Gyıri Tollaslabda Egyesület
Alapszabálya
Alapító tagok a 2005. november 25. napján megtartott alakuló közgyűlésen az egyesülési jogról
szóló 1989. évi II. törvény, a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint a Polgári
Törvénykönyv 61-63. §-ra figyelemmel elhatározták az „Első Győri Tollaslabda, Squash és
Tenisz” Egyesület létrehozását, amelyet a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
Pk.T.60.160/2005/6.sz. alatt nyilvántartásba vett. Az Egyesület tagsága a 2009. október 5. napján
megtartott közgyűlésén a társadalmi szervezet 2005. november 25-i alakuló közgyűlésen elfogadott
alapszabályát hatályon kívül helyezte, és helyébe új Alapszabályt fogadott el, melyet 2010.04.16-án
tartott közgyűlésén az alábbi módon módosításokkal együtt egységes szerkezetbe foglalt:

1.Általános rendelkezések
1.1 Az Egyesület neve: Győri Tollaslabda Egyesület
1.2 Az egyesület székhelye: 9026 Győr, Szövetség u. 15.
1.3 Jellege: sportegyesület
1.4 Az Egyesület önkéntesen létrehozott önkormányzati elven működő, nyilvántartott tagsággal
rendelkező társadalmi szervezet. Az Egyesület önálló jogi személy.
1.5 Az egyesület besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.
2. Az Egyesület céljai és feladatai
Az Egyesület tartós közérdekű céljai:
 Az Egyesület az 1997. évi CLVI. tv. alapján közhasznú szervezetként tevékenykedik célja,
hogy Győr város és a régió ifjúsága, valamint felnőttek részére fejlett sportolási
lehetőségeket biztosítson, különös tekintettel a tollaslabdára és ezzel hozzájáruljon a város
jó hírnevének öregbítéséhez, sikereinek gazdagításához, illetve a magyarországi élsport és
utánpótlásának fokozott és eredményes fejlődéséhez.
 Az Egyesület részt kíván vállalni az egészséges nevelésre történő feladatok ellátásában,
valamint az egészséges életmód kialakításának propagálásában.
 Az Egyesület irányítja, szervezi és ellenőrzi sportolóinak tevékenységét, közreműködik a
Magyar Tollaslabda Szövetség által meghatározott feladatok ellátásában. Kialakítja,
megszervezi és működteti különböző csapatait, és általuk képviseli az egyesületet hazai és
nemzetközi versenyeken. Megadja vagy megtagadja a Magyar Tollaslabda Szövetség által
megkívánt hazai és/vagy nemzetközi versenyzési hozzájárulást sportolói versenyeztetéshez.
2.1.
-

Ennek keretében az Egyesület feladatai és tevékenységei az alábbiak:
tollaslabda sportágban az utánpótlás-képzés feltételeinek megteremtése,
a tollaslabda-sport népszerűsítése, különös tekintettel Győr Városában és annak környékén,
rendszeres sportolás, testedzés, és felüdülés biztosítása,
szervezett keretek között versenyzési lehetőség biztosítása
az egyesület tagjainak és ifjúsági tagjainak a sportszerű életmódra nevelése,
a közösségi élet kibontakoztatása,
az egyesület céljai érdekében állandó kapcsolatot tart fenn a települési önkormányzatokkal,
ifjúsági szervezetekkel, oktatási és más intézményekkel,

-

az egyesület céljai megvalósítása érdekében gondoskodik tagjainak rendszeres testedzéséről
és sportolásáról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak , továbbá a
lakosság testnevelési sporttevékenységét,

