SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA
Amellyel az alábbi tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:63 - 87. §-ai, valamint a sportról szóló 2004.
évi I. törvény 16 - 17. §-ai szerint sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység
feltételeinek megteremtése céljából sportegyesületi formában működő társadalmi szervezetet
(továbbiakban a „sportegyesület”) alapítanak. A sportegyesület az alakuló közgyűlésén 2014.
10. 20. napján az alábbi alapszabályt fogadta el.
1. A sportegyesület adatai
1.1
1.2
1.3
1.4

A sportegyesület neve:
Fürge Halak Sportegyesület
A sportegyesület rövidített neve: FHSE
A sportegyesület székhelye:
1215 Budapest, Táncsics Mihály utca 42. II/6.
A sportegyesület jelvénye:

1.5
1.6

A sportegyesület működési területe: Magyarország
Sportegyesület tagjai, tagjainak neve, lakóhelye:
NÉV

LAKCÍM
lakóhely: 1201 Budapest, Vág utca 14.
tartózkodási hely: 1215 Budapest, Táncsics
Mihály utca 42. II/6.
1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 5.
2. lph. 1. em. 6.

1.

Pencz Brigitta

2.

Majer Anita

3.

Csorba Dávid Krisztián

1117 Budapest, Nádorliget utca 5/B 305.

4.

Révész Ildikó

lakóhely: 1201 Budapest, Vág utca 14.
tartózkodási hely: 1215 Budapest, Táncsics
Mihály utca 42. II/6.

5.

Pencz András

lakóhely: 1201 Budapest, Vág utca 14.
tartózkodási hely: 1215 Budapest, Táncsics
Mihály utca 42. II/6.

6.

Kiss Alexandra

2065 Mány, Rákóczi Ferenc utca 91.

7.

Pencz Mária

2065 Mány, Rákóczi Ferenc utca 91.

8.

Varga Bence

1214 Budapest, Kozmosz Sétány 12. 4. em.
14. ajtó

9. Székely Szilvia
10. Tóth Annamária

2000 Szentendre, Kondor Béla utca 26. I/8.
1188 Budapest, Bocskai utca 5/A

1.7 A fentiekben megjelölt tagok, illetve a sportegyesület mindenkori tagjai kötelesek a
Fürge Halak Sportegyesület részére a vagyoni hozzájárulást teljesíteni oly módon, hogy havi
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1000 Ft tagdíjat befizetnek. A tagok kötelesek ezen vagyoni hozzájárulásukat (tagdíjat) a
Fürge Halak Sportegyesület részére a Fővárosi Törvényszék által történő nyilvántartásba
vételt követő 3 napon belül, majd ezt követően havi rendszerességgel, tárgyhó 10. napjáig egy
összegben, kézpénzben befizetni.
2. A sportegyesület célja
2.1

A sportegyesület a rendszeres sportolás, versenyzés, és a tagjainak egészséges
életmódra való nevelése céljából létrehozott szervezet. A sportegyesület elsősorban a
budapesti kötődésű személyek alábbiakban írt tevékenységeit teszi lehetővé:
a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése
rendszeres sportolás, testedzés lehetőségének megteremtése
az egészséges és sérült gyermekek, és felnőttek számára szervezett szárazföldi,
és/vagy vízi mozgásfejlesztő, fizikai közérzet javító foglalkozások tartása egyéni,
csoportos, illetve családi keretek között.
a sportegyesület munkájával kapcsolatos szakmai kutatások eredményeinek
összegyűjtése, felhasználása
kapcsolattartás, és együttműködés a hasonló tevékenységű hazai, és nemzetközi
szervezetekkel
szabadidős programok, táborok szervezése
úszás és más sportágak oktatásával, versenyek rendezésével és ezek szervezeti
kereteinek és feltételeinek biztosításával.
3. A sportegyesület tevékenysége

3.1

A sportegyesület tevékenysége:
a) sporttevékenység;
b) oktatási tevékenység (sportoktatás);
c) az egyesület feladataival, céljaival kapcsolatos kiadványok, tájékoztatók
kibocsájtása, és terjesztése, reklámtevékenység (szórólapok, programfüzetek
kiadása, sport- és szabadidős eseményeken, sportpályákon reklámfeliratok
kihelyezése);
d) sporttanfolyamok, táborok, szabadidős programok szervezése.
e) a sportegyesület működéséhez szükséges személyi, és tárgyi feltételek
megteremtése, és folyamatos biztosítása
f) a sportegyesület működéséhez szükséges eszközök beszerzése, karbantartása,
pótlása
g) olyan gazdasági források felkutatása (pályázatok, szponzorok stb.), melyek
megkönnyítik az egyesületet céljainak elérésében
h) szolgáltatások szervezése és nyújtása a sportegyesület céljainak megfelelően
i) minden olyan egyéb feladatot elláthat, amely céljai érdekében felmerül.
j) az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági
tevékenység végzésére jogosult

