„SZIGET” Szabadidő Sportegyesület Alapszabálya

2017.02.16.

A SZIGET Szabadidő Sportegyesület
ALAPSZABÁLYA
1§
Az egyesület neve, célja, jogállása és feladata:
Az egyesület neve: SZIGET Szabadidő Sportegyesület
Székhelye: 1119 Budapest, Kőrősy József utca 12.
Bélyegzője: tartalmazza az egyesület teljes nevét, címét
Eljáró bíróság neve: 01 Fővárosi Törvényszék.
Bejegyző határozat: 9.Pk. 60702/1996/1.szám
Az Egyesület jogállása:
Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesület jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról; a 2011 évi CLXXXI. törvény
a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról, 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az
adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről, valamint a 2013. évi V. törvény a
Polgári Törvénykönyvről szabályozásaira a Fővárosi Törvényszékhez benyújtott „Egyesület
Alapszabálya egységes szerkezetben” a szövegezését az alábbiak szerint állapította meg:

2§
Az egyesület célja:
1. Lehetőség biztosítása az egyesület tagjainak a szabadidő kulturált, testépítő-karbantartó
egészségmegőrző jellegű kihasználására, az emberi kapcsolatok ápolására.
2.Rendezvények szervezése a magyarországi és a nemzetközi Szabadidő Sportegyesületekkel.
3. §
Az egyesület a 2. §-ban meghatározott célkitűzések érdekében:
a. Biztosítja tagjainak a szabadidős tevékenységgel összefüggő szakismeretek gyarapítását,
a sportszerű versenyzés lehetőségét, ennek érdekében kapcsolatot tart az adott sportág
országos szövetségével, annak tagjaként biztosítva a tagok versenysport célkitűzéseit.
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b. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, politikai pártok tevékenységét nem támogatja, azoknak anyagi támogatást
nem nyújt, azoktól támogatást nem kap és nem fogad el. Az országgyűlési, megyei
valamint fővárosi önkormányzati képviselői és helyi választásokon jelöltet nem állít és
nem támogat.
4. §
Az Egyesület feladatainak eredményes ellátásához igényli az állami, a helyi közigazgatási
szervek, civil szerveződések és regionális szervek erkölcsi, valamint anyagi segítségét.
Az Egyesület céljai megvalósítására, a működés gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében
vállalkozási tevékenységet folytat. A tevékenységi kör: az Egyesület támogatóinak üzleti
reklámozása a rendezvényeken.

5. §
Az egyesület tagjai:
Az Egyesület tagja lehet minden természetes személy, függetlenül állampolgárságától,
aki az Alapszabályt elfogadja és az egyesületi tagdíjat megfizeti.
Pártoló tag lehet minden természetes és jogi személy,egyesület, önkormányzat,
aki az Egyesület alapszabályát elfogadja.
Az egyesületnek teljes jogú tagjai, továbbá az anyagi kötelezettségek szempontjából
kedvezményezett helyzetben lévő, ugyanakkor a tagsági jogok tekintetében korlátozott
ifjúsági tagjai is lehetnek.
Ifjúsági tagnak 18 éven aluli fiatalokat lehet felvenni. Az általános iskolába járó
tanulók csak szülői (gyámi) beleegyezéssel léphetnek az egyesületbe.
Az egyesületnek jogi személy, továbbá pártoló és tiszteletbeli tagjai is lehetnek.
A jogi személy tagsági viszonyát, illetve az egyesület tevékenységében való
részvételére vonatkozó részletes szabályokat az egyesület elnöksége által megkötött
együttműködési megállapodás rögzíti.
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A pártoló és tiszteletbeli tag anyagilag, illetve szakmai, erkölcsi, elvi támogatásával
elősegíti az egyesület céljainak teljesítését. A belépési szándékot az egyesület belépési
nyilatkozatának kitöltésével kell kinyilvánítani.
A felvételről az egyesület elnöksége dönt. A döntést - indokolással ~ a kérelmezővel
közölni kell. A felvételt elutasító határozat ellen a kérelmező fellebbezést nyújthat be
az egyesület közgyűléséhez. Az új belépővel az Alapszabályt ismertetni kell.
7. §
A tagokat a jogszabályban foglaltak továbbá jogi személyekre az ifjúsági, pártoló és
tiszteletbeli tagokra vonatkozó korlátozások kivételével egyenlő jogok illetik meg, és
egyforma kötelességek terhelik.
A tagoknak jogukban áll:
a./ Amennyiben az egyesület teljes jogú tagja, a közgyűlésen személyes tanácskozási,
észrevételezési és szavazati jogot gyakorol. A jogszabályokban megállapított feltételek
esetén az egyesület bármely tisztségére megválasztható.
b./ A szabadidős vagy versenytevékenységet az egyesület neve alatt folytatni.
c./ Az egyesület által szervezett rendezvényeken részt venni.
d./ Az egyesület irataiba betekinteni.
e./ Az ifjúsági, jogi, pártoló és tiszteletbeli tagok szavazati joggal nem rendelkeznek és
tisztségekre nem választhatók. Közgyűléseken azonban tanácskozási és indítványtételi jog
illeti meg őket.
A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja.
A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában
írásba kell

foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.

A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.
A tagok kötelességei:
1. Az egyesület tagja:
a./ Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
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b./ Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.
c./ Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.

d./ Az alapszabályt, a közgyűlés és az egyesület választott szerveinek határozatait betartani.
e./ Védeni az egyesület tulajdonát, a tagdíjat és egyéb díjakat megfizetni.
f./ Részt venni a közgyűléseken, tevékenyen közreműködni az egyesület munkájában,
valamint segíteni az egyesületet feladatai teljesítésében.

8. §
A tagsági viszony megszűnik:
a. elhalálozás,
b. kilépés,
c. törlés,
d. kizárás esetében.
A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az
elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.
Azt a tagot, aki tagdíjjal vagy egyéb díjakkal hátralékban van és tartozását az írásbeli
felszólítás határidejéig nem egyenlíti ki, az elnökség a tagok sorából törölheti. A törlés
nem érinti az egyesületnek a hátralékos tagdíjra, illetve egyéb díjakra vonatkozó
követelését.
Kizárás folytán az veszíti el tagságát, akit az egyesület vezetősége jogerős határozattal kizár
az egyesület tagjai sorából.
Elhalálozás vagy kizárás esetén a tagdíjfizetés kötelezettsége megszűnik, de a befizetett
tagdíj vissza nem követelhető.
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3:70. § [A tagkizárása]
A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályt vagy közgyűlési határozatát
súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén, illetve ha a tag tagdíjfizetési
kötelezettségének a 3. felszólítás ellenére 15 napon belül nem tesz eleget.
Az elnökség a Közgyűlésig a tagsági viszonyt felfüggesztheti.
A közgyűlés bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére – a taggal
szemben kizárási eljárást folytathat le, ezért az alapszabály a tisztességes eljárást biztosító
szabályokat meghatározza. Ezek a pártatlanság biztosítása, az érintett tag meghallgatása a
kizárás előtt, lehetőség biztosítása a védekezés előterjesztésére.
- A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől
számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet.
A közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8
napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.

9 §.
Az egyesület szervei:
a./ Közgyűlés
b./ Elnökség
10 §
A Közgyűlés
1. A közgyűlés az egyesület döntéshozó szerve.
2. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a./ az alapszabály módosítása;
b./ az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c./ a vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása,
d./ az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;
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e./ az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről
szóló jelentésének - elfogadása;
f./ a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
egyesülettel munkaviszonyban áll;

g./ az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;
a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés;
h./ döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

3. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.
4. A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval,
elsődlegesen megjelölt helyre hívja össze elektromos levélben.
Az átvétel igazolása az elektronikus tértivevény.
Az elküldött meghívót ki kell nyomtatni úgy, hogy a címzettek beazonosíthatók legyenek.
A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét
és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan
részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat
kialakíthassák.
A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a
megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a
megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára
tekintet nélkül határozatképes lesz.
A közgyűlési meghívót az egyesület honlapján (www.szigetse.hu) nyilvánosságra kell hozni.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és
az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés
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indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt.
Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését,
továbbá elfogadás esetén a
kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2
napon belül igazolható módon közli a tagokkal.
Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja,
úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön
dönt a a szabályszerűen nem közölt napirenden napirend kiegészítésének tárgyában, azzal,
hogy a szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult
jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.

5. Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések
megtétele céljából, ha
a./ az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b./ az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;
vagy az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
c./ Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot
adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület
megszüntetéséről dönteni.
6. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő
szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni
kell.
7. A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet,
vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát.
A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt
szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és a
hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot.
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8. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a
jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a
döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számarányát.

9. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok
többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
a./ másfajta előnyben részesít;
b./ akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c./ aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d./ akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;

v

e./ aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
10. A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
Az egyesület alapszabályának módosításához a
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.

11 §
Elnökség
1./ Az elnökség az egyesület 3 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon
kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe.
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2./ Az elnököt, elnökség tagjait a közgyűlés választja határozatlan időtartamra.
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
a./ a megbízás időtartamának lejártával;
b./ visszahívással;
c./ lemondással;
d./ a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
e./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
f./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető
tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével
vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik
napon válik hatályossá.
3./ Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő
jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető
tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.
A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
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 aki közügyektől
eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). 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
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időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői
tevékenységtől.

4./ Az egyesület vezető tisztségviselői:
Az egyesület elnöke: Benke Kálmán
Az elnökség tagjai: Benke Orsolya, Benke Kálmánné
Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el.
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.

5./ Az elnökség hatáskörébe tartozik:
a./ az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
b./ a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c./ az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d./ az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e./ a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
f./ az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
g./ részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
h./ a tagság nyilvántartása;
i./ az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
j./ az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
k./ az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
l./ a tag felvételéről való döntés.
m./ Megállapítja a rendezendő versenyek, valamint egyéb rendezvényeknek az időpontját.
n./ döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.
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o./ Ha az elnök hosszantartó akadályoztatás miatt nem végezheti az egyesület ügyeinek
intézését, képviseletét, akkor a vezetőség közgyűlést hív össze és azon értékeli a fennálló
helyzetet.

6./Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja.
Az elnökségi ülést az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval,
elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon.
Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi
ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban
legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat
kialakíthassák.

7. /Az elnökség határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség határozatképes, ha ülésén a
szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a./ akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
b./ akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c./ aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d./ akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
e./ aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
f./aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
8./ Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a
határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a
határozatoknak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.
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12 §
Felügyelő Bizottság
1. A egyesület nem hoz létre felügyelő bizottságot.
13 §
Fegyelmi bizottság
Az egyesület nem hoz lére fegyelmi bizottságot.
14 §
Összeférhetetlenség
A Ptk. 3:22. §, A közgyűlés
(2) Határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója [Ptk. 8:1.§ (1 bekezdés)], (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) vesz részt a
döntéshozatalban.
15 §
Egyéb rendelkezések
- Az Egyesület nem rendelkezik saját vagyonnal. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az
Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
- A tagdíjat a Közgyűlés, állapítja meg.
- Az Egyesület a tagdíjakból, reklámtevékenységéből származó bevételből önállóan
gazdálkodik.
- Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen
Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.
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16 §
Záró rendelkezések
Az Egyesület megszűnik
1./jogutód nélkül szűnik meg a - a Ptk. 3:48. 3:83-84 §-aiban szabályozott feltételek
bekövetkeztekor a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy az arra jogosult szerv
megszünteti, vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, vagy az egyesület
tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
Feltéve, mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.
2. Jelen alapszabályt az Egyesület Küldöttgyűlése a 1/.2017. (04.01.) számú határozatával
fogadta el, a bíróság bejegyző végzése jogerőre emelkedésének napján lép hatályba.

Alulírott Benke Kálmán elnök igazolom, hogy jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabály
szövege – megfelel a módosítások alapján hatályos tartalomnak.
Kelt: Szentendrén, 2017-04-01. napján

Elnök aláírás:

Tanú:

Tanú:

Neve Kósza Ferenc

Neve: Benke Kálmánné

Lakcíme: 2461 Tárnok, Géza utca 38

Lakcíme:2000 Szentendre, József Attila u.10/b

Mobil:+36-20 388 7870

Mobil. +36 -30 497 7425

Aláírása

Aláírása

Jegyzőkönyv hitelesítő: Bóna Zsombor
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