2.2. Az Egyesület a sporttevékenységen kívül kiegészítő gazdasági tevékenységet is folytathat,
kizárólag a közhasznú sporttevékenység anyagi fedezetének biztosítása céljából.
2.3.Az Egyesület sporttevékenységeket és sporttal összefüggő egyéb rendezvényeket szervez. Az
Egyesületnél egészségügyi feltételek teljesítése esetén bárki részt vehet az Egyesület
rendezvényein, illetőleg testedzés céljából az edzés munkába bekapcsolódhat, az Egyesület által
nyújtott bármely más szolgáltatást is igénybe vehet. Amennyiben az Egyesületnél tagsági joggal
nem rendelkező személy kíván az előbb körülírt szolgáltatásokat igénybe venni, úgy azt az előre
bejelenteni nem szükséges, a foglalkozást vezető, vagy a szolgáltatást közvetlenül nyújtó
személynél kell azt jelezni. A szolgáltatás igénybe vétele estén önköltségi szolgáltatási díjat kérhet
az Egyesület. Ezen tevékenységből az Egyesület üzleti haszon megszerzésére nem törekedhet.
3. Közhasznúsági nyilatkozat
Az Egyesület által végzett közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c.) pont alapján a
 4. pontban meghatározott nevelés és oktatás, képességfejlesztés, (…),
 valamint 14. pontban meghatározott sport, a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony
keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.
3.1. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez.
3.2. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt jelen okiratban
meghatározott tevékenységekre fordítja.
3.3. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.
3.4. Az Egyesület nyilvánosan működik, a közhasznú tevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait
bárki igénybe veheti, rendezvényeit bárki látogathatja, beszámolóit bárki megtekintheti.
3.6 Az Egyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével
összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ide értve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak
hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. Sportlétesítmények használata, illetve
működtetése – e rendelkezés alkalmazásában – a sportegyesület alaptevékenységének minősül.
4. Az Egyesületi tagság
4.1 Az Egyesületnek tagja lehet minden természetes személy, aki vállalja, hogy
 az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja,
 kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre
 fizeti a megállapított tagdíjat.
4.2 A tagként belépni szándékozónak a 4.1 pont szerinti tartalmú belépési nyilatkozatot kell aláírnia.
Az Egyesületbe tagként belépni szándékozók felvételéről az Elnökség egyhangú döntéssel dönt.
4.3 Az Egyesületbe való belépés és onnan való kilépés önkéntes. Az egyesületi tagság felvétellel
keletkezik.

4.3 Az Egyesület működési területén pártoló tagságot szervezhet. Pártoló tagként felvehető az, aki
belépési nyilatkozatban vállalja az Egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatását.
Felvételéről az Elnökség egyhangú szavazással dönt.
4.4 A pártoló tag köteles az alapszabály rendelkezéseit betartani, joga van az Egyesület
szolgáltatásait igénybe venni, rendezvényeken részt venni, azonban szavazati joga nincs és
tisztségre sem választható.
4.5 Az Egyesületnek tiszteletbeli tagjai is lehetnek. A tiszteletbeli tag anyagilag, illetve szakmai,
erkölcsi, elvi támogatásával elősegíti az egyesület céljainak megvalósítását. A tiszteletbeli tag
szintén igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, részt vehet rendezvényein, azonban szavazati
joga nincs és tisztségre sem választható.
4.7 Az Egyesület a tagjairól, és a pártoló, valamint tiszteletbeli tagjairól nyilvántartást vezet.
5. A tagok jogai és kötelezettségei
5.1 A tagokat a jogszabályokban biztosított egyenlő jogok illetik meg és kötelességek terhelik.
5.2 A tagok jogosultak:
 az egyesület által rendezett tanfolyamokon, előadásokon és más rendezvényeken részt venni,
 aktívan részt venni az egyesület munkájában, és tevékeny közreműködésükkel hozzájárulni
az egyesületi feladatok teljesítéséhez,
 az egyesület teljes jogú tagjait a közgyűlésen személyes tanácskozási, indítványtételi és
szavazati jog illeti meg, és az 1989. évi II. törvény, továbbá az alapszabályban megállapított
feltételek fennállása esetén az egyesület bármely tisztségére megválaszthatók.
 az egyesületi tag szavazati jogát személyesen gyakorolja. Minden tag azonos szavazati
joggal rendelkezik.
 a közgyűlés, vagy az elnökség törvénysértő határozatát a tudomására jutott 30 napon belül
az illetékes bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása azonban annak
végrehajtását nem gátolja.
5.3 A tagok kötelezettségei:
 az alapszabályt, a közgyűlési és az elnökségi határozatok rendelkezéseit betartani.
 védeni az egyesület tulajdonát, a megállapított tagdíjat és egyéb díjat az egyesület pénztárába az
előírt határidőig befizetni.
 az egyesület közgyűlésén részt venni.
 a sportrendezvények látogatására vonatkozó szabályokat, rendet, továbbá az egyes
sportlétesítmények rendjét betartani, azok vagyontárgyait és berendezéseit védeni.
 a sportpályák tisztasága felett őrködni és az esetleges nem kívánatos szurkolói magatartással
kapcsolatos észrevételeket az egyesület elnökségével haladéktalanul közölni.
 magatartásával az Egyesület jó híréhez hozzájárulni, az Egyesület anyagi és eszmei érdekeivel,
céljával ellentétes magatartástól tartózkodni
6. A tagság megszűnése
6.1 A tagság megszűnik:
a) elhalálozás
b) kilépés
c) törlés következtében.
6.2 A kilépést a kilépés dátumát megelőzően ajánlott levélben kell bejelenteni az egyesület