3.2

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 működtetése - e rendelkezés alkalmazásában - a
sportegyesület alaptevékenységének minősül.
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4. A sportegyesület jogállása
4.1

A sportegyesület önálló jogi személy, amelyet a sportegyesület elnöke képvisel.
5. A sportegyesület tagsága és pártoló tagsága

5.1

A sportegyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező társaság, amely a sportegyesület célkitűzéseit és
alapszabályát elfogadja, belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a
sportegyesület munkájában, valamint fizeti a tagdíjat (rendes tagság).
A rendes tag felvételéről - írásbeli felvételi kérelme alapján - a sportegyesület elnöksége
dönt.

5.2

A sportegyesület működési területén pártoló tagságot szervezhet. A sportegyesület
pártoló tagja az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem
rendelkező társaság lehet, amely nyilatkozatban vállalja a sportegyesület
tevékenységének rendszeres és folyamatos, erkölcsi és anyagi támogatását. A
tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. A pártoló tag, illetve
képviselője tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlésen, igénybe veheti a
sportegyesület szolgáltatásait, de tisztség viselésére nem választható, szavazati joga
nincs, tagdíjat nem kell fizetnie. Egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a
rendes tagokéval.

5.3

A sportegyesületbe való belépés és a sportegyesületből való kilépés önkéntes.
6. A sportegyesületi tagok és pártoló tagok jogai és kötelezettségei

6.1

A sportegyesület tagjának jogai:
a) választhat és választható bármely a sportegyesület ügyintéző és képviseleti
szervébe, illetve tisztségeire azzal, hogy a bankszámla feletti rendelkezés jogával
felruházni, illetve a sportegyesület képviselőjének választani csak a tizennyolcadik
(18.) életévét betöltött, teljes cselekvőképességgel rendelkező személyt lehet;
b) részt vehet a sportegyesület rendezvényein;
c) ajánlásokat tehet a sportegyesület működésével kapcsolatban, amelyre a
sportegyesület köteles harminc (30) napon belül válaszolni;
d) a sportegyesület edzője által meghatározott feltételek szerint használhatja a
sportegyesület sportszereit, igénybe veheti szolgáltatásait;
e) igénybe veheti a sportegyesület által nyújtott kedvezményeket;
f) a sportegyesület tisztségviselőitől a sportegyesület tevékenységével kapcsolatban
tájékoztatást kaphat.

6.2

A sportegyesület tagjainak kötelezettségei:
a) az alapszabály, az egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseinek, valamint a
sportegyesület szervei határozatainak a megtartása;
b) a tagdíj késedelem nélküli megfizetése;
c) a sportegyesület vagyonának megóvása;
d) részvétel a sportegyesület munkájában, a sportegyesület célkitűzései
megvalósításának elősegítése.

3

6.3

A sportegyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen
gyakorolhatják. A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
tagok jogaikat képviselőik útján gyakorolják.

6.4

A tagsági viszony megszűnik:
a)
b)
c)
d)

6.5

a tag kilépésével;
a tagsági jogviszony sportegyesület általi felmondásával;
a tag kizárásával;
a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

Az közgyűlés kizárja a sportegyesület tagjai közül
a) azt a tagot, aki három (3) hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. Az
elnökség a tagdíjbefizetést elmulasztó tagot előzetesen köteles írásban felhívni
hátraléka megfizetésére. Amennyiben a felhívás eredménytelen maradt, az
elnökség az írásbeli felhívás postára adásától számított tizenöt (15) naptári nap
eltelte után kezdeményezheti a közgyűlésnél a tag kizárásáról. A tagdíj
megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti a tag
kizárását, ha a kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható, azaz saját hibájából
nem fizette meg a tagdíjat.
b) azt, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a
közügyektől eltiltott.
c) azt, akit tevékenységével vagy magatartásával a sportegyesület céljainak
megvalósulását veszélyezteti;
d) azt, aki a jogszabályt, a sportegyesület alapszabályát vagy a közgyűlés határozatát
sértő vagy a sportegyesület céljával összeegyeztethetetlen magatartást tanúsít.

6.6

A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat,
továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal
közölni kell. A kizárt tag a kizárással kapcsolatos közgyűlési határozat ellen, annak
kézhezvételétől számított tizenöt (15) napon belül a sportegyesület elnökségéhez
fellebbezhet.

