodási engedély birtokában vannak,

_ nagykoru magyai vagy krrifloidi, tagságra jogosult állampolgárok, akik nem állnak

cselekvőképességet kizárő vagy korlátozó gondnokság alatt,

- büntetlenelőéletűek,
_ nem állnak horgászjegy váltási tilalom vagy egyesületi fegyelmi bÜntetés hatálYa alatt,

- nem állnak hatályos szabadságvesztési ítélet alatt,

- a horgászatot nem kereső foglalkozásként űzik,

b. Ifiúsági tag lehet a 18. életévét be nem töltött, 10 év feletti állampolgár, melyhez a tÖrvényes

képviselő (szülő, gyám, gondnok) hozzájárulása, valanint a felmerÜlŐ kÖltségek fizetésének

vállalása szükséges.

c. kedvezményezetí tagok lelretnek azok, akiknek szociális helyzetére való tekintettel és/vagy az

Egyesület éidekében végzett rendszeres munkájáért az Egyesület ElnÖksége, a tagsági díjbÓl

ésivagy a területi engedZly díjából és/vagy az egyszeá (halasítási) díjból valamilYen mértélai

kedvezmény,t ad.

d. Tiszteletbelitagok lehetnek azok, akik

- legalább 35 éve az Egyesület tagjai

-ellellelnrarasztalófegl,velnrihatározatnerllszijletett
- tevékenységükkel kivílták a tagság elisnrerését
_ nagyrrrértékten hozzájárultak az Egyesület sikeres nrűködéséhez.

A tiszteletbeli tagokat az Elnökségjavaslata alapján az EgyesÜlet tagjai választják nreg.

A tiszteletbeli tag tagsági viszonya nregszűnik:

- a tag halálával,
- az Egyesüiet nregszűnésével,
_ a tiszteletbeli tág részéről történő 1emondással. (A tiszteletbeli tagságról tÖrténő

lernondást a tag az elnökségnek írásban tartozik bejelerrteni. A tagsági viszonY

megszűnik a nyilatkozat kézlrezvételével.),
- kizárással,

Ki kell zámi atiszteletbeli tagok sorából azt a szeméiy, aki:

_ az Egyesülettel szernb.n önként vállalt kötelezettségeinek önhibájábÓl Írásbeli felszÓlÍtás

ellenére Sem teSZ eleget, anrennyiben a felszólításbarr a kÖtelezettség nem teljesítésére

vonatkozó j o gkövetke zményre fellrír,ták a fi gyeimét,

- biincselekrrrény elkövetése nriatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre Ítélték,

_ na gymértékben veszél y ezíeíi az E gyesület célj ainak me gvalós ítását.

az elnök kezdeményezése alapján az Elnökség tesz javaslatot a Közgyűlésnek,A kizárásró1
vizsgálva:

"flr\dd/"í, 'rP\-(



- a nulasztás nregszűntetésére vonatkozó felszólítás átvételét,

- a rnegjelölt teljesítési határidő tényleges elteltét és

- a saját hibából törtérrt mulasztás tényét.

A kizárásról a Közgy,Lilés dönt.
A kizárásról szóló határozatot a taggal írásban közölni ke|| azzal, hogy a határozaI ellen a

kézhezvételtől számított 30 napon belül keresetet terjeszthet eIő az illetékes bíróságon. Nem

minősül kizárásnak, lra a Közgyűlés - a tiszteletbeli tag indoklása alapján, azt jogosnak találva,

méltányossági okból, meghatározott időre - felmentést ad a tag,nak a kötelezettsége teljesítése

aló1.

A tiszteletbeli tagok mentesülnek a tagdíj fizetése alól.

e. Pártoló tagok lehetnek:

azokatermészetes és jogi személyek, akiket az Elnökség kérésükre pártoló taggá felvesz,

amennyiben vállalják, hogy mint pártoló tagok, az Egyesület működését vagYoni

Ito zzáj árulással támo gatj ák.
- Költségvetési szerv egyesület pártoló tagja nem lehet.

- A pártoló tagok az egyesület szerveibe nem válasáhatnak és

döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt.

A természetes személy pártoló tag tagsági viszonya megszűnik:
- a tag halálával,
- az Egyesület megszűnésével,

az egyesületi szervek

_ a pártoló tagsági viszonynak a tag részéről történő felmondással. (A természetes

pártoló tag a tagságáról történő lemondását a társaság Elnökségének Írásban

bejelenteni.) (A tagsági viszony megszűnik a nyilatkozatkézhezvételével.),
- kizárással,

Ki kell zárni a természetes személy pártoló tagok sorábó| azt a személyt, aki:

- az Egyesülettel szemben fennálló önként vállalt kötelezettségének önhibájából, Írásbeli

fe]szólítás ellenére sen] tesz eleget. arrlcnnr.,iben a felszólításban a kötelezettsé'rlell
teljesítésére vonatkozó jogkövetkeznrényre felhír,ták a figyelmét,

- búncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre Ítélték,

- nagymértékben veszély eztetí az Egyesület céljainak megvalósítását.

A kizárásról az elnök kezdenrényezése alapján az Einökség tesz javaslatot a KözglTilésnek,

vizsgálva:
- a mulasztás megszűntetésére vonatkozó felszólítás átvételét,
- a megjelölt teljesítési határidő tényleges elteltét és

- a saját hibából történt mulasztás tényét,

A kizárásról a Közgl.rilés dönt.
A kizárásról szóló lratározatot a pártoló taggal írásban közölni kell azzal, hogy a határozat ellerr

a kézi-rezvételtől számított 30 napon belül keresetet terjeszthet eIő az illetékes bíróságon.

Nem minősüi kizárásnak, ha a Közgytilés - a pártoló tag indoklása alapján, azt jogosnak találva,

méltárryossági okból - meglratározott időre - fellnentést ad a tagnak a kötelezettsége teljesítése

aló1,

A jogi személy pártoló tag tagsági viszonya nregszűrrik:

- a jogi személy megszűnésével,
- az Egyesület megszűnésével,
_ a pártoló tagsági viszonynak a jogi szerrrély pártoló tag részéről történő lemondásával. A

jogi szernély pártoló tag a tagságáró1 történő lerrrondását a társaság Elnökségének Írásban

tartozik bejelenterri, A tagsági viszony r-rregszűnik a nyilatkozat kézhezvételével.,

- kizárással,

személy
tartozik

,j^,'d^f^
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ob,

Ki kell zárni ajogi személyt a pártoló tagok közül , ha az Egyesülettel szemben ferrnállÓ

önként vállalt kötelezettségeinek önhibájából, írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget,

anrennyiben a felszólításban a kötelezettség nem

jogkövetkezmérryre felhívták a figyelnrét.

teljesítésére vonatkozó

A kizárásról az elnök kezdeményezése alapján az Elnökség tesz javaslatot a KÓzgYŰlésnek,

vizsgálva:
_ a mulasztás nregszüntetésére vonatkozó felszólítás átvételét,

- a megjelölt teljesítési határidő tényleges elteltét és

- a saját hibából történt mulasztás tényét.

A kizárásról a Közgyűlés dönt.

A kizárásró| szóló Éatározatot a pártoló taggal írásban közölni kel| azzal, hogy a határozat

ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül keresetet terjeszthet elŐ az illetékes

bíróságon. Nem minősül kizárásnak, ha a Közgl,tilés - a pártolÓ tag indoklásaa|apjánazí
jogosnak találva, méltányossági okból, meghatározott időre - felmentést ad a tagnak a

kötelezettsége telj esítése aló1.

