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I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.&
1./ Az egyesület neve: Körmendi Dózsa Munkás Testedzı Egyesület
Nevének rövidítése: Körmendi DMTE vagy KDMTE
Székhelye: Vas megye, Körmend, Sport u. 1.
Színei: piros–fekete
Zászlója: piros–fekete sávos
Jelvénye: Piros alapszínen fekete felirattal Körmend város címere, felette Körmend felirat,
alatta 1884
Alapítás éve: 1884
Egyesület jellege: Sportegyesület
2.) Az egyesület mőködési területe: Körmend város, valamint Vas és Zala megye területe
3.) Az egyesület felügyelı szerve: Vas megyei Ügyészség, Vas megyei Bíróság

II.
AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI
2.&
1./ Az egyesület célja a rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények
felkeltése, tagjainak nevelése. A szervezet demokratikus úton biztosítja önkormányzati elven alapuló mőködését, elısegíti a tagok jogainak és kötelességeinek érvényesülését. Mő-
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ködési területén elısegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét.
2./ Az egyesület jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet
folytathat.
3./ Az egyesület mőködéséhez szükséges anyagi bázis biztosítása, létesítményeinek fenntartása, üzemeltetése, fejlesztése.

III.
AZ EGYESÜLET TAGSÁGA
Az egyesület tagjai
3.&
Az egyesület tagsága önkéntes. Tagjai az ıket megilletı jogok és terhelı kötelezettségek terjedelme alapján:
a./ rendes tagok
b./ pártoló tagok
c./ tiszteletbeli elnökök, tagok és jogi személy
Az egyesület rendes tagjai
4.&
1./ Az egyesület tagja lehet minden magyar és nem magyar állampolgár, aki belépési nyilatkozatában vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az egyesület valamely szervének (elnökség,
bizottság, szakosztály, apparátus) mőködésében.
Az egyesület pártoló tagjai
5.&
A egyesület mőködési területén pártoló tagságot szervezhet. Pártoló tagként felvehetı az, aki
a belépési nyilatkozatban vállalja az egyesület célkitőzéseinek erkölcsi és anyagi támogatását.
Az egyesület tiszteletbeli elnökei, tagjai és jogi személy
6.&
Az egyesületnek jogi személy, és tiszteletbeli tagja is lehet. Jogi személy tagként felvehetı, ha
nyilatkozatában vállalja az egyesület anyagi támogatását.
Tiszteletbeli tagként felvehetı az a személy, aki különleges és kiemelkedı tevékenységével
elsısorban erkölcsileg támogatja az egyesületet.
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Tagsági viszony keletkezése, megszőnése
7.&
1./ Az egyesületbe való belépés és egyesületbıl való kilépés önkéntes. Az egyesület tagsága
felvétellel keletkezik, és kilépéssel, a vállalt anyagi támogatás fizetésének hat hónapnál
hosszabb idejő elmulasztása, továbbá elhalálozás esetén törléssel, illetve fegyelmi büntetésként kizárással szőnik meg.
2./ A tiszteletbeli tagok és a jogi személy felvétele az elnökség hatáskörébe tartozik. A rendes
egyesületi tagok és pártoló tagok felvétele a szakosztályok feladata az elnökség felügyelete
mellett. Az egyesület tagjairól, pártoló tagjairól a szakosztályok, a tiszteletbeli tagokról és
a jogi személyekrıl az elnökség nyilvántartást vezet.
3./ Tiszteletbeli elnökök és tagok esetében lemondással, felmentéssel valamint elhalálozással
szőnik meg.
4./ A felvételt megtagadó határozat ellen az egyesület közgyőléséhez lehet fellebbezni, amely
a fellebbezést a követı közgyőlésen köteles tárgyalni.
5./ Az egyesületbıl történı kizárás az elnökség hatáskörébe tartozik. A kizárást tartalmazó
határozat ellen 15 napon belül az egyesület közgyőléséhez fellebbezést lehet elıterjeszteni.
IV.
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
A rendes tagok jogai és kötelezettségei
8.&
1./ Az egyesületi tag jogai:
a./ részt vehet az egyesület közgyőlésén 14. életévének betöltése után pedig részt vehet az
elnökség tagjainak, és tisztségviselıinek, valamint a felügyelı bizottság tagjainak ás
elnökének megválasztásában, továbbá a határozatok meghozatalában,
b./ tisztségre választható 18. életév betöltése után,
c./ véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az egyesületet érintı bármely kérdésben az
egyesület felügyelı szervénél, indítványozhatja az egyesület jogszabálya vagy az alapszabályba ütközı határozatainak megsemmisítését,
d./ az egyesület elnöksége által részt vehet a bizottságok sportcsoportok munkájában,
edzéseken, versenyeken, használhatja a sportlétesítményeket, sportszereket és sportfelszereléