A Kunszentmártoni Körös Horgászegyesület
ALAPSZABÁLYA
BEVEZETÉS

1.) A Kunszentmártoni Körös Horgászegyesület (a továbbiakban: egyesület) olyan önkéntesen
létrehozott, önkormányzattal rendelkező civil szervezet, amely az alapszabályban
meghatározott célra alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkezik és céljának elérésére szervezi
tagjai tevékenységét.
2.) A Horgász Egyesület (5440 Kunszentmárton, Bethlen út 40., nyt. szám: 148.) és a Körös
Horgász Egyesület (5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1., nyt. szám: 830.) 2015.
november 09. napján hozott közgyűlésein a 2011. évi CLXXV. törvény értelmében
elhatározta a Kunszentmártoni Körös Horgászegyesület egyesüléssel történő létrehozását
akként, hogy a Horgász Egyesület jogutódlással megszűnik (beolvad a Körös Horgász
Egyesületbe).
3.) Az egyesülésről szóló döntést követően az egyesület közgyűlése 2015. november 09.
napján Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel (a továbbiakban: Ptk.)
összhangban álló továbbműködéséről döntött és az alapszabályt – az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő
eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseire is figyelemmel –
elfogadta.
I.
ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.) Az egyesület
Kunszentmártoni Körös Horgászegyesület
2.) Az Egyesület székhelye: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.
3.) Az egyesület bélyegzőjének leírása: kör alakú, amelynek közepén egy horog látható.
A kör felirata: Kunszentmártoni Körös Horgászegyesület, Kunszentmárton
A horog alatt a MOHOSZ nyilvántartási szám: 953.
A horog felett a Körös Horgász Egyesület alapításának éve: 1992.
4.) Az egyesület mint a Magyar Országos Horgász Szövetség és a Közép-Tisza-Vidéki
Horgász Egyesületek Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség) tagjaként fejti ki működését.
5.) Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat.
6.) Az egyesület feladatainak eredményes ellátásához igényli az állami, gazdasági, társadalmi
szervezetek és magánszemélyek erkölcsi, anyagi segítségét.
7.) A Kunszentmártoni Körös Horgászegyesület jogutódja a Horgász Egyesületnek (5440
Kunszentmárton, Bethlen út 40., nyt. szám: 148.).

II.
AZ EGYESÜLET CÉLJA
1.) Az egyesületi tagok horgászérdekének képviselet és a helyi lehetőségekhez képest
kedvező horgászlehetőség biztosítása.
2.) A horgászat – mint sport – fejlesztése, népszerűsítése.
3.) Természetvédelem, környezetvédelem, nevelés és oktatás, horgászok képzése és
vizsgáztatása.
4.) Az egyesületi célok elérése érdekében:
a) biztosítja tagjainak
- az egyesületi élethez szükséges feltételeket,
- a horgászattal összefüggő szakismeretek és jogszabályok megismerését,
b) segíti a hatóságokat az orvhorgászat és az orvhalászat megelőzésében,
megszüntetésében.
5.) Halfogó és egyéb versenyeket rendez, szervez.
6.) Az egyesület az országos szövetséggel a Szövetségen – mint érdekképviseleti szerven –
keresztül tartja a kapcsolatot.
III.
AZ EGYESÜLET FELADATA ÉS TEVÉKENYSÉGE
1.) Az egyesület önálló jogi személy, jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat,
vállalkozást végezhet. A civil szervezet a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti
tevékenységet folytathat és – célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása
érdekében – gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél
szerinti tevékenységét nem veszélyezteti.
2.) Versenycsapataival rendszeresen részt vesz a helyi rendezvényeken, területi, országos és
nemzetközi versenyeken, továbbá megtartja hagyományőrző városi versenyét.
3.) Megszervezi és rendezi a saját versenyeit.
4.) Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményeket nem osztja fel, azt ezen
alapszabályban meghatározott célokra fordíthatja.
5.) Kiemelkedő feladata, hogy az alapszabályban megfogalmazott egyesületi célok széleskörű
teljesítését az egyesület tagjainak bevonásával megvalósítsa.
6.) Amennyiben az Egyesület befektetési tevékenységet végezne, Közgyűlése köteles
befektetési szabályzatot készíteni és elfogadni.

IV.
A TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSI SZABÁLYAI. A TAG
JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI
1.) Az egyesület tagja lehet minden magánszemély, aki nem áll horgászjegyváltás tilalma
alatt. Teljes jogú tag a 18 éven felüli tag.
2.) Ifjúsági tag a 14-18 éves korú tag.
3.) Gyermek tag a 14 éven aluli tag.
4.) Gyermek 14 éves kor alatt csak törvényes képviselő (szülő vagy gyám) beleegyezésével
lehet egyesületi tag.
5.) Magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár az egyesületbe
tagként felvételt nyerhet.