Tartósan távollévő tag folyarnatos tagsági viszclny

- A tartósan távollévő tag (aki a területi engedélY egy vagy több évben nem válda ki)

tagsági viszonya folyaÁatosnak minősüi, amennyiben a tagsági díjat távolléte alatt is

rendszeresen befizeti.

Gyermek tag

- gyennek tag lehet az a 70 év alatti gyermek, akinek szülője, gyámja, gondviselŐje a tagsági

felvételt írásban kéri, és akinek szülője, gyámja, gondviselóje a kapcsolatos kÖltségeket,

valamint a horgászattal kapcsolatos felügyeleti tevékenységeket Írásban vállalja.

- gyermek tagokkizárólag szülői, gyámi, gondviselői felügyelet rnellett horgászhatnak.

h. { teljes jogir tagok: (6.a.), a keclr,ezt,tlétll,ezett tagok (6.c.) és a tartósan tár'o]1ér'Ő tagok (6.f.) a

továbbiakban: az Egyesr.ilet rendes tagjai.

'l . A tagfelvétel feltételei és módja

a. Az Egyesületbe telj es jogú tagként törtérrő felvétel feltétele az éves tagsági díj, illetve az egyszeri

belépési (halasítási) díj megfizetése.
b. A befizetendő díjaklial kapcsolatosan az Elnökség kedvezményeket adhat.

c. A tagfelvételt írásban keú kezdeményezni, az Egyesület Elnökségéné| az, un. belépési kérelenr

kitöltésével és aláírásával.
Az Elnökség a felvételi kérelmet 30 napon belül köteles elbírálni,
A tagfelvételről való döntés az Elnökség hatáskörébe tartozik.

A felvételi kérelem esetleges elutasításáról az Elnökség indoklást tartalmazó határozatot kÖteles

hozni, melyet a kérelmezőnek írásban kell megktildeni.
Kérelmező a tagfelvételt elutasító határozat ellen a határozat kézhezvételét kÖvető 30 napon

belül fellebbezhet. A fellebbezést az Elnökséghez kell benyújtani. A fellebbezéssel kaPcsolatos

döntést a fellebbezés kézhezvételét követő soron következőkőzgyŰlÓs hozza meg.

A két Közgyrilés közötti tagfelvételről az Elnökség köteles beszámolni a KÖzgyŰlésnek.

8. A Tagnyilvántartás vezetése és a tagkönyv kiállítása

Az egyesületi tagságról a gazdasági megbízott folyamatosan nyilvántartást vezet.

A tagnyilvántartás tartalmát (rovatait) az Elnökség állapída meg,

d,

f.

ob,

h.

b.
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U.

d.

A közgyLilés határozatképességének negállapításánál csak a tagnyilvárltartás

figyelembe.
Az Egyesület gazdasági nregbízottja a tagként felvett szenrély részére a

adataival egyező tartalrnú igazolványt állít ki.

aclatai vehetőek

tagnyilvántartás

9. Az Egyesület 1. számú tavára vonatkozó korlátozások

a, Az 7. sz. tóra csak azok a tagok (teljes jogú tag, ifiúsági tag, kedvezményezett tag, tisáeletbeli

tag, tartósan távollévő tag) kaphat engedélyt, akinek a tó partján telke van, illetve a tó Partján

lévő telek haszonélvezeti joggal bír.
b. Amennyiben valamelyik, a tó melletti telek tulajdonosa (haszonélvezője) Írásban - a

kedvezményezett nevéiis megjelölve-hozzájárul a telkéről, stégjéről történő horgászathoz,ŰgY

az engedély a teljes jogu, ifiúsági, tiszteletbeli, tartósan távollévő tagok részére is kiadható az I.

sz. tóra.
c. Az Egyesület tavaira,- tekintettel a korlátozott vízterületekre - évente max, 200 db kétbotos és 70

db egybotos engedély adható ki.

III. fejezet

Az Egyesület szervei

Közgyrilés
Kt il d a u g,, íí l é s t ö r l e n d ő, n t e r t o k ctfo g y- o t t á v ci l t,

Elnökség (5 fős)
Felügyelő Bizottság
Fegyelmi Bizottság
Munkabizottságok

1.) Közgyűlés

1.1. Az Egyesüiet tegfőbb dörrtéshozó szerve a KözgyTilés. A Közgyrilés a tagok Összessége, amelY az

Egyesületet érirrtő minderr kérdésben dönthet. A Közgy,úlés ülése nyilvános.

1.2. A Közgl.tilés kizárólagos hatáskörébe tartozik: Úi r*. 3.71.§

a,) a: Alapszabály ntódosítása,
b.) ct: eg7lestilet ntegsz{ínésének, egyesíilésének és szén*álásitnak ellrutározása,

c,) ct vezető tis:tségviselő ntegválasztása, l,iss:altívása és díja:cisának nrcgállclpítása,

cl.) a: éves költség,-etés elfogadása,
e.) a: éves beszátnoló * izen beltil a: iigvl,ezető s:erl,ek a: eg"esiileí l,ctg,'otti helyzetéről szóló

j e l ent é s é nek - elfo gadás cl,

f.) a vezető tis:tség,-ielő feletti nunkáltatói jog p,ttktlrlása, ha a ye:ető tis:tségyiselő a: egvesiilettel

nuntkav iszottyb an ál l,
g.) a: ol1,an s:irrőclés nrcgkötésének a jól,áhaglása, cmtelyeí az eg3-estileí ct sajáí tagjával, Ye:ető

t i sz t s é gtr, i s e l őj é ve l v cI s v- e z ek ln z:át ar í o: ój ál, a l k ö t,

h,1 a ieletilegi is koróbbi ep,esiileti tctgok, a ye:ető íisztségt,iselők, és a feliigv-elő bizottsági_togo_k

vágy, núi eg,,esiil.eti s:erv,ek tagjai elleni kórtérílési igények éryénl,esítéséről yuló tlöntés, Uj Pík."

3.71. §
i.) ufeltig,elti bizottsítg tttgjttinuk ntegt,álaszttisct, t,iss:ahívása és díja:áutk megállapítása,'

j.) a y,alásztotr kütl,tl,izsgaló tnep,álas:tásct, t,isszahíl,ása és tlíju:clsának ntegállapítcisa" és

k.) a végelszántoló kijelalése,

o- ,\ö
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Azok a kérdések, arnelyeket az Alapszabály vagy bánnely jogszabály a Közgyiilés kizárólagos
hatáskörébe utal.

1,3. A Közgyűlóst az Elnökség évente legalább egyszer köteles az egyesület székhelyére, összehívni.
A Közgyrilés összehívásáról, annak megkezdése előtt legalább tízenöt (15) nappal a napirendi pontok

megjelölésével a tagoknak írásos meghívót kell kiildenl. A közgl,íilési nrcghívónuk luríulntuznia
keIl ctz egyesíilet nevéí, székhelyét, ct: tilés idejének és helyszínének a nrcgjelölését, ctz iilés
napirencljét, a htttározatképességre és ct ntegistllételt közg,íílésre vonaíkozó rendelkezést, ptk, 3:7l.§
Ptk 3.75.§(1) A napirend kiegészítése:
(l) A közglíílési nleghívó kézbesítésétől vagt kazzétételétől sz(tmított 3 napon beltil a tagok és az

egq,esiilet szery,ei a közgyíílésl összehívó szervtől vagy személytől a napirentl kiegészítését
kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítéséről az Elnökség 3 tlctpon beliil
írásban értesíti a íagokat.