elnökségének.
6.3 Az a tag, aki tagdíjjal vagy egyéb fizetési kötelezettségével hátralékban van, és tartozását az
elnökség írásbeli felszólításában megjelölt határidőre nem egyenlíti ki, az elnökség a tagot a tagság
soraiból törli. A törlés érinti az egyesületnek a hátralékos tagdíjra illetőleg az egyesületi tag egyéb
vonatkozó követelését, amelyet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint az elnökség bírósági úton
érvényesít.
6.4 Elhalálozás esetén a tag tagdíjfizetési kötelezettsége megszűnik, de a már befizetett tagdíja és
egyéb kifizetései nem követelhetők vissza.

7. Az Egyesület szervei. A közgyűlés
7.1 Az egyesület szervei:
 közgyűlés
 elnökség
7.2 Az egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés. Évente egyszer rendes
közgyűlést kell tartani, melynek ülései nyilvánosak.
7.3 . Rendkívüli közgyűlést akkor kell tartani, ha azt
 a tagok egyharmada az ülés okának és céljának megjelölésével írásban kéri,
 az elnökség szükségesnek tartja,
 a felügyeleti szerv írásban indítványozza.
7.4 A közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze és vezeti le. A napirendet tartalmazó meghívót a
közgyűlés időpontjának kitűzése előtt legalább 8 nappal előbb meg kell küldeni az egyesület
tagjainak. A hirdetményben tájékoztatni kell a tagokat a közgyűlés helyéről, időpontjáról, és
napirendi pontjairól.
7.5 A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagság több, mint fele jelen van.
7.6 Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlésen kizárólag az
eredeti napirendben szereplő ügyeket lehet megtárgyalni. A határozatképtelenség miatt megismételt
közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül akkor határozatképes, ha erre a körülményre már az
eredeti meghívóban felhívták a figyelmet, valamint a megismételt közgyűlés időpontja az eredeti
közgyűléssel együtt kitűzésre kerül és az eredeti napirendi kérdésekben, az eredeti napra és
helyszínre történik a meghívás.
7.7 Amennyiben a megismételt közgyűlést más napra hívják össze, erre a tagokat az általános
szabályok szerint, külön kell meghívni. Ekkor a meghívóban a tagságot arról kell tájékoztatni, hogy
a megismételt közgyűlés megtartására az eredeti közgyűlés határozatképtelensége miatt, az eredeti
napirendi pontok tekintetében kerül sor, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes
és megtartható.
7.8 A megismételt közgyűlésen a határozat meghozatalához azonban – amennyiben a szavazati
joggal rendelkező tagok maximum fele jelent meg, a jelenlévő tagok kétharmad részének igenlő
szavazata szükséges.
7.9 A közgyűlés a határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Amennyiben