2

6.) A tagsági viszony a belépési kérelemnek a közgyűlés általi elfogadásával keletkezik. A
tagsági jogviszony folyamatos, éves tagdíjfizetési kötelezettséggel jár. Az éves tagdíj
befizetésének határideje a tárgyév június 30. napja. A teljes jogú és az ifjúsági tagok által
fizetendő tagdíj mértéke évi 2.000,- Ft (azaz kétezer forint), míg a gyermek tagok által
fizetendő tagdíj mértéke 500,- Ft (azaz ötszáz forint). Az év közben csatlakozók – az adott
töredék évre – a felvételt követően (a hátralévő hónapok figyelembevételével) részarányos
díjat fizetnek. Ezt az összeget a belépést követő hónap utolsó napjáig kötelesek az
egyesület pénztárába/bankszámlájára befizetni.
7.) Kedvezményezett (csökkentett) tagdíjat fizetnek a 14 éven aluli tagok. A csökkentés
mértékét az elnökség határozza meg.
8.) A tagsági jogviszony megszűnik:
a) a tag kilépésével;
b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
c) a tag kizárásával;
d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
9.) Kilépés, kizárás esetén a befizetett díjak, tagdíjak vissza nem követelhetőek. Elhalálozás
esetén az elnökség méltányosságból a tagdíjat visszatérítheti (időarányosan). A tag tagsági
jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor,
indokolás nélkül megszüntetheti, azaz az egyesületből kiléphet. A kilépő tag tagsági
jogviszonya a bejelentés napján megszűnik. Ha az alapszabály a tagságot feltételekhez
köti (pl.: külföldi személy magyarországi tartózkodási engedélye) és a tag nem felel meg
ezeknek a feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel
írásban felmondhatja. A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt.
10.) A tag jogai:
a) Részt vehet az egyesület közgyűlésein és egyéb rendezvényein.
b) Tanácskozási, javaslattételi és szavazati jog illeti meg. A pártoló tag (azaz az olyan
természetes személy, aki az egyesület céljaival egyetért és belépési nyilatkozatban
vállalja, hogy az alapszabály rendelkezéseit megtartja és az egyesület céljainak
megvalósulását anyagilag támogatja) a döntéshozatalban nem vehet részt.
c) Választójoggal rendelkezik és megválasztható az egyesület elnökségébe, illetve
bizottságaiba.
d) A közgyűlések közötti időszakban az elnökséghez, az egyesület bármely
tisztségviselőjéhez az egyesület működésével kapcsolatos témában szóban vagy
írásban kérdést intézhet. A kérdésre 30 napon belül írásos választ kötelező adni.
e) Kérésére betekinthet az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba.
f) Az egyesület törvénysértő határozatát – a tudomására jutástól számított 30 napon belül
– bíróság előtt megtámadhatja.
g) A pártoló tagok az egyesület rendezvényein részt vehetnek. A pártoló tagok tagdíj
fizetésére nem kötelesek, szavazati joguk nincs, nem választhatnak és tisztségre nem
választhatók, egyebekben jogaik és kötelezettségeik megegyeznek a „rendes” tagok
jogaival és kötelességeivel.
11.) A tag kötelezettségei:
a) Tagsági jogviszonya által, tisztségéből eredően köteles az alapszabályt ismerni és
rendelkezéseit a legjobb tudása szerint betartani.
b) Az közgyűlés és az egyesület elnöksége, bizottságai határozatait betartani.
c) Magánéletével, példás tagsági magatartásával, aktív közreműködésével elősegíteni az
egyesület hírnevének megőrzését.
d) Az előírt éves tagsági díjat befizetni.
e) Elméleti és gyakorlati ismereteit folyamatosan fejleszteni.
f) A vonatkozó szabályokat és a mindenkori horgászrendet betartani.
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g) A vizek és partjainak tisztasága felett őrködni, az esetleges vízszennyeződéssel
kapcsolatos észrevételeit az elnökség felé haladéktalanul jelezni.
12.) Kizárás esetén alkalmazandó eljárási rend:
A rendes tag tagsági jogviszonya megszűnhet még a tagdíj be nem fizetése miatt történő
kizárással is. Ha a rendes vagy pártoló tag az egyesület céljainak megvalósulást veszélyezteti,
az elnökség határozattal kizárja. A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy
közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási
eljárást folytathat le, ha az alapszabály a tisztességes eljárást biztosító szabályokat
meghatározta. Az elnökség a kizárási eljárás elrendeléséről határozatot hoz. Az eljárás
megindítását bármely tag írásban kezdeményezheti, a tudomására jutott tények és
körülmények részletezésével, illetve a rendelkezésre álló bizonyítékok megjelölésével,
csatolásával. Az eljárás megindításáról az elnök dönt. Az eljárás alá vont taggal az eljárás
megindítását és az ellene felhozott okokat, annak bizonyítékait közölni kell, továbbá
lehetőséget kell biztosítani számára, hogy védekezését és bizonyítékait előadja. A tag az
eljárás során jogi képviselőt is igénybe vehet. A tagot az elnökség kizárást tárgyaló ülésére
meg kell hívni és itt is lehetőséget kell adni számára, hogy védekezését megfelelően
előadhassa. Az ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A kizárási ügyben hozott határozatot az
üléstől számított 30 napon belül meg kell hozni. 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 kizárást kimondó elnökségi határozat
kézhezvételét követő 15 napon belül a közgyűléshez fellebbezhet. Ha valamely rendes tag a
tagdíjfizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, az elnökség írásban felszólítja, hogy a
tartozását a kézhezvételtől számított 30 napon belül fizesse meg, és figyelmezteti a mulasztás
következményeire. Ha a rendes tag ezek után a megadott határidő alatt sem tesz eleget
tagdíjfizetési kötelezettségének, az elnökség határozatta kizárja. A kizárt rendes tag a kizárást
kimondó elnökségi határozat kézhezvételét követő 15 napon belül fellebbezéssel fordulhat a
közgyűléshez. A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen a határozat kézhezvételétől
számított tizenöt napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A
fellebbezésben meg kell jelölni, hogy a kizáró határozat megváltoztatását milyen okból
kívánja [jogszerűtlenség, ideértve az alapszabály sérelmét is, illetve megalapozatlanság] és
köteles az erre vonatkozó bizonyítékait megjelölni. A közgyűlés összehívására jogosult
személy a fellebbezés érdemi tárgyalásra alkalmasságáról a fellebbezés kézhezvételét követő
30 napon belül döntést hoz. Alkalmas fellebbezés esetén az összehívó köteles az egyesület
közgyűlését a fellebbezés megtárgyalására legkésőbb 30 napon belül összehívni. A tag
védekezésének és részvételének lehetőségét a közgyűlésen is biztosítani kell, azzal, hogy a
határozat meghozatala során az érintett tag a kérdésben nem szavazhat.
A tag tagsági jogviszonya kizárás esetén a következő időpontokban szűnik meg:
- az elnökség döntése esetén a kézhezvételtől számított 15 napos fellebbezési
határidő leteltét követő napon,
- fellebbezés esetén, illetve az elnökség tagjai vonatkozásában a közgyűlés kizárást
helybenhagyó (elnökségi tagok esetében kizáró) határozatának meghozatalával.
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V.
A TAGSÁGI JOGVISZONYBÓL EREDŐ FEGYELEMSÉRTÉSEK
1.)
2.)
3.)
4.)