(2) A napirentl kiegészítésének tárgyában a kózg,,íílést összehívó szerv vagy szenúly jogosult
döntetti. Hct a napirencl kiegészítése iránti kérelentről a közgyíílésl összehívó szer vclgy szenűly
nent dütl vagy azt eltiasítja, a közg,,íílés a napirend elfogadásáról szóló határo:al ntegho:cttalát

nrcgelőzően kiilön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
(3) Á napirend kiegészítéséről szóló határo:cltot a közgyíilést összehívó s:erv v(lgy személy 3 napott

belt\l írásbctn értesíti a lagokal,

1.4. A közgyrilési nreglrívónak tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést, hogy amennyiben az eredeti

időpontra összehívott Közgy,tiiés határozatképtelen, úgy a későbbi időpontra összehívott megismételt

Közgyűlést - az eredeti napirendben szereplő kórdések vonatkozásában - a megjelentek számára

tekintet nélktj1 határozatképesnek ke1I tekinteni.

1.5. A napirenden nem szereplő kérdésben a Közg[ilés csak akkor határozhat, ha valamennyi tag jelen
van, és a kérdés napirendre tűzéséhez hozzájáru|. A Közgytilést össze kell lrívni, ha azí a bíróság
elrendeli, illetőleg, ha legalább a tagok \\%o-a - az ok és a cél megjelölésével - kívánja. (rendkíviili

KözgyíiIés)
Prk J,S/ rC (]),4z iig.l,va:aííí ,y:at,l,kölalc.s o ki;:g,íílt3.sí ö,ss:t,ltívtti l r:íik,ségt,,s ittít::keclt'rek nteglÓíele

céljábóI, ha
- u) a: egy;estilet vclgyollcl a: esedékes tarto:ásokat nemfedezi,
- b) a: eg,,estilet előreláthatólag nem lesz képes a tarto:ásokctt esedékességkrlr teljesíteni,
- c) a: egyestilet céljainak elérése veszélybe keriilt,
(2) Áz (1) beke:dés alapján öss:ehíy,ott közg,íilésen a tagok kötelesek a: öss:ehívásra okol adó
köriilnúny megsziintetése érdekében intézkedésl tenni vlgy az egyesiilet ntegs:iintetéséről dütteni.

1.ó. A Közgy,tilésen szavazatijoggal vehet részt az Egyesület nrinden tagja. N{inden tagot egy szavazat
illet meg. A döntésliozatalban nelrr velret részí az a szenrély, aki vagy akinek közeli hozzálartozója,
élettársa a döntés alapján:
a) kötelezettség vagy feleiősség alól mentesül, vagy
b) bárrnely más előnyben részesül, illetve megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Áz ct tttg aki a ]8, életéyét ntég nem töltötte be a: nem rendelkezik szayazaíi joggal, tis:tségre
yúlns:tható, u:zal a korláto:ásstll, hogl,csak életkorának megfelelő ol1,61n tisztségre yálasztlntÓ,

mely, kéllviseleti jog §,akorlásátlak lehetőségével nem jár,

1"7. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadhtttó szal,a:atok tőbb ntittt 50%-át képviselő,
s:a,a:ásra jogosult rés:l ves:. A határo:alképességet mintlen haláro:atln:atctlltál yizsgálni kell. Hu
egx,, tag t,agv alapitó l,alamely, tigyben neilt s:űl|clzhut, őt a: adotí haíáro:al ntegln:atalánál ct

hataro:atképesség megállapítástt sordn-fip,elnten kíytil kell hag,-ni, Ptk. _].,18.§ Ptk.3;I9.5l
Határozctthozatal:

(l ) A tagok vagv E alttpítók a dtlntést ln:ó szerv iilésh szaya:ással ln::ák nteg hatúro:cttaikat,
(2) A hutáro:aí nteghozalalakor nent s:m,a:hat a:,

10
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a) (tkit (l hutíu.o:ctí kötelezetrség t,ug],, felelősség ulól tttettíe,sít yijlgy' Ll jogi szenély terhére

tn á sfctj t ct e l ő nyb e n r ész e s ít,

b) akivei ct hcttitrozaí szerint szerzőclésí kell kötni,

il ctki ellen a ltctí(trozctt alclpján pert kell inclítan.i,.

d) ctkinek olyatl ho:zittcu.tozójct,érir,o,, ct clöntésben, ctki ct jogi szenúlynek nent tugjtt vuo!_

e) i:[!':i'7;;,,rsbett értlekelí nús szervezettel tt)bbségi befolyáson alctptiló kctllcsolarbcm áll,

l,agy

J) aki egyébként s:emélyesen ért]ekelt a düttésben,

Határozatképtelenség esetén harminc (30) napon belül \záltozatlan napirenddei össze kell hívni a

megismételt közgyűlést, amely a meg].t"ntek számától fiiggetlenül az eredeti napirendi kérdésekben

hatirozatkép 
"s. 

úídá, a 1,3 pontban foglalt rendelkezésekre,

1.8. A Közgl,iilés lefolytatásáhozegyszeríí szótöbbséggel nrcgltozott clÖntéssel keriil tneg,-itlasztitsra l fő

levezető elnök, s-Íő srararatrri'.tato, t fő jegyzőÉönyr,vezető és 2 fő hitelesítő,

1.9, A Közgl.tilés határozatait általában nyílt szavazás ú,tján, egyszeni szótöbbséggel hozza,

ptk.3;7I.§(]) e1, iirétel a ptk.3;7ő.§ ri i, rzl iek9,,c|s anh a tÁany 3/1_es szayazúsí ír elő, "Az

egv-estiler alapszabítlyátlak ntóclosításaítoz o jnk, levő tagok háronmegyedes szótöbbséggel hozolt

határozata sziikséges.(I) Az egyesiitet citiáuiak ttúclosítóűhoz és az e§esiilet megsztitléséről szóló

közgyíílési cltitttéőtez a szavcízati joggaí rentlelkező tctgok hítrotnneg"edes szótöbbséggel hozott

hat ározata sziikséges. (2),

1.10. A KözgyűIés az éves beszámolót a fentiekben megjelölt általárros szabályok szerint _ aZaZ

egyszenitólöbbséggel hozott határozattal - fogadja el,

1.1 1 . A Közgl.rilés titkos szavazás útján dönt a személyi kérdésekől, valamint bármely más kérdésben,

ha azt a ázav azásr aj o go sultak 1 / 3 - a ind ítvá ny ozza,

1 .12 3/]_c.s szótöllbség sziikséges az Alapsza,bály nróclosílásá]roz- rt: eg.l'c,siileí céljctinctk tnriclo,sílá 'ráltrlz

és az eg4,esiilet rttJgszííttésiről szótó kazgyíilési döntéshez,

1 . 1 3. l kózgviités határo:atait ct táyollévő tctgok részére_, 1.|ö:giilést 
köl,ető B na1lott beltil, ct: Egyesiilel

áltctltnííköcttetettelektronikttsltoz:ctférhetőségenkellközzétenni'

2. Közgy íílés, íiirlendő okafogyottsdg núatt,

2.1. Rendkívüli ok felmerülése esetén az Egyesület a két Közg}ilés között.Külclöttgyűiést tart,

2.1 ,1. A Küldöttgy.Lilésen a kiildöttek, vulonrű az Elnökség tagjái u,s,nek részt, szavazati joggai,

2,1.2. ArtrraottEÉiésen szavazati és tanácskozásijog nélkül minden tag részt vehet,

2.z,AKüldöttg),tiléshatásköremegegyezikaKözgyrlléslratáskörével.
2,3, A Küldöttgyilés nrűködési renojJ, hat ározattlp"s,ege megegyezik a Köz.gyűlés működési

rendjénél áegadottakkal. (Ertelemszenien a ,,tagok" alatt is "küldöttek" 
értendőek,)

3. Elnökség

3.1, Az Egyestilet Elnöksége 5 tagból áll,

Ptk.3,22.§ A vezető tisztségviselővel szettúeni köt'etelnűnl'ek és ki:áró okok"

1,) Vezet(i tis:rségviselő a: a nag-korú s:entélt, leltet, akinek cseleh,őképességét a tevékenységg
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ellátás ához sziiks é ges körb en nem korlátozták.
2.) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy kateles kijelölni azt a természetes

személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja, A vezető tisztségviselőkre

vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell,
3.) A vezető tisztségviselő ügnezetésifeladatait szeméIyesen köteles ellátni.
4.) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselelcrnény elkövetése miatt jogerősen

szabadságvesztés biintetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesül.