valamelyik tag kéri, és a közgyűlés elfogadja, az adott határozatról titkos szavazás útján is dönthet.
Ebben az esetben kéttagú szavazatszámláló bizottságot kell felállítani.
7.10 A közgyűlés a tisztségviselőket öt évre választja meg. A közgyűlésen minden tagnak egy
szavazata van. Szavazni csak személyesen lehet.
7.11 A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem
minősül előnynek az egyesület, mint közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
7.12 A közgyűlésen elhangzottak lényegéről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök és a
jegyzőkönyvvezető, valamint két hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyvből megállapíthatónak kell lennie a
közgyűlés üléseinek tartalma, időpontja, helye, illetve a hozott döntés, annak hatálya, a támogatók
és ellenzők számaránya, vagy amennyiben név szerinti szavazás történt személye.
7.13 Az egyesület a közgyűlés döntéséről határozatok könyvét vezet. Ennek nyilvántartása és
vezetése az elnökség feladata. A határozatok könyve tartalmazza a határozat sorszámát, dátumát,
tárgyát és hatályát, továbbá, hogy milyen szavazati arányban született a döntés. A határozatok
könyvébe bevezetett határozatot az elnök és legalább egy elnökségi tag írja alá. A közgyűlés
határozatairól a tagságot tájékoztatni kell. Közgyűlés határozatairól tagság tájékoztatása az
Egyesület honlapján és/vagy azon hirdetőtáblán, ahol sporttevékenységét végzi, történik.
Amennyiben a határozat valakinek a konkrét jogait vagy kötelezettségét érinti, úgy az érintettel a
határozatot írásban is közölni kell, amely közlés az elnökség feladata.
7.14 A közgyűlésen a rend megzavarása nélkül bárki megjelenhet, a közgyűlés nyilvános.
7.15 Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba a székhelyen bárki betekinthet,
arról a saját költségére másolatot készíthet. Az erre vonatkozó igényt az elnöknek kell jelezni
írásban, aki intézkedik annak teljesítéséről. Az iratbetekintésről külön olyan nyilvántartást kell
vezetni, melyből a kérelmező neve, a kért irat, és a teljesítés is megállapítható. A nyilvántartás
vezetése a titkár feladata.
7.16 Az Egyesület évente egyszer a helyi lapban, illetve azon hirdetőtáblán, ahol a
sporttevékenységét végzi, nyilvánosságra hozza a szolgáltatások igénybevételi módját, a támogatási
lehetőségeket, illetve azok mértékét, feltételeit, valamint működésről készült szakmai-pénzügyi
beszámolót, mely az elnökség feladata. Az egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által
megismerhetőek.
7.17 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) elfogadja és módosítja az egyesület alapszabályát,
b) kimondja az egyesület felosztását vagy más egyesülettel történő egyesülését, vagy az
egyesülethez, további szakosztály csatlakozását, amelyhez a taglétszám kétharmados nyílt
szavazása szükséges,
c) megválasztja, illetve visszahívja az elnökség tagjait, azaz az egyesület elnökét, alelnökét, titkárát.
d) dönt az éves pénzügyi tervről, illetve az előző évi pénzügyi terv teljesítéséről szóló Sztv. szerinti
beszámolót megtárgyalja, az éves költségvetést megállapítja, és döntés a költségvetési beszámoló és
közhasznúsági jelentés elfogadásáról,
e) megállapítja a tagdíjat,

f) meghatározza az egyesület érdekében évente elvégzendő közösségi munka módját, mértékét,
illetve pénzbeli megváltásának rendjét,
g) megtárgyalja az elnökség éves beszámolóját, meghatározza munkájának további irányát,
jóváhagyja munkaprogramját,
h) megsemmisíti az elnökség jogszabályba, vagy alapszabályba ütköző határozatait,
i) tiszteletbeli címet adományoz,
j) az egyesület nevének, székhelyének megváltoztatása,
k) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket a jogszabály, vagy az Alapszabály, egyéb belső
szabályzat a közgyűlés hatáskörébe utal.
7.18 Kizárásra sportfegyelmi felelősségre vonás eredményeként nem kerülhet sor.
8. Az Elnökség
8.1 Az Elnökség az Egyesület két közgyűlése között általános hatáskörű végrehajtó, ügyintéző,
szervező, összehangoló és képviseleti szerve, amely biztosítja az egyesületi munka folyamatosságát.
A közgyűlésnek tartozik felelősséggel.
8.2 Az Elnökség a két közgyűlés közötti időben dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik
kizárólag a közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen köteles
beszámolni.
8.3 A közgyűlés az elnökség tagjait 5 évre választja. Az elnökség 3 főből – elnök, alelnök, titkár –
áll.
8.4 Elnökség tagjait a közgyűlés visszahívhatja, ha az alapszabályban rögzített feladatát nem látja
el, az alapszabály megsértésével az egyesületnek erkölcsi, anyagi kárt okoz, vagy vele szemben
összeférhetetlenségi ok merül fel.
8.5 Nem kerülhet sor visszahívásra sportfegyelmi felelősségre vonás eredményeként, sportegyesület
sportfegyelmi felelősségre vonásra irányuló eljárást nem folytathat.
8.6 A közhasznú szervezet megszűntét követően 2 évig nem lehet az egyesület - mint közhasznú
szervezet - vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak
megszűntetét megelőző 2 évben legalább 1 évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló
törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
8.7 A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
8.8 Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem
minősül előnynek az egyesület, mint közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
8.9. Az elnökség:
− gazdálkodik a költségvetésben részére megállapított összeggel,
− két közgyűlés közötti időszakban irányítja az egyesület tevékenységét,
− dönt az egyesületi tagok és a pártoló tagok felvételéről, valamint kizárásáról,

−
−

a közgyűléstől átruházott jogkörben gyakorolja az egyes jogokat,
dönt és intézkedik minden olyan ügyben, melyet jogszabály, az Alapszabály, a szabályzatok,
vagy a közgyűlés nem utal más szerv hatáskörébe.

8.10 Az elnökség a feladatok függvényében, de legalább évente 2 alkalommal tart ülést. Ezek közül
egyet az adott év első felében, egyet az adott év második felében kell összehívni. Az elnökség ülései
nyilvánosak.
8.11 Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha mindhárom tag személyesen jelen van.
8.12 Az Elnökség üléseit az egyesület elnöke hívja össze - írásban, a napirend közlésével a határnap
előtt legalább 8 nappal - és látja el a levezető elnöki teendőket. Döntést csak egyhangú szavazással
lehet hozni.
8.13 Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, az elnökségi ülésen született döntéseket
be kell vezetni a határozatok könyvébe, annak sorszámának, dátumának, továbbá tárgyának és
hatályának feltüntetésével. A határozatok könyvébe bevezetett határozatot, valamint az ülésről
készült jegyzőkönyvet az Elnökség összes tagjának alá kell írni.
8.14 Az Elnökség határozatairól tagságot tájékoztatni kell, mely az Egyesület honlapján és/vagy
azon hirdetőtáblán, ahol sporttevékenységét végzi, történik. Az elnökség döntéseit az érintettekkel
írásban, vagy más igazolható módon is közölni kell a döntés időpontjától számított 15 napon belül.
8.15 Az elnökség köteles a jogszabálynak megfelelően olyan folyamatos sorszámozással ellátott
nyilvántartást vezetni, mely alkalmas arra, hogy abból a döntések tartalma, időpontja, hatálya, a
döntést támogatók, és ellenzők aránya, illetve személye megállapítható. A nyilvántartás naprakész
vezetése a titkár feladata.
9. Tisztségviselők
9.1. Az elnök - az egyesület elnöke:
képviseli az egyesületet, az elnökség egyes tagjait megbízza esetenkénti képviselettel,
összehívja a közgyűlést és az elnökség üléseit, azokon elnököl,
ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik az egyesület szerveinek
törvényes és alapszabály-szerű tevékenysége felett,
 a költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol,
 eljár az elnökség által átruházott hatásköri ügyekben,
 az elnököt munkájában az alelnök, illetve az elnökség e feladatokkal megbízott tagja segíti,
akadályoztatása esetén helyettesíti,
 irányítja az egyesület és az elnökség munkáját,
 az egyesület alkalmazottai felett munkáltatói jogokat gyakorol,
a közgyűlés, és elnökségi ülések írásos anyagainak előkészítése,
szerződéseket köthet, és meghatalmazásokat adhat az egyesület nevében,
 az éves rendes közgyűlésen előterjeszti az elnökség által elkészített számviteli beszámolót,
valamint a közhasznúsági jelentést,
intézkedik minden olyan kérdésben, mely nem tartozik a közgyűlés, valamint tisztségviselők
kizárólagos hatáskörébe.
9.2. Az alelnök - az egyesület alelnöke. Feladata:
 az elnök akadályoztatása esetén általános helyettesítése,
 az egyesület gazdasági ügyeit intézi, az egyesület vagyoni helyzetéről az elnöknek és az
elnökségnek beszámol,






a pénz és vagyonkezelésről okmányolt elszámolást vezet, közreműködik az évi költségvetés,
zárszámadás és a vagyonmérleg, valamint a közhasznúsági jelentés elkészítésében,
beszedi a tagdíjat, erről nyilvántartást vezet, egy évi elmaradás esetén fizetési felszólítást ad
ki, ennek eredménytelenségéről értesíti az elnököt,
ellátja az utalványozással és kifizetésekkel kapcsolatos teendőket,
egyéb hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