5.)

Fegyelmi vizsgálatot kell indítani azon egyesületi tag ellen, aki az alapszabályban előírt
kötelezettségeit súlyosan megsérti vagy az egyesület érdekei ellen cselekszik.
Fegyelmi vétség esetében a vizsgálat lefolytatását a fegyelmi bizottság végzi.
A fegyelmi eljárást a Magyar Országos Horgász Szövetség szabályzata alapján kell
végrehajtani.
Fegyelmi vétségnek a tag magatartása akkor minősül, ha az elkövetett cselekmény vagy
mulasztás:
- jogellenes,
- vétkes,
- kötelességszegő.
Fegyelmi büntetések az egyesületben:
- szóbeli figyelmeztetés,
- írásbeli figyelmeztetés,
- meghatározott időre szóló kizárás,
- egyesületi rendezvényekről eltiltás,
- egyesületi tisztségből való elmozdítás,
- egyesületből való kizárás.

VI.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETI RENDJE

1.) Az Egyesület szervei:
Közgyűlés,
Elnökség,
Vízkezelő- és versenybizottság
Fegyelmi Bizottság
Felügyelő Bizottság
2.)

Az egyesület szerveit, illetve annak tagjait a közgyűlés 5 évre választja tagjainak
sorából, amelynek elteltével újra választhatók. Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a
közgyűlés, amely a tagok összessége. Az egyesület ügyvezető szerve az elnökség,
felügyelő szerve a felügyelő bizottság.
A tag egy időben csak egy szervnek lehet tagja, egy tisztséget tölthet be.

3.)
4.)