5.) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozastóI jogerősen eltiltottak. Akit valamely

foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
t ev ékeny s é ge t folytat ó j o gi s z emélyv e z e t ő t is zts é gv is eI őj e nem le he t.

6.) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az,

akit eltihottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

3.2. Az elnököt, alelnököt, és titkárt a Közgyűlés válasájameg, titkos szavazással, öt év időtartamra.

Az Elnökség tagiai: Simon József elnök (1213 Budapest, Kriván u. 7.); Farkas Zsolt alelnök
(2310 Szigetszentmiklós, Holdfény u, 722.) Hopka Imre titkár (1213 Budapest, Vadgalamb u.

13.); Bereczki Tamás (2310 Szigetszentmiklós, Holdfény u. 7I3.) gazdasági megbízott;

Groszmann Zsolt (2310 Szigetszentmiklós, Holdfény,a,.762.) horgász mester,

Varga Ferenc gazdaságfelelős (23 10 Szigetszentmiklós, Kölcsey Ferenc u. 9 ,) tarlendŐ.

3.3. Az Elnökség az Egyesületigyiníéző szerye. Saját ügyrendje alapján tevékenykedik. Az Elnökség

az Elnök irányításával gondosko dik az Alapszabály betartásáról , a Kőzgyílés döntéseinek

végrehajtásáról, koordinálj a a tagok tevékenységét.

3.4, AzEgyesületet bíróság, más hatóságok és hivatalos szervek előtt, valamint más szervezetekkel és

harmadik személyekkel szemben az Elnök képviseli. Akadályoztatása esetén ezzel bármely másik

két elnakségi tagot meghatalmazhatja. A meghatalmazás a bankszámla Jeletti rendelkezésre, a

működéssel összefí)ggő és azonnali döntést igénylő okiratok, szerződések aláírására, partnerekkel

való egteztetésre terjed ki. A meghatalmazásban meg kell jelölni azt az ügyet amire vonatkozik és

a meghatalmazás érvényességi idej ét.

3.5. AzEgyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az Elnök önállóan jogosult

3,6. Az Elnökség a Közgytílésnek tartozik felelősséggel, ahol munkájáról évente vagy szükség esetén

gyakrabban köteles beszámolni.

3.7. Tevékenységét a Közgyűlések közötti időszakban a Közgyűlésen hozott határozatok, az Egyesület
Alapszabálya, Szervezeti és Múködési Szabályzata, valamint a saját maga által kidolgozott és

elfo gadott ügyrendnek és munkatervnek megfelelően végzi.

Az Elnökség feladatai:
a.) jogszabályok, Alapszabály, Kőzgyú|és határozatai alapján szervezi és irányítja az

Egyesület működését, gazdálkodását,
b.) Kitúzi a Közgyűlés időpontját, meghatározza a napirendi pontokkal kapcsolatos javaslatot,

összeállída a tanácskozási joggal rendelkező meghívottak névsorát,
c.) Gazdálkodik a Közgytílés által meghatározott költségvetési keretben,
d,) szükség esetén a költségvetési rovatok közt átcsoportosít,
e.) Első fokon határaztagok felvételével, kilépésével, törlésével kapcsolatosan,
f.) Dönt egyes tagdíjak, egyéb díjakkal kapcsolatos kedvezmények adásában (,6.3 szerint)
g.) A Fegyelmi Szabályzatnakmegfelelően eljár fegyelmi ügyekben,
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h.) Előterjesztést tesz a Közgyűlésnek tisztségviselők megválasztásával, visszahívásával

kapcsolatosan,
i.) Javaslatot tesz az éves horgászrendre, indokolt esetben évközi intézkedéseket hoz a

horgászrenddel kapcsolatosan,
j,) Meghatározza saját munkatervét,
k.) Javaslatot tesz az Alapszabály módosítására vonatkozóan,
1.) Kljelöli a halfogó verseny időpontját, meghatározza a verseny szabályait,
m.) Kijelöli az Egyesület versenycsapatát a kiilönböző versenyekre,
n.) Javaslato t tesz az éves horgászengedélyek árával kapcsolatosan,
o.) Megszervezi azEgyesület érdekében szükséges társadalmi munkát,
p.) Az Elnök tartós akadályoztatása, lemondása, va1y visszahívása esetén rendkívüli

Közgyúlést hív össze azűj válasrtási eljárás lefolytatása érdekében,
q.) Fegyelmi vétség tudomására jutása esetén a szükséges intézkedéseket me$eszi. (A

Fegyelmi SzabáLyzat alapj an.),
r.) Meghatározza az Egyesület érdekében kiemelkedő munkát végzett tagok elismerésének

formáját,
s.) Elkészíti és naprakészen tartja az Egyesület SzMSz-ét.

Az Elnökség működési rendje

a.) Az Elnökség szükség szerint, de legalább két havonta rendes ülést tart. Az ülést a napirend

közlésével az Elnök hívja össze, legalább nyolc (8) nappal megelőzően. Az Elnökség összehívását

- a napirend megjelölésével - bármely Elnökségi tag kezdeményeáeti. Amennyiben az Elnök
nyolc (8) napon belül az összehívásról nem intézkedik, úgy a kezdeményező tag, vagy a tagok
jogosultak az Elnökségi ülés összehívására. Ha az ülés nem szabályszeníen lett összehíwa, az

Elnökség hatarozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van és a határozathozatal ellen
senki senr tiltakozik. Az Elnökség ülése nyilvános.

b.) Az elnökség meghatározott hatásköröket az elnökségi tagokra átruházhat.

c.) Az Elnökség határozathozatalában nem vehet résú az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozój a, él ettárs a a határ o zat al apj án :

- kötelezettsée vagy felelősség alól nrentesiil, r,agy
- bármely más előnyben részesül, illetve megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az Egyegület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkiil
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület tagjainak a tagsági jogviszony

alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás

d.) Az Einökség évente egyszer a rendes Közgytilésen beszámol a Közgytílésnek, és elkészíti az

Egyesület éves beszámolój át.

e.) Az Elnökség ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök hír{a össze, egyúttal e|látja az elnöki
feladatokat.

f.) A vezetó tisztségviselők megbízatása a megbízás idejének lejártával, visszahívással, lemondással,

elhalálozással, avezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához sziikséges

körben történő korlátozásóval, vclgy a vezető tisztségviselővel szentbeni kizáró vagy
összefilrhetetlenségi ok bekövetkeztével sninik meg. Amennyiben az Elnök megbízatása

megszűnik, illetve az Elnökség tagjainak száma bármely ok miatt egyharmaddal csökken, a

Közgyúlés új Elnökséget választ.
g,) Az elnökségi ülésre az elnökségi tagokon kívül meg kell hívni a Felügyelő Bizottság és a Fegyelmi

Bizottság elnökeit is
h.) Az Elnökség akkor határozatképes, ha tagiainak több mint fele az ülésen jelen van.