6.7

A kilépési szándékot az elnökhöz kell írásban bejelenteni. A kilépési szándékot
tartalmazó írásbeli nyilatkozatot nem kell indokolni.

6.8

A tagdíjat az elnökség javaslatára a közgyűlés állapítja meg.
7. A sportegyesület szervezete
A közgyűlés

7.1

A sportegyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amelyet az elnök szükség szerint, de
évente legalább egyszer köteles összehívni (rendes közgyűlés). A közgyűlés
napirendjét az elnökség állítja össze, azzal, hogy a közgyűlésnek az éves rendes ülésén
meg kell tárgyalnia a sportegyesület éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves
pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint
készített beszámolót.
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7.2

Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:
a)
b)
c)
d)

az elnökség többségi határozata alapján;
ha a bíróság elrendeli;
ha a tagok legalább egyharmada (1/3) az ok és cél megjelölésével kéri;
ha az elnökség tagjainak több mint egyharmada (1/3) megválik tisztségétől.

A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított egy
hónapon belül össze kell hívni. A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a rendes
közgyűlésre vonatkozó szabályok az irányadók.
7.3

A közgyűlést a sportegyesület elnöke írásban hívja össze időpontjának, helyének és
napirendjének megjelölésével. A közgyűlést a sportegyesület székhelyére kell
összehívni. A meghívó – amelynek mellékletét képezi az elnökség által az ülés
napirendjéről összeállított leírás –elküldése és a közgyűlés időpontja között legalább
tizenöt napnak kell eltelnie.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől, vagy közzétételétől számított, az alapszabályban
meghatározott időn belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó
szervtől, vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés
indokolásával.
A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlését összehívó szerv, vagy személy
jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó
szerv, vagy személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend
elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend
kiegészítésének tárgyában.

7.4

A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagjainak több mint a fele jelen van.
Határozatképtelenség esetén a közgyűlést tizenöt napon belül ugyanezen napirendi
pontok megtárgyalására ismételten össze kell hívni. A megismételt közgyűlés a
megjelentek számára tekintet nélkül az eredeti napirendbe felvett kérdésekben
határozatképes. A határozatképtelen közgyűlés a fenti feltételek teljesülése esetén is
csak akkor válik határozatképessé, ha a közgyűlés eredeti meghívójában a tagokat
erről értesítették. A határozatképtelenség miatt összehívott közgyűlés helyét és idejét
az eredeti meghívóban közölni kell.

7.5

A sportegyesület alapszabályának módosításához a jelen levő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A sportegyesület céljának módosításához
és a sportegyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal
rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a sportegyesület tisztségviselőinek
megválasztása esetén, valamint, ha a titkos szavazást a közgyűlés tagjainak
egyharmada (1/3) kezdeményezi. A közgyűlés egy jelölt esetén nyílt szavazással is
dönthet annak megválasztásáról.
A közgyűlés által megválasztott tisztségviselő az a tag, aki a szavazás során elnyeri a
szavazásban résztvevők több mint felének a szavazatát.
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7.6

A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés pont), élettársa („hozzátartozó”) a
határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül; vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. (Nem minősül előnynek a sportegyesület cél szerinti juttatásai keretében
a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a
sportegyesület tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak
megfelelő cél szerinti juttatás).

7.7

A közgyűlés lefolytatásához levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és kettő hitelesítőt
kell választani. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyből megállapítható
a döntés tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számaránya. A jegyzőkönyvet a közgyűlés levezető elnöke és a közgyűlésen jelen lévő
két tag hitelesíti.

7.8

A sportegyesület elnöke gondoskodik a közgyűlés döntéseinek a Határozatok
Könyvében való nyilvántartásáról, amelyből megállapítható a határozathozatal
időpontja, a határozat tartalma, hatálya, valamint a döntést támogatók és ellenzők
számaránya. A sportegyesület elnöke a döntés időpontját követő tizenöt napon belül a
döntést írásban közli az érintettekkel, valamint a sportegyesület honlapján
nyilvánosságra hozza.