Az egyesület közgyűlése
Az egyesület döntéshozó szerve, amelyet a tagok összessége alkot.
A közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze az egyesület székhelyére vagy a tagok
többségének előzetes jóváhagyásával meghatározott más helyre.
c) A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni.
Ötévenként tisztújító közgyűlést kell tartani.
d) A közgyűlést 15 napon belül kell hívni akkor is, ha a tagság 1/3-a vagy a Felügyelő
Bizottság napirendet is magában foglaló indítványban az ok és cél megjelölésével ezt
kéri vagy bíróság azt elrendeli.
e) A közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet.
a)
b)
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f)

g)

h)
i)

j)
k)
l)

i)
m)
n)

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a nyilvántartott tagok több mint fele jelen
van. Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlés a megjelentek alacsony száma miatt
nem határozatképes, akkor határozatképtelenség esetén az elnök ugyanazon napra 30
perc múlva – a meghívóban szereplő napirendek megtartása mellett – ismét
összehívja. Az ismételten összehívott közgyűlés a megjelentek számától függetlenül
határozatképes. Az eredeti meghívóban szerepeltetni kell, hogy a megismételt
közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetésben határozatképes a megjelentek
számára tekintet nélkül.
A közgyűlés a jelölő bizottság javaslata alapján nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel – tisztségre szólóan megválasztja az elnökség tagjait, a bizottságok
elnökeit és tagjait. Többes jelölés esetén a legtöbb szavazatot kapott jelölt kerül
megválasztásra.
A közgyűlés küldöttet választ a Szövetség megyei küldöttértekezletére.
A közgyűlés kizárólagos hatásköre folytán megtárgyalja és nyílt szavazással
egyszerű szótöbbséggel jóváhagyja:
- az egyesület alapszabályát, illetve módosítását,
- a gazdaságvezető által készített éves beszámolót a tárgyévet követő év 150.
napjáig,
- a bizottságok beszámolóit,
- elfogadja és meghatározza az egyesület költségvetését és zárszámadását,
- dönt a tagdíj mértékéről,
- dönt az egyesület feloszlásáról, illetve más egyesülettel való egyesüléséről
vagy a szétválásról,
- gyakorolja a vezető tisztségviselő (elnök) feletti munkáltatói jogokat, ha a
vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll.
Az egyesület alapszabályának módosításához a közgyűlésen jelen lévő tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.
Másodfokon eljár a vezetőség és a bizottságok tagjainak fegyelmi ügyeiben, illetve
elbírálja a fegyelmei bizottság kizárást kimondó határozata ellen benyújtott
Döntés- és határozathozatala nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik.
Minden tagnak egy szavazata van, amelyet személyesen gyakorolhat.
A közgyűlést az elnök vezeti, akadályoztatása esetén a titkár elnököl. A közgyűlésről
a közgyűlés helyét, idejét, a határozatképesség megállapítását, a közgyűlés
megválasztott tisztségviselőit, a jelenlévők létszámát, a meghívott résztvevők nevét, az
elfogadott napirendet, a hozzászólások lényegét és az elfogadott határozatokat
tartalmazó jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a
jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő írja alá. Személyükről a közgyűlés megnyitását
követően kell dönteni egyszerű szótöbbséggel. A jegyzőkönyvvezetőt a levezető elnök
kéri fel. Jegyzőkönyvvezető nem tag (tagi képviselő) is lehet. A jegyzőkönyv
hitelesítésére a levezető elnök két jelen lévő egyesületi tagot kér fel, akik vállalják,
hogy a közgyűlés egészén végig jelen lesznek, és aláírásukkal hitelesítik a felveendő
jegyzőkönyv tartalmát. Ezt követően meg kell állapítani a közgyűlés
határozatképességét.
határoz az egyesületet érintő ügyekben, és kialakítja az egyesület álláspontját az
aktuális kérdésekben, amelyet az elnökség köteles képviselni,
tárgyalja a tagok által előterjesztett indítványokat,
ellátja az alapszabályban és jogszabályban hatáskörébe utalt egyéb feladatokat,
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dönt mindazon ügyekben, amelyeket az alapszabály, jogszabály a közgyűlés
hatáskörébe utal.
p) A közgyűlésre vonatkozó egyéb szabályok:
A közgyűlésre a tagokat írásbeli meghívóval kell összehívni, a közgyűlés napja
előtt legalább 15 nappal a hely, az időpont, a napirendi pontok és az esetleges
ismételt közgyűlés időpontjának megjelölésével. A napirendet a meghívóban
olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni
kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A meghívóhoz csatolni kell
továbbá az írásbeli előterjesztéseket is. A nem ugyanazon a napon megismételt
Közgyűlésre a tagok újra meghívót kapnak, amely azt a figyelmeztetést is
tartalmazza, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi kérdésekben a
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A jelenlévő, szavazati
joggal rendelkező tagok 3/4-énak szavazata szükséges az alapszabály
módosításához, míg az egyesület céljának módosításához és az egyesület
megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Titkos szavazást kell
tartani, ha a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok 1/3-ának titkos
szavazásra irányuló indítványát a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel támogatja.
A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag
valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
Határozatképesség esetén a közgyűlés szavaz a napirend esetleges
kiegészítéséről, ezt követően a napirend elfogadásáról. A napirend megnyitása
után a levezető elnök vitára bocsátja a megküldött előterjesztést, m ajd levezeti a
szavazást. A közgyűlés és az elnökség üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és
nyilvántartás készül, amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és
hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők, továbbá a tartózkodók
számaránya és ha lehetséges személye is. A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást,
mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell
az egyesület iratai között megőrizni. Folyamatos kezelését az egyesület titkára
látja el. A közgyűlés és az elnökség döntéseit a döntés időpontját követő 8 napon
belül írásban – igazolható módon – közli az érintettekkel, valamint az egyesület
székhelyén kifüggeszti. Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett
iratokba az egyesület székhelyén – az elnökkel vagy a titkárral előzetesen
egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, azokról saját költségre másolatot
készíthet. Az egyesület www.koroshe.hu honlapján, valamint a székhelyén
kihelyezett hirdetőtáblán keresztül nyilvánosságra hozza az egyesület
szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, működés
módját, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről készült
szakmai-pénzügyi beszámolót. Az egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások
bárki által megismerhetők.
o)