Amennyiben az ülés határozatképtelen, 30 napon belül azonos napirenddel újabb ülés hívható

össze, amennyiben az új időpont az eredeti meghívóban rögzítésre került. A megismételt ülés a
megjelentek számától fiiggetlenül határozatképes, ahogyan ez a meghívóban rögzítésre kerÜlt.

i.) Az Elnökség a határozatait nyílt szavazással, egyszení szótöbbséggel hozza meg. Szavazat

egyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni.
j.) Az Elnökség évente egyszer a rendes Közgyrllésen beszámol a Közgytilésnek, és elkészíti az

13

/IdüY- ás**s



Egyesiilet éves beszánrolóját.
k.) Az Egyesület minden tagja javaslattal, észrevétellel fordulhat az Elnökhöz, illetve az ElnökségIrez.
l.). A vezető tisztségviselők nregbízatása a rnegbízás idejének lejártával, visszalrívással, lemondással,

eliralálozássaI, a ,-ezelő lisztség,-iselő cselekvőképességének a íel,ékenysége ellútús(tltoz sziikséges
körbett történő korlátozásiual, vlgy a vezető tisztség"-iselővel szenúeni kizáró vag,),-

ös.szeferlletellenségi ok beköveíkeztéyel szűnik meg. Ameruiyiben az Elnök megbízatása
megszűnik, illetve az Elnökség tagjairrak szánra bánnely ok miatt egyharmaddal csökken, a

Közglrilés új Elnökséget választ.
m.) Az Elnökség üléseiről a tanácskozás lényegét, a hozott határozatokat tartalmazó emlékeztetőt

leljegyzést kell készíteni, nrelyet az elnök és a jegyzőkönywezető (titkár) hitelesít.
n.) Az Egyesület éves költségvetése, és az annak végrehajtásáról szóló zárszámadás Közgl.rilés elé

terjesztése csak a Felügyelő Bizottság előzetes felülvizsgálata alapján és az enő1 szóló jelentés

ismeretében történhet.
ny,) Az elnökségi ülésre - az elnökség döntése alapján az adott speciális, egyedi kérdésekben

érintett tago(ka)t kell meghívni.

Az Elnök feladatai ós hatásköre:

a.) a Közgy.rliés, valamint az Elnökség üléseinek előkészítése és összehívása,
b.) az Egyesület képviselete,
c.) az Alapszabály, a Közgyűlés és Elnökség határozatai végrehajtásának felügyelete,
d.) irányítja az Egyesület tevékenységét és gazdálkodását,
e.) gondoskodik a jegyzőkönywek vezetéséről,
f.) mindazon feladatokat ellátja, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a Közgyűlés vagy

az Elnökség a hatáskörébe utal.

Az elnökségi tagok feladatai és hatásköre:
8.) az Elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén az Elnök helyett, az Elnök feladatait 1átja eI,

h.) gondoskodnak az Egyesület nyilvántartásainak vezetésérő1,
i.) biztosítják az iratokba való betekintési jog gyakorlását,
j ) r,égzil.: az Fgl,esiilet levelezését

Alelnök:
Az elnök lrelyettesítése esetén teljes elnöki lratáskönel, feladatkörrel és jogkörrel rendelkezik.

Egyéb eselekben eIlár az elnöktől, Elnökségtől kapott megbízások teljesítése érdekében.

Az Egyesület titkára:
Az Egyesület titkárának feladatai:

- az elrrök iráriyításával ellátja az Egyesület operatív feladatait, szakmai irányítását,
- végzi az Egyesület igazgatási teendőit,
- előkészíti az Elnökség, Közg$ílés tanácskozásait, gondoskodik a jegyzőkönyvek vezetéséről,
- az üléseken, tanácskozásokon hozott döntésekről az érintetteket tájékoztatja,
- közreműköclik az egyesületi rendezvények szervezésében,
- segíti az Egyesi"ilet elnökét, alelnökét felaclatainak ellátásában.

Az Egyesület gr.zdasrlgi megbízottja (elnökségi tag)
A gazdasági felelős feladatai:

- az elnök irányításával felelős az Egyesület gazdálkodásának a jogszabályokbari foglalt
n].egszervezés éért és a szánrvi tel i rendj éért,

- az elnök irányításával elkészíti az Egyesület éves költségvetési beszárr'olóját, valarnint a
mérlegbeszámolót,

- biztosítja a költségvetés tervszeni betartását a bevételek beszedését, az Egyesületet terhelő fizetési
kötelezettségek telj esítését,
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- gondoskoclik a könnvezetési és nyilvántartási kötelezettségek teljesítéséről,

- tntézi a pénzügyeket,
_ ellenjegyzést gyakorol az elnök által tett kötelezettség vállalások tekintetéberr,

- ,"ndir.i"serr tájékozt atja azElnökséget, a FEB elnökét, a Közgyílést, illetve KözgyŰlést az EgyesÜlet

pénzügyi, vagyoni helyzetérő1,
- kezeli a be- és kimenő postát, vezeti az iktatókönyvet,

- vezeti az Egyesület tagnyilvántartását,
- intézl az engedélyek kiadását és adminisztrációját.

A horgászmester (megbízott elnökségi tag)
A horgászmester feladatai:
- gondoskodik a horgászrend betartásáról az Egyesület vizein,
_ ellenőrzi és ellenőrizteti a vizek nrinőségét, szükség esetén elvégzí a vizek VegYSZereS kezelését,

- irányít3a és ellenőrzi a társadalmi halőrök munkáját,

- gondoskodik az egyesületi vizek haltelepítéseirő1,
_ ellenőrzi a norga-srtelyek, horgászálláiok állapotát, szükség esetén a tulajdonost felszÓlÍtja azok

karbantartására,
- a balesetveszélyes horgászhelyekről, horgászállásokról jelentést tesz az ElnÖkségnek,

_ szabálytalan horgászat, tettenérés esetén fegyelmi vagy szabálysértési eljárást kezdenrénYez, illetve

tájékoztatja az elnököt,
_ hórgászversenyek atkalmábó1 kUelöli és számmal azonosítja a versenyzők helYeit,

- gondoskodik a befagyott vizek levegőáetéséről,
- Ósszesíti a fogási naplókat és kimutatást készít az összesített adatok alaPján,

- rendszeresen beszámo1 az Elnökségnek,
- szewezi a vendégjegyes horgászatot,
- szervezi és beszeü a vendég]igyek árát, a beszedett összeggel meghatározott rendszerességgel elszámo1

az Eirrökségnek.

4. Felügl,elő Bizottság (továbbiakban FEB)

41 A FI]R liárorltagír testtilet, nlrrnkáját a FI]R g]pöke irárl,r,Ítja, ,,,4 ft,liig.vclőhi:olÍsÚ74i tagsúgi

jogviszony az elfogadássttl jön lén,e." Ptk, 3;26.§(1).

4.2, AFEB tagjait a Közgyúlés választja neg, öt éves időtartamra,

A FEB tagiai az Egyesületben nrás tisztséget nenr tölthetnek be. ,,A feliigyelő bizottsőg taglai a

Jeltigvető7izottság tntutkájában személyesen kötelesek rés:t yermi. A feltigyelő bizoítsitg tagjai a
'1rlgiizenúly 

íigwezetésétőtftiggetlettek, tevékenl,ségiik során nent uíasítlrutók."Ptk, 3:26,§ (3).