7.9

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály megállapítása és módosítása;
b) az éves költségvetés meghatározása, az éves pénzügyi terv megtárgyalása,
valamint az előző éves pénzügyi szerv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló
törvény rendelkezései szerint készített éves beszámoló elfogadása;
c) az éves szakmai program elfogadása;
d) az elnökség éves beszámolójának elfogadása;
e) a sportegyesület tisztségviselőinek (elnökség tagjai, elnök, felügyelőbizottság
tagjai) megválasztása és visszahívása, ha tisztségük ellátására alkalmatlanná vagy
méltatlanná válnak;
f) a tagdíjak megállapítása;
g) a sportegyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, illetve
feloszlásának kimondása;
h) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály vagy törvény a
közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
Az Elnökség

7.10

A sportegyesület ügyintéző szerve az elnökség, amelynek három tagját a közgyűlés
választja öt éves időtartamra.
Nem lehet az elnökség tagja, aki:
a)
b)

a felügyelőbizottság tagja;
akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre
ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem
mentesült.
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c)
d)

akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak az eltiltást kimondó határozatban
megszabott időtartamig;
akit olyan foglalkozástól tiltottak el jogerős bírói ítélettel, amilyen tevékenységet
a sportegyesület folytat.

7.11

Az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az alapszabály nem utal a
közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az elnökség két közgyűlés közötti időszakban - a
kizárólagos hatásköröket kivéve - gyakorolja a közgyűlés hatáskörét, ellátja a
sportegyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat. Az elnökség a két
közgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről a közgyűlésnek beszámol, és
intézkedéseit a közgyűlés hagyja jóvá.

7.12

Az elnökségi ülést az előterjesztések megküldésével a sportegyesület elnöke írásban
hívja össze az ülés helyét, időpontját és napirendjét tartalmazó meghívóval. Az
összehívás akkor minősül szabályszerűnek, ha a tagok az ülésről legalább tíz nappal az
ülés előtt írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak.

7.13

Elnökségi ülést szükség szerint, de legalább fél évente kell összehívni. Az elnökségi
ülés akkor határozatképes, ha legalább két elnökségi tag jelen van. A
határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést legkésőbb hét napon belül ismételten
össze kell hívni. A határozatképtelenség miatt ismételten összehívott elnökségi ülés az
eredeti napirendre felvett kérdésekben a jelenlevők számára tekintet nélkül
határozatképes. A fenti rendelkezés csak abban az esetben alkalmazható, ha az
elnökségi ülés eredeti meghívójában az elnökségi tagokat erről értesítették. A
határozatképtelenség miatt összehívott elnökségi ülés helyét és idejét az eredeti
meghívóban kell közölni.
Az elnökség határozatait nyílt szavazáson, egyszerű szótöbbséggel hozza.

7.14
7.15

Az elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyből a döntés tartalma,
időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (jelenlévők
bármelyikének külön kérésére: személye) megállapítható. A jegyzőkönyvet az ülés
levezető elnöke írja alá és az elnökség egy tagja hitelesíti.

7.16

Az elnökség feladata:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

7.17

tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás;
a sportegyesület tagjainak kizárásával kapcsolatos fellebbezési eljárás;
a sportegyesület munkájának koordinálása;
a sportegyesület érdekeinek képviselete;
a közgyűlés összehívása, működésével kapcsolatos előkészítő és a közgyűlés
működését elősegítő szervező tevékenység;
a tagnyilvántartás vezetése;
feladatkörében elnökségi határozatok megalkotása;
évente beszámolni a közgyűlésnek a tevékenységéről;
sportfegyelmi ügyek elbírálása másodfokon.

Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a
hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül; vagy
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b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. (Nem minősül előnynek a sportegyesület cél szerinti juttatásai keretében
a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve
sportegyesület tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak
megfelelő cél szerinti juttatás.)
7.18

A sportegyesület elnöke gondoskodik az elnökség döntéseinek a Határozatok
Könyvében való nyilvántartásáról, amelyből megállapítható a határozathozatal
időpontja, a határozat tartalma, hatálya, valamint a döntést támogatók és ellenzők
számaránya (név szerinti szavazás esetén személye).
Az Elnök

7.19

Az elnököt a sportegyesület közgyűlése választja öt éves időtartamra, aki
tevékenységével a közgyűlésnek felelős.
A Fürge Halak Sportegyesület első vezető tisztségviselője Pencz Brigitta (anyja
neve: Révész Ildikó; lakóhelye: 1201 Budapest, Vág utca 14. tartózkodási hely:
1215 Budapest, Táncsics Mihály utca 42. II/6.)