5.)

Az egyesület elnöksége:
Az elnökség az egyesület általános hatáskörű ügyintéző és képviseleti, végrehajtó
szerve, amely gondoskodik a közgyűlés határozatainak a végrehajtásáról és az
alapszabály értelmében biztosítja a két közgyűlés közötti időszakban az egyesületi
munka folyamatosságát.
b) az elnökség 5 főből áll. Tagjai: az elnök, a titkár, a gazdaságvezető és 2 tag. Az
elnökség tagjait a közgyűlés választja 5 éves időtartamra.
Az elnökség feladatai:
a)
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Előkészíti a közgyűlés elé kerülő beszámolókat, éves költségvetést, határozati
javaslatokat, viszi az egyesület napi ügyeit. Nyilvántartja a tagságot, vezeti az
egyesület határozatait, szervezeti okiratait és egyéb könyveit, őrzi az egyesület
működésével kapcsolatos iratokat.
d) Szükség esetén javaslatot tesz az egyesületi alapszabály módosítására, új
alapszabályra. Előkészíti az egyesületi szervek megalapítását és a tisztségviselők
megválasztását.
e) Gondoskodik a tervezett, illetve a soron kívül tartandó közgyűlés összehívásáról,
meghatározza a közgyűlés napirendi pontjait, részt vesz a közgyűlésen és válaszol az
egyesülettel kapcsolatos kérdésekre.
f) Elfogadja:
- az elnökség munkatervét,
- a verseny- és rendezvénynaptárt,
g) Dönt:
- az egyes tagok tagdíjának mérsékléséről és más tagdíjkedvezmények ügyében,
- az esetleges külföldi versenyek részvevőiről,
- a tiszteletdíjak megállapításáról,
- minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés, felügyelő bizottság
vagy valamely tisztségviselő hatáskörébe.
h) Gazdálkodik a jóváhagyott költségvetési kereteken belül, kezeli az egyesület
vagyonát.
i) Javaslatot tesz a tagfelvételek és törlések ügyében. Vizsgálja az egyesületet érintő
megszűnési okot és annak bekövetkezte esetén az irányadó jogszabályban előírt
intézkedéseket megteszi.
j) Elsőfokon eljár a Fegyelmi Bizottság tagjai fegyelmi ügyében, másodfokon eljár az
egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak fegyelmi ügyében.
k) Munkaterve alapján kitűzi a halfogó és egyéb versenyek, rendezvények időpontját.
Kiírja a versenyfeltételeket, versenydíjakat.
Az elnökségi ülések rendje:
l) Az elnökségi üléseket az elnök hívja össze írásbeli meghívóval, az ülés helyének,
időpontjának, napirendjének megjelölésével az ülés napja előtt legalább 8 nappal.
m) Az elnökség szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ülésezik.
n) Rendkívüli ülést kell összehívni.
- az elnökség 1/3-ának a napirendet is magában foglaló, ok és cél megjelölésével
ellátott írásos indítványára,
- amennyiben az elnök szükségesnek tartja.
o) Az elnökségi üléseket az elnök vezeti. Az ülés akkor határozatképes, ha legalább 3
elnökségi tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
Egyenlő szavazat esetén az elnök szavazata dönt.
p) Az elnökségi ülésekre – a napirendtől függően – tanácskozási joggal a napirenddel
érintett bizottság elnökét is meg kell hívni.
q) Az elnökségi ülésekről, az elhangzott határozatok és vélemények lényegéről
feljegyzést kell készíteni.
r) Az elnökségi ülések nyilvánosak, azokon bármely tag részt vehet.
c)

6.)