4.3. A, FEB jogállása
4.3,1. A Feiügyelő Bizottság a Közgl.tilésnek tartozik felelősséggel, alrol munliájáról évente kÖteles

beszámolni.
4,3,2. Tevékenységét az Egyesület Alapszabálya, Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a

saját nraga által kidolgozott és elfogadott Ügyrendnek és Munkatervnek megfelelően végzi.

4.3.3 AFelügyelő Bizottság az Egyesület egósz tevékenységére kiterjedő felÜgyeletet az EgyesÜlet

alapszabálya és egyéb szabályzatai, valamint a vonatkozó aktuálisjogszabályok alapján végzi.

4.3.4. A Felügyeiő Bizottság jogosult kezderrrényezni a rendkíl,tili KözgyTilés, rendkívÜli KÖzgYTilés,

vagy rendkír.rrli Elnökregi üte, összehívását, lia rnegítélése szerint az EgyesÜlet valamelYik

szervének tevékenysége jogszabályba, Alapszabályba, illetve a KözgPilés, határozataiba

ütközik, vagy egyébként sérti az Egyesület érclekeit.

4.3.5, A FEB vizsgálatai során bánnely ügyet vizsgállrat, valanrennyi iratba betekintliet.

Az Egyesület bánnely szenétől, tsztségviselőjétől, tagaiOl infonrrációt kérhet. É.intett"k

részéről a felvilágosítás kötelező.

4.4. A, FEB feladatai

A Felügyeiő Bizottság felügyeli:
15
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a) az Egyesiilet és szervei törvérryes nrűködését, u: íigyll:glelésí ct jogi személy érclckeinek

n t e góv ús ct c é lj áb ól e l l en őrz i, P tk. 3, 2 6. § ( 1 ).

b) az egyesületi Alapszabály, valat-trint a Szervezeti és Működési
nreglartását,

c) az egyesületi szervek lratározatainak a végreliajtását,

Szabá\y zal el őírás a inak

Köteles évente megvizsgálni és véleményezni
a.) az Egyesület költségvetési előirányzatát, költségvetését és az annak végrehajtásárÓ1

készített beszánrolót, az éves beszárnolót és a pénzugyi mérleget, szárrrviteli rendet.

Köteles megállapításairó1 a Közgynilésnek írásban jelentést tenni.

b.) a Közg|ilés által megszabott feltételek szerinti gazdálkodás szabályszeniségét.

c.) az Egyesület vagyonávai kapcsolatos döntéseket, intézkedéseket.

A Felügyelő Bizottság rendszeresen, legalább két havonta ülést tart.

a.) A FEB ülések összehívási módja, ismételt ülés visszahívásának módja, határozathozatali

módja, illetve az ülés dok-umentálása azonos az elnökségi ülésekével (15.5, szerint).

b.) A FEB határozatképes, amennyiben tag|ai közül legalább két fő az ülésen folyamatosan

jelen van. Határozathozata|3 fő jelenléte esetén szótöbbséggel,vagy egyhangúan tÖrténik,

2 fő jelenléte esetén egylrangúan történik. Szavazategyenlőség esetén a határozat

elvetettnek tekintendő.

3.5. A FEB tagság ntegszíinése:

A feltig!-elő bizottsági tagság ntegszíínését,e a vezető tiszt,ség,-iselői nrcgbízatás ntegszíínésére

vottcttko:ó szabályokat kell alkalnrctlti, a:zal, hogy a feltigelőbizottsági lag lenlondó

ny,ilcllko:utát6 a jogiszentély tisztségviselőjéhez intézi." Ptk. 3.26.§(5l,

5. Fegyelmi Bizottság (továbbiakban FB)

5 l. A FR hárorl tagír testiilet, nlrrnl:áját a FB elnöke irányítja
5.2. A FB tagjait a Közgyrilés választja meg, öt éves időtartamra

A FB tagjai az Ehökség, illetve a FEB tagjai nem lehetnek.

5.3. A FB jogállása
5.3 .1 . A FB az Elnökségnek tartozik felelősséggel, aho1 nT urrliáj áró1 rendszeresen kÖteles beszánrolni.

5.4. A FB feladatai:
- A FB az Egyesület Fegyelmi szabályzatában meghatározott eljárási rend szerint kÖteles

a legyelmi eljárását lefolytatni és a vizsgálat alapján indoklással alátánrasztott határozatot

hozni.
- A FB feLadata a Fegyelnri szabályzat napra készen tartása, figyelembe véve az EgyesÜlet

Alapszabályát.
- Az FB által rrregalkotott, nródosított Fegyelmi szabályzatot az Elriökség előzetes

jóváhagyása után a KözglT ilés hagyhatja jóvá.

5.5. A FB működése
- a FB{ az Elnökség írásos kezderrrényezése alapján (í'egyelnri iigy(ek) keletkeztek) ke1l

összelrívni.
- amennyiben az FB elnöke szükségesnek tarrja, egyéb esetekben (p1. Fegyelnri Szabályzat

aktualizálása) is összelrívhatja az FB-t"
- a FB ülések összelívási módja, ismételt ülés összelrívásának módja, illetve az ülés

dokumentálása azonos az elnökségi ülésekével (5.5. szerint),
- Az FB határozatképes, amennyiben tagjai közül legalább két fő az ülésen folyanratosan

jelen van, Határozatlrozalal 3 fő jelenléte esetén szótöbbséggel, vagy egyhangúan tÖrténik,
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törtórrik, 2 fő jelerrlóte esetén egyliangúan történik. Szavazategyenlőség esetétt a lratározat

elvetettnek tekinterrdő.
_ a fegyelnri ügyekke1 kapcsolatos részletes szabályozás az Egyesiilet Fegyelnri

Szabály zatában talállrató.

5.6. FB-vel kapcsolatos fegyelmi jogkörök
- tisztséget nern viselő tagokkal szemben első fokon a FB, nrásod fokon az Elnökség jár el,

- az Egyesület Elnökségi tagjaival szemben első fokon a FB, másod fokon a Közgy'tilés

(Közgl,tilés) jár e
_ az Egyesület FEB tagjaival szet-trben első fokon az Elnökség, másod fokon a Közg|ilés

(Köz$nilés) jár el
- az Egyesület FB tagjaival szemben első fokon az Elnökség, másod fokon a Közgyrilés

(Közgyrilés) jár el.

6. Munkabizottság

6,1 . Jelölő bizottság

6.1,1. A Jelölő Bizottság 3 tagú. A Jelölő Bizottság elnökét és két tag'át az EgyesÜlet horgász

tagjai közul a Közgyrilés ötévenként választja meg.

6.L2. A Jelölő Bizottság elnöke más vezető tisztségre nem válaszható meg.

6.1 .3. A Jelölő Bizottság tagjai más tisztségre nem választhatók meg.

6.L4. AJelölő Bizottság készíti elő a jelöléseket a tisztújító KözgyTilésre, és ha szükséges az időkÖzi

választásokra.
6.2, Az Elnökség meglratározott szakfeladatok ellátására ideiglenes jellegge1 más nrunkabizottságokat

is létre hozhat.
6.3. A munkabizottságok munkája legfeljebb a következő Közgyrilésig tarthat.

6.4. Az Elnökség az Egyesület jogi képviseletére megbízást adhat,

I\/ fejezet

10. Az Egyesület Szövetségi képviselői

10.1 . Az Egyesület a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség tagja.

10.1.i, A Szövetség és az Egyesület kapcsolataira a Szövetség, illetve az Egyesület Alapszabályai
az irányadók,

10.2. Az Egyesület szövetségi képviselői - nrint tisztségviselők - a Szövetségben képviselik az

Egyesület tagjainak érdekeit,
10.3. A képviselők kötelesek az elnökséget, Közgy,rilést a Szövetség által hozott dörrtésekől

tájékoztatni.
10.4. A képviselők a szövetségi döntések megszavazása során csak az Elrrökség utasítása esetén

szavazhatnak az Egyesüiet érdekeivel ellerrtételesen. Erről a KözgPilést tájékoztatrri keli,

10.5. Az Egyesület érdekeivel ellentétes szövetségi határozatot, döntést csak az EgyesÚlet

Közgyrllésérrek egyetértő dörrtése esetén lehet végrelrajtani. A dörrtésrŐ1 a Szövetséget

haladéktalanu1 táj ékoztatni kell.
10.6. Képviselőnek az Egyesület bánrrely rendes taga választlrató.
10,7, Az Elnökség által javasolt képviselő(ke)t a Közgy,Lilés választja rneg.

1 1. Tiszteletbeli elnök

a.) Tiszteletbeli elnökrrek válaszliató, aki:

- legaiább 35 éveaz Egyesület taga,

d)iM%
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- legalább 5 éven keresztül volt az Egyesület elrröke,

- elnrarasztaló legyelmi lratározat nem született ellene,

- nrűködéséve1 nagyban hozzálárult az Egyesűlet eredrnényes miiködésélrez.

b.) A tiszteietbeli elnököt a Közgyűlés választla meg,

c,) Az Egyesületrrek egyidejűleg több tiszteletbeli elnöke is lehet,

d.) A tisaeletbeli elnök tisztsége lernondással, ellralálozással, visszahívással sánlret nreg.

e.) A tiszteletbeli elnök kötelességei
- azEgyesület és a sportág népszenisítése
_ kapcsolatrendszerénekkihasználásaazEgyesületérdekében.

f.) A tiszteletbeli elnök jogai

- közgyűlésen, elnökségi üléseken történő részvétel

_ javaslattétel az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására

- azEgyesületképviseleterendezvényeken,felkérésalapján
_ tédtésmentesen jogosult az Egyesület vizeire érvényes 1 db terÜleti

engedélyre.

12. Tisztségviselők választása és visszahívása

Az Egyesület tisztségviselője (ügyintéző, képviseleti szeryezet tagja) az EgyesÜlet bármelY rendes

tagja ióhet, aki teljesíti a Ptk. 62. §. (5) bekezdésében foglalt feltételeket.

a,t legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a kéPviseleti

joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és

b.) a közügyek gyakorlásátó1 nincs eltiltva, és aki
c.) nTagyar állampolgár, \,agy

d.) a siabad nrozgás*és tartozkodás jogával rendelkező személyek beutazásárÓl és tartózkodásárÓl

szóló tórvényÜen nreghatározották izerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik,

Vagy
e,) hamraclik országbeli állampolgárok beutazásárói és tartózkoclásáról szóló tÖrvény hatálya alá

tartozik, és beváncioroIt vagy letelepedett jogáIlású, iiletve tartózkodási engedéllYel

rendelkezik).
f,) ,r4z egllesíilet tagja köteles a: clapszabálybctlt nteghatározott tagi kÖtele:ettségek teljesítésére.

Az e§esiilet ta§a nem veszél1.,eitetheti a: egl,esiilet cétjának nrcg-alrlsítá,sát és a: eg3'esiilet

tevékenl,ségét. " P tk" 3 : ő6§

Az Egyesület tisztségviselőit a Közgytilés
időtartamra választj a.

nyílt szavazással, egyszeni szótöbbséggel, öt év

Az tekinthető megválasáottnak, aki a le$öbb érvényes

szavazatok 50 %-át* 1 szavazatot.

szavazatot kapja, de legalább a leadott

Személyi kérdésekben az elnök elrendelhet titkos szavazást, antennyiben a szavazati joggal jelen

lévők legalább kétlramrada ezt kéri.

A tisztségviselői státusz megszűnése történlret:

a.) A tisztségrő1 való lemondással.
b.) A lenronclást az Elnökség ülésén kell bejelenteni, jegyzőkönyvben kell rÖgzíteni, r'agy a

1emondást írásban, igazollrató módorr kell közölni az Elnökséggel,

c.) Visszahívássa1.
d.) Határozott időre választott tisztségviselők esetén a határozott idő lejártával,

Határozott időre választott tisziségviselők esetén - lra a tisztségviselŐk valanrelyikének

tisztségviseiői megbízatása - annak lejártát nregelőzően megszűnik, az Újonnarr megválasztott

tisztségviselő megbízatása az eredetileg megválasztott tisztségviselŐ megbízatási idejének

hátralévő időtartanrára szó1.

d}oM?
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e.) A tisztségviselő lraláláva1.

A tisztségviselők visszalrívása a Közgyűlés felaclata.

Tisztségviselő(ke)t csak ak_llor lehet visszalrívni, lra az új tisztségviselő(ke)t megnevezik. A két

kérdésről egyszerTe kell határozatot hozni.

Visszahívlratő az a tisztségviselő aki:

a.) feladatait több ízben, előzetes írásbeli elnökségi figyelmeztetés ellenére nem végezte el

b.) jogerős fegyelmi büntetés hatálya alá esik

c.) jogerős szabadságvesáés hatálya alá esik

d.) megsérti az Egyesület Alapszabályában foglaltakat

e.) egyéb súlyos, az Egyesüiet céljait veszélyeztető magatartást folytat

f.) időközberri változás miatt nem teljesíti a Ptk. 62. §. (5) bekezdésében foglaltakat.

A visszaliívást kimondó lratározat ellen az illetékes bíróságnál 1ehet jogorvoslatot kérni.

V. fejezet

Az Egyesület vagyona és gazdálkodásának alapvető szabályai

13. Az Egyesület vagyona

l3.1. Az Egyesület bevétclei:

a.) tagdíj

b.) gazdasági-vállalkozásitevékenységbő1 (szolgáltatás nlujtásábó1) származő bevéte1;

c.) a költségvetési tárnogatás:

- a pályázat útján. l,alamint egyedi döntéssel kapott költségvetési tárllogatás;

- az Európai Unió struklurális alapjaiból, és a költségvetésből juttatott támogatás;

- az Európai Unió költségvetésébő1 vagy rnás állarntól, nemzetközi szervezettől szánrrazó

tánogatás;
- a szenrélyi jövedelerrració rneghatározott részének az adőző rendelkezése szerint kiutalt

összege

d.) más szervezettől, illetve nagánszenrélltő1 kapott adomány,

e.) befektetési tevékenységbő1 szánnazó bevétel;

f.) az a)-0 pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.

13.2. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet kizárólag rnásodlagos jelleggel, csak céljairrak

nregvalósítása érdekében, azokat netn veszélyeztetve végez. A gazdálkodás során elért

erednrény a tagi befizetésekbő1 szánnazó halvagyon vagy annak ellenértéke, tagok között nenr

kenil felosztásra, azt az Egyesület kizárólag a céijai nregvalósítására fordítja . Ep,esíileí nent

alapítható ga:clasági tevékenység céljara. A: eg:g5iileí a: egiestileti cél ntegy61|fitillit'1,-61/

kö:yetleniil öss:efiiggő gct:dasági íevékenys!g t,égzésére jogosult, Ptk.3:63,§(2)-(3l,

l3.3. A célszerinti tevékenységbő1, illetve a vállalkozási tevékenységbőI szánnazó bevételeket és

ráfordításokat az Egyesület elktilönítve tartja nyilván.

|3.4. Az Egyesület vagyona vagyontárgyaiban, vagyonérléhj jogaibarr testesül meg.
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(tagi beíizetések, pártoló tagok vagyorri hozzájárulásai, adonlányok, tánlogatások, egyéb

bevételek, ingó- és ingatlarr vagyorrtárgyak, követelések, a vizekben 1évő halá1lonlárry, stb.)

l3.5. Az Egyesiilet tartozásaiéft vagyonával felel. A tagok a tagdíj nregfizetésén túl az Egyesület
tartozásaiért saját vagyorrukkal nem felelnek.