9.3. A titkár - az egyesület titkára:
a tagfelvételi kérelmek nyilvántartásáról, és elnökség elé terjesztéséről,
vezeti a tagnyilvántartást,
gondoskodik a közgyűlés, elnökségi ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről,
irányítja és ellátja az egyesület írásbeli feladatait, adminisztrációját,
szervezi az egyesület rendezvényeit,
segíti az egyesület elnökét feladatainak ellátásában, elvégzi az elnök által átruházott feladatokat
gondoskodik

9.4 Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési joghoz, vagy egyébként a közgyűlés által
meghatározott összegnél nagyobb utalványozás esetén az elnök és vagy az alelnök vagy a titkár, az
elnök akadályoztatása esetén az alelnök és titkár együttes aláírása szükséges.
10. Közhasznúsági jelentés
10.1 Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést
készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.
10.2 A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
 a számviteli beszámolót,
 a költségvetési támogatás felhasználását,
 a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
 cél szerinti juttatások kimutatását,
 központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól,
kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzat társulásától és mindezek
szerveitől kapott támogatások mértékének kimutatását,
 közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
 közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
10.3 Az Egyesület éves beszámolójának egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással történő
jóváhagyása, a közhasznúsági jelentés elfogadásával egyidejűleg, legkésőbb a tárgyévet követő 150.
napjáig történik.
10.4 A közhasznúsági jelentést a tárgyévet követő év június 30. napjáig saját honlapon, illetve
egyéb a nyilvánosság számára elérhető módon közzé kell tenni, melyről az elnökség gondoskodik.
11. Az Egyesület felügyelete
Az egyesület:
•törvényességi felügyeletét az ügyészség látja el,
•adóellenőrzést pedig a szervezet székhelye szerint illetékes adóhatóság,
•az esetleges költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék végzi,
•az egyesület jogszabályi feltételekhez kötött, vagy abban szabályozott tevékenysége felett a
felügyeletet a tevékenységi körnek megfelelő állami szerv gyakorolja a hatósági ellenőrzés hatályos
szabályai szerint.

12. Az Egyesület megszűnése
14.1 Az egyesület megszűnhet:
•feloszlással,
•más társadalmi szervezettel való egyesüléssel,
•feloszlatással,
•megszűnésének megállapításával.
14.2 Az egyesület feloszlásában a közgyűlés dönthet háromnegyedes többséggel.
14.3 Az ügyész keresete alapján a Megyei Bíróság az 1989. évi II. tv. 16. § d, pontja alapján az
egyesületet feloszlathatja, a 16. § e, pontja alapján pedig megállapíthatja, hogy az megszűnt.
14.4 Az Egyesületre – a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével – megfelelően
alkalmazni kell az 1991. évi IL. törvény rendelkezéseit. Az Egyesület bírósági feloszlatása, vagy
megszűnésének megállapítása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami
tulajdonba kerül, és azt közérdekű sportcélra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját
nyilvánosságra kell hozni.
14.5 Az Egyesület megszűnése esetén – a hitelezők kielégítése után – vagyonáról a Közgyűlés
döntése szerint kell rendelkezni.

13. Záró rendelkezések
15.1 Az egyesület elnökségnek a tagjai nem állhatnak egymással, valamint az alkalmazottakkal
közeli hozzátartozói kapcsolatban.
15.2 Az Egyesület tagjai egy időszakra csak egy tisztségre választhatók.
15.3 A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv.
rendelkezései, valamint később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadók.
15.4. Az Egyesület ezen a napon elfogadott alapszabálya a bírósági nyilvántartásba vétellel lép
hatályba. A hatályba lépéssel az Egyesület korábban, azaz 2005.11.25. napján elfogadott
alapszabálya érvényét veszti.

Győr, 2010. április 16.

.........................................
Pesty Tamás
az egyesület elnöke