Vízkezelő- és versenybizottság
a) Az egyesület versenyeinek lebonyolítását, a Csengedi holtág szivattyú felőli részének
kezelését,karbantartását koordináló, végrehajtó szervezet.
b) 5 fős szerv, amelynek elnökét és négy tagját a közgyűlés választja 5 éves
időtartamra.
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c)

7.)
a)
b)
c)

8.)
a)
b)
c)
-

d)

e)

f)

Feladatai:
- javaslatot tesz a vezetőségnek a versenynaptárra,
- kijelöli az egyesület versenycsapatát és csapatvezetőjét,
- elvégzi a versenyek meghirdetésével kapcsolatos teendőket,
- a verseny előtt ellenőrzi a versenypályát, szükség esetén intézkedik a még
szükséges munkák elvégzésére,
- a verseny napján kitűzi a helyeket, ellátja a szektorbírói feladatokat,
- megszervezi a sorsolást és a mérlegelést,
- az elnökséggel közösen megszervezi a versenyzők ellátását,
- szervezi és végzi a Csengedi holtág szivattyú felőli részének kezelését:
horgászhelyek kialakítását, folyamatosa karbantartását, tisztítását, a közösségi
területek karbantartását, tisztítását.
Fegyelmi bizottság
az egyesületi tagság alapszabály szerinti tevékenységét figyelemmel kísérő szerv.
3 fős szerv, amelynek elnökét és két tagját a közgyűlés választja 5 éves időtartamra.
Feladatai:
- Elsőfokon eljár – saját tagjait kivéve – az egyesület tagjainak fegyelmi
ügyeiben jelen alapszabály V. fejezetére is figyelemmel.
Felügyelő bizottság
A felügyelő bizottság az egyesület alapszabály és pénzügyi szabályok szerinti
működését figyelemmel kísérő szervezet.
3 fős szerv, amelynek elnökét és két tagját a közgyűlés választja 5 éves időtartamra.
Feladatai:
ellenőrzi az egyesületnél folyó ügyviteli tevékenységet, a belső szabályok
érvényesülését,
évente három alkalommal pénztárvizsgálatot tart és folyamatosan kíséri a pénzügyi
terv megvalósulását,
vizsgálja a bizonylati fegyelem betartását,
ellenőrzi a tagdíjbevételek alakulását,
megvizsgálja a vállalkozási tevékenység szabályszerűségét,
jogosult jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az egyesület
közgyűlésétől, illetve munkavállalóitól, az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet,
azokat megvizsgálhatja.
A felügyelő bizottság kizárólag a közgyűlésnek van alárendelve, független az
egyesület elnökétől és más tisztségviselőitől, ügyrendjét maga állapítja meg. A
közgyűlésnek évente köteles beszámolni. A közgyűléseken tanácskozási joggal részt
vehet.
Ha a felügyelő bizottság a vizsgálata során alapszabályba ütköző határozatot vagy az
egyesület érdekeit sértő magatartást tapasztal, illetve a vezető tisztségviselők
felelősségét megalapozó tény merült fel, köteles a szükséges intézkedéseket megtenni,
azaz a közgyűlést tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni.
A felügyelőbizottság ülésrendje:
- A felügyelő bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal
ülésezik, üléseit az felügyelő bizottság elnöke hívja össze, írásbeli meghívóval,
az ülés helyének, időpontjának, napirendjének megjelölésével, az ülés napja
előtt 8 nappal. A felügyelő bizottság határozatképes, ha három tagja közül
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legalább kettő jelen van. A felügyelő bizottság határozatait nyílt szavazással,
egyszerű szótöbbséggel, két tag jelenléte esetén egyhangúlag hozza.
- A felügyelő bizottság ülései nyilvánosak, sorszámozott jegyzőkönyvet készít,
határozatait ugyancsak sorszámozza. A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés
helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető
nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok
hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést
támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. A felügyelő
bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése
mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a felügyelő bizottság
ülésén a résztvevő tagok aláírják.
g) Összeférhetetlenségi szabályok a Ptk. 3:26. § (2) bekezdése szerint:
A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a
felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok
áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