14. Az Egyesület gazclálkodírsának alapl,ető szabáIyai
Az Egyesület a céljai megvalósításához szukséges gazdasági feltételek biztosítása érdekében

kregészítő gazdasági-vállalkozási tevékenységet is foly,tathat, célszerinti tevékenysége

folyatásának elősegítése érdekében, amennyiben az alapcé1 szerinti tevékenységet nem

veszélyezteti. A cél szerinti tevékenységébő1, ilIetve vállalkozási tevékenységébő1 szánnazó
bevételeket és ráfordításokat ellailönítetten kel1 nyilvántartani.

a.) Az Egyesület nííködésével járó költségek:
- az alapcéI szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek,
- a gazdasági vállalkozási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek,
- az Egyesület szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az

adminisztrációs költségeit és az egyéb felmenilt közvetett költsógeket),
- valamint a többi tevékenységhez használt inrmateriális javak és tárgyi eszközök

értékcsökkenési 1eírása.
- egyéb, a fentiek alá nerrr besorolható költségek.

b.) Az Egyesület bevételei:
- tagdíjbevételek
- belépési (egyszeri halasítási díj) díjbevételek,
- saját vizekre kiadott területijegyekből származó bevételek,
- agazdasági-vállalkozásitevékenységbőlszármazóbevételek,
- a költségvetési támogatás,
- ii pál;iizal írtjátt, valatiriiit cgyc.lr clötrtóssc1 kapott költsógv,clósi l1ltttogatlts,

- a személyijövedelenradómeghatározottrészénekazadőzőrendelkezése
szerint kiutalt összege,

- a fentiek alá nem besoroll-rató egyéb bevétel, (más tárnogatók által aclományozott
pénzösszegek, vagy egyéb dologi adományok, feleslegessé vált vagyontárgyak
értékesítósébői szánnazó bevételek, selejtezésből szánnazó bevételek,
stb.)

- pártoló tagok vagyoni hozzájárulásai.

l4.4. Az Egyesület - a létesítő okiratában nreglratározott cél megvalósítása érdekéberr -
vagyorrával önállóan gazdálkodik.

14.5. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai - a vagyoni
hozzáj árulásának (tagdíj) megfizetésérr túl az Egyesi"ilet tartozásaiért saját
vagyonáva1 nenr felelnek.

|4.6. Az Egyesület csak olyan rrródon vehet fe1 lritelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem
veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének
fenntartását.

14.7. Ar-rrerutyiben az Egyesület tartozásait vagyontárgyaival és pérrzeszközeivel nerrr tudja
ledezni, úgy a Közgy.tilés kétlrannados nrinősített szótöbbséggel a tagokat
pótbefizetésre kötelezireti.
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VI. fejezet

Az Egl,csület felelősségi szabáll,ai

l5. Kártéritési felelőssóg én,ény,esítése

a.Az Egyesület tagjai a polgári Tönénykönyv (PTK) kártérítésre vonatkozó szabályai szerint

tarteritesl felelősséggel tartoznak az Egyesületnek vétkesen okozott károkért.

b.Az Egyesületnek a tagjaiva1, vagy kívülállókkal szemben keletkezett kártédtési vitáit sem testÜleti

szerve, sen-r tisztségviselője nem bírálhatja el.

c.Kártérítési ügyekben u prr iendelkezései az irányadóak és megtérítésre irányulÓ igénY elbírálása a

bíróság hatáskörébe tartozik.

Vii. fejezet

Az EgyesüIet felü gyelete

16, Lz Egyesület felügyelete

1) a törvényességi felügyelet körében az Egyesületre háruló feladatok (adatkÖzlés, stb.)

meghatározásáía, zoti. evi CLXXV. Törvény ,,Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásrÓl,

valamint a civil szervezetek rrrűködéséről és támogatásáról ...,.." elŐÍrásai az iránYadók.

2) a személy(i) és a jogszabályi változásokat is magába foglaló Alapszabály módosítást, az éves

gazdálkodást összlfóglaló mérleget és eredrnény-kimutatást, minden évben a meghatározott

határidőig, a felügyeleti szervnek kel1 megküldeni.
3) Az Egyezulet nregszűnése a Ptk, 3:48 §-a, 3:83 §-a, vagy 3:84 §-a szerint tÖrténik.

4) Az Egyesület jogutód néIhili megszűnése esetén a í'ennmaradó vagyon esetében a Ptk. 3:85 §-a

szerint kell eljámi.
5) Jogutód nélkiili megszúinés esetén a vezető tisztségviselők felelősségét a Ptk. 3:86 §-a határozza

6) Az Egyesület nyiivántartásból való törlése, az

szabályokat ke11 alkalmazni.

l 7. Tön,ényességi felügyelet

egyesületek nyilvántartásba vételére vonatkozó

Az Egyesület törvényességi felügyeletét az ,,Egyesülési jogró1, a közhasznúsági jogállásrÓl, a civil

szen,ezetek nríiködéséről és támogatásáról..." szóló 20l 1 . évi CLXXV. tÖrvény szabálYozza.

18. Tevékenységi kör szerinti felügyelet

Az Egyesület jogszabályi feltételhez kötött, vaw abban szabályozott tevékenysége felett a

felügyeletet a tevékenységi kömek megfelelő állami szerv gyakorolja.

VIII. fejezet

Az Egl,esület megszíinése

19. Az Egl,esiilet nregszúnik, antennyiben

a,) Az Egyesúlet a Közgy,trlés döntése alapján egy másik egyesiilettel

beolvad).
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b.) A megszűnésről a tagság önkéntesen dönt, és a Közgyűlés kimondja az Egyesület feloszlását.

Ebben az esetben az Egyesület jogutód nélktil szűnik meg, végelszámolási eljárást kell

lefolytatni.
A Közgytílés nem dönthet az egyesület feloszlásáróI, ha az egyesülettel szemben lefolytatott
végrehajtás eredménytelen volt vagy az egyesület frzetésképtelenségét a bíróság
megállapította.

c.) A bíróság feloszlatja. Ebben az esetben az Egyesület jogutód nélktil sánik meg, kényszer-
végelszámolási elj árást kell lefolytatni,

d.) Törvényességi ellenőrzési eljarás eredményeképpen a bíróság megszűntetheti vagy
megállapítj a megszűnését.
Ebben az esetben az Egyesület jogutód nélkül szúnik meg, kényszer-vége|számolási eljárást

kell lefolytatrú.
e,) fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megsánteti és az egyesületet a

nyilvántartásból törlik. Ebben az esetben az Egyesület jogutód nélktil szűnik meg.

Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V.
CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezés ei az trányadőak,

Jelen Alapszabály 22 számozott, mellékletek nélkiili oldalból ál1,

Budapest, 20 1 8. 04. 06.

törvény, (Ptk.) a 2011. évi
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simon Józsefl
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elnök

Alulírott Dr. Diószegi Eva (Ü-tO8560) 1214 Budapest, Erdősor űt73. szám alatti ügyvéd kijelentem
és aláírásommal igazolom, hogy a jelen,,Alapszabály" egységes szerke_zetbe foglait szövege megfelel
az alapszabály-módosítások atap.lan hatályos iartalmának. 
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Ellenj egyzem: Budapesten, 201 8.04.06.
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