7.20

Az elnök feladata és hatásköre:

7.21

a) a sportegyesület képviselete harmadik személyek, bíróság és hatóságok előtt;
b) a sportegyesület tevékenységének irányítása;
c) döntés és intézkedés az elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások
végrehajtásának irányítása és ellenőrzése körében;
d) az elnökség ülésének összehívása és levezetése, munkájának vezetése,
tevékenységéről az elnökség tájékoztatása.
Az elnök - akadályoztatása esetén - bármelyik elnökségi tagot megbízhatja
helyettesítésével. Az elnök tartós akadályoztatása, vagy lemondása esetén az új
közgyűlés összehívásáig az elnökség ügyvezető elnököt választ.
Felügyelőbizottság

7.22

A felügyelőbizottság a sportegyesület gazdálkodásának ellenőrző szerve. A
felügyelőbizottság három 3 főből áll, tagjait a közgyűlés választja 5 éves időtartamra.
A felügyelőbizottságnak nem lehet tagja
az elnökség tagja;
akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek,
amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
g) akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak az eltiltást kimondó határozatban
megszabott időtartamig;
h) akit olyan foglalkozástól tiltottak el jogerős bírói ítélettel, amilyen tevékenységet a
sportegyesület folytat.
e)
f)

7.23

A felügyelőbizottság elnökét tagjai közül maga választja, ügyrendjét maga állapítja
meg. A felügyelőbizottság üléseit a felügyelőbizottság elnöke írásban hívja össze a
napirendi pontok megjelölésével. A felügyelőbizottság elnöke a meghívót az ülés előtt
legalább 15 nappal küldi el. A felügyelőbizottság határozatképes, ha azon legalább két
tagja jelen van. Határozatképtelenség esetén az ülést 7 napon belüli időpontra
ismételten össze kell hívni.
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7.24

A felügyelőbizottság szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik.
Döntéseit nyílt szavazással, legalább két tag egybehangzó szavazatával hozza.
Szavazategyenlőség esetén a javaslatot újra szavazásra kell bocsátani. Ismételt
szavazategyenlőtlenség esetén a felügyelőbizottság elnökének szavazata, távollétében
pedig a helyettesítésével megbízott tag szavazata dönt.

7.25

A felügyelőbizottság feladata és hatásköre:
a) a sportegyesület pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése és
vizsgálata, amelynek során a sportegyesület könyveibe és irataiba betekinthet, a
sportegyesület tisztségviselőitől, munkavállalóitól felvilágosítást kérhet;
b) a pénzügyi és gazdálkodási rendelkezések betartásának ellenőrzése;
c) a tagdíj fizetésének ellenőrzése.

7.26

A felügyelőbizottság tevékenységéért a közgyűlésnek felelős, amelynek évente köteles
a tevékenységéről beszámolni. A felügyelőbizottság észrevételeiről, javaslatairól
tájékoztatja a sportegyesület elnökségét, szükség esetén pedig a sportegyesület
törvényességi felügyeletét ellátó szervet.
8. A sportegyesület anyagi forrásai és gazdálkodása

8.1

A sportegyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az elnökség terjeszt
elfogadás céljából a közgyűlés elé.

8.2

A sportegyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:
a)
b)
c)
d)
e)

tagdíjak, amelyet a közgyűlés állapít meg;
magán- és jogi személyek támogatásai;
a sportegyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevételei;
a sportegyesület rendezvényeinek bevételei;
egyéb bevételek.

8.3

A sportegyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával
felel. A sportegyesület tagjai a sportegyesület tartozásaiért - a tagdíj megfizetésén túlnem felelnek.

8.4

A sportegyesület pénzeszközeit bankszámlán kezeli.
9. A sportegyesület megszűnése

9.1

A sportegyesület megszűnik, ha:
feloszlását a közgyűlés kimondja;
más társadalmi szervezettel egyesül;
feloszlatással, illetve megszűnésének megállapításával;
a sportegyesület megvalósította célját vagy céljának megvalósítása lehetetlenné
vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
e) a sportegyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
a)
b)
c)
d)

9

9.2

A sportegyesület megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés
felszámolóként a sportegyesület volt ügyintéző szerve jár el.

rendelkezik,

10. Vegyes és záró rendelkezések
10.1

A sportegyesületre - a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével megfelelően alkalmazni kell a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991.
évi IL. törvény szabályait.

10.2

A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a
sportról szóló 2004. évi I. törvényvonatkozó rendelkezései az irányadók.

10.3

A jelen alapszabályt a sportegyesület jelenléti íven szereplő tagjai az egyesület alakuló
közgyűlésén 2014. 10. 20. napján fogadták el.

Kelt: Budapest, 2014. december 30.

____________________
Pencz Brigitta
Elnök
__________________
Majer Anita
Alelnök

__________________
Csorba Dávid Krisztián
Alelnök

Lakcím:
1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 5.
2. lph. 1. em. 6.

Lakcím:
1117, Budapest Nádorliget utca 5/B 305

Előttünk mint tanúk előtt:
1. Név: _________________________
Lakcím: _______________________
Aláírás: _______________________

2. Név: _________________________
Lakcím: ______________________
Aláírás: ______________________
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