VII.
AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELŐI
Az Egyesület tisztségviselői:
a) elnök
b) titkár
c) gazdaságvezető
d) 2 fő elnökségi tag
1.)
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Elnök
Az egyesületi ügyek első számú irányítója, az egyesület törvényes képviselője. Az
elnök önállóan képviseli az egyesületet harmadik személlyel szemben, állami szervek
és civil szervezetek, bíróság és más hatóság előtt.
Gondoskodik az egyesület alapszabály szerinti működéséről.
Összehívja a közgyűlést és az elnökség üléseit, azokon elnököl. Tájékoztatja a
közgyűlést a közgyűlési, elnökségi határozatok végrehajtásáról.
Az elnökség két ülése között a halaszthatatlan és elnökségi hatáskörbe tartozó
ügyekben intézkedik, amelyről a soros elnökségi ülésen beszámol.
Előkészíti a tisztségviselők, elnökségi tagok és bizottságok megválasztását.
Gondoskodik az egyesület költségvetésének, munkatervének és belső
szabályzatainak végrehajtásáról.
Kiadmányozza az egyesület levelezéseit.
Utalványozza a költségvetésben előirányzott kiadások bizonylatait. Esetenként
pénztár- vagy leltárvizsgálatot tart.
Tájékoztatást kér a titkártól, gazdaságvezetőtől a közgyűlési és elnökségi határozatok
végrehajtásáról.
Gondoskodik az egyesület cél szerinti tevékenységének és a gazdálkodás
legfontosabb adatainak a helyi vagy az országos sajtó útján történő nyilvánosságra
hozataláról, gondoskodik továbbá a közgyűlés döntéseinek az érintettekkel levélben,
illetve a helyi sajtó útján történő közléséről.
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k)

Az elnök bankszámla feletti rendelkezési jogát és utalványozási jogát a titkárral vagy
a gazdaságvezetővel együttesen gyakorolja.
l) Az egyesület munkavállalói felett gyakorolja a munkáltatói jogokat.
2.)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

3.)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

4.)
a)

Titkár
Helyettesíti az elnököt akadályoztatása esetén.
Ellátja a közgyűlés és az elnökség működésével kapcsolatos valamennyi feladatot.
Gondoskodik az egyesület ügykezeléséről, a levelezéssel, irattározással,
iratmegőrzéssel és selejtezéssel kapcsolatos feladatokról.
Gondoskodik az egyesület kör- és fejbélyegzőjének elkészítéséről, nyilvántartásba
vételéről és megőrzéséről.
Elkészíti és megküldi a jogszabályban írt jelentéseket.
Szervezeti az egyesület rendezvényeit.
Jóváhagyásra előkészíti a jogi-vagy magánszemélyekkel kötendő anyagi jellegű
szerződéseket.
Ellenjegyzi a pénztári bizonylatokat.
Közreműködik a leltározás, rovancsolás végrehajtásában.
Az elnökkel együttesen a bankszámla felett rendelkezési és utalványozási jogot
gyakorol.
Gazdaságvezető
Gondoskodik az egyesület költségvetésének és év végi mérlegének elkészítéséről, az
erről szóló beszámoló megtartásáról.
A Pénztári Szabályzat alapján végzi a bevételi-kiadási pénzügyi műveleteket,
naprakészen tartva a könyvelést.
Gondoskodik a szabad pénzeszközök lekötéséről.
Megszervezi a leltározást.
Megbízást ad az engedélyek árusítására.
Az elnökkel együttesen a bankszámla felett rendelkezési és utalványozási jogot
gyakorol.
Elnökségi tagok
Az elnökség részéről figyelemmel kísérik és segítik a bizottságok munkáját.

5.) A tisztségviselők megbízatása megszűnik a határozott időtartam lejártával, halállal,
lemondással, a tagsági jogviszony megszűnésével. Lemondás, elhalálozás és a
tagsági jogviszony megszűnése esetén a közgyűlés legközelebbi ülésén a
megüresedett tisztségre új tisztségviselőt választ. Az új tisztségviselő megbíztatása
a már hivatalban lévő tisztségviselők megbízatási idejéből hátralévő időre szól.
6.) Az egyesület tisztségviselői, illetve a bizottságok elnökei és tagjai megbízatásukat
díjmentesen, társadalmi munkában látják el. Megbízásukat teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt elfogadó nyilatkozattal vállalják.

VIII.
AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG SZABÁLYAI
1.) Az egyesület vezető tisztségviselőjével szembeni követelmények és kizáró okok a
Ptk. 3:22. § (1) és (4)-(6) bekezdései szerint:
11

-

-

-

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét
a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.
Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya
alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető
tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

2.) A Ptk. 3:19. § (2) bekezdése szerint a döntéshozó szerv ülésén a határozat
meghozatalakor nem szavazhat az,
- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít,
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem
tagja vagy alapítója,
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll, vagy
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

IX.
AZ EGYESÜLET VAGYON, GAZDÁLKODÁSA, MŰKÖDÉSÉNEK PÉNZÜGYI
FELTÉTELEI
1.)

2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

Az egyesület vagyonát alkotják:
- ingatlanok, ingóságok,
- készpénz és követelések.
Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl
– az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
Az egyesület bevételei a tagdíjakból, a tevékenységből eredő egyéb bevételekből, az
esetleges vállalkozói támogatásból, pályázati forrásokból és egyéb adományokból áll.
Az egyesület várható bevételei, meglévő pénzeszközei figyelembe vételével éves
költségvetési tervet készít és ez alapján önállóan gazdálkodik.
A saját bevételek terhére a tisztségviselők és a kiemelkedő teljesítményt nyújtó
egyesületi tagok részére jutalom adható. A jutalmazás az elnökség hatáskörébe tartozik.
Az egyesületi rendezvények költségei a bevételek terhére, a takarékosság
érvényesülése mellett elszámolhatóak.
A pénzeszközök felhasználását, kezelését a Pénztári Szabályzatban kell
meghatározni.
Az egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai szerint kártérítési
felelősséggel tartoznak az egyesületnek vétkesen okozott kárért.
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9.)

Az egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely
nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének
fenntartását.
10.)
Az egyesület ügyvezető szervének feladata a működőképesség fenntartása, és a
fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a
szükséges intézkedések meghozatala, illetve kezdeményezése.

X.
AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE
Az Egyesület működése felett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség a 2011.
évi CLXXV. törvény 11. § (1) bekezdése alapján és az alapszabály szerint törvényességi
ellenőrzést gyakorol.
2.) Ha az egyesület működésének törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész
törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva keresettel a bírósághoz fordulhat.
3.) Az egyesület jogi személy, amely (bírósági) törvényszéki nyilvántartásba vétellel jött
létre.
1.)

XI.
AZ IRATBETEKINTÉS RENDJE

1.) Az elnök köteles gondoskodni az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett
iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni.
2.) Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az elnök részére
megküldeni.
3.) Az elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért
iratbetekintést haladéktalanul, egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt
megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt
határidőben teljesíteni a jelen alapszabály V. fejezet 4.p) alpontjában foglaltakra is
figyelemmel.
4.) Az elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, amelyből
megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének
ideje.

XII.
AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSÉNEK, SZOLGÁLTATÁSAI IGÉNYBEVÉTELE
MÓDJÁNAK, BESZÁMOLÓI KÖZLÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGA
1.)

Az egyesület működésével, szolgáltatásai igénybevételi módjával, beszámolói
közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban
meghatározott módon (közzétételi kötelezettség), másrészt az alapszabályban szabályozott
iratbetekintési jog rögzítésével. Amennyiben ezen szabályokkal sem valósulna meg a
nyilvánosság biztosítása, úgy az egyesület vállalja, hogy a jogszabályban rögzített körben,
sajtó útján megjelentetett közleményben teszi közzé ezen adatokat.
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XIII.
AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
Az Egyesület megszűnik, ha
a tagok kimondják megszűnését vagy az arra jogosult szerv megszünteti, feltéve, hogy
mindkét esetben a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő
eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli;
az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg vagy
az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak
egyesületekre válhat szét.
1.)

-

2.)

Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek
kiegyenlítése után fennmaradó tiszta vagyon – az alapszabályban meghatározottak szerint
– csak horgász vonatkozású célokra fordítható. vagyont az alapszabályban
meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására
létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni.

XIV.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1.) Az egyesület alapszabálya elfogadásával lép hatályba.
2.) A hatálybalépéssel egyidejűleg az egyesület valamennyi, korábban elfogadott
alapszabály hatályát veszti.
A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogá llásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a
civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
szóló 2011. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az egyesület alapszabályát a 2013. évi V., a 2011. évi CLXXV. és a 2011. évi
CLXXXI. törvények rendelkezéseinek való megfeleltetés érdekében hatályosítottam.
A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdése alapján igazolom,
hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a hatályos
tartalomnak. Az alapszabály egységes szerkezetbe foglalására a Szolnoki Törvényszék
Pk.61.024/1992/47. sorszámú végzése adott okot. A megváltozott részek (VI.4.i) alpont,
újonnan létrehozott VII.2.j) és VII.3.f) alpontok, illetve XIII.2.) pont) dőlt, vastag
szedéssel kerültek az egységes szerkezetű létesítő okiratban feltüntetésre.
Kunszentmárton, 2016. december … napja
Dr. Hoffmann Zsolt
elnök
Dr. Varga Erzsébet ügyvéd

Ellenjegyzem 2016. december … napján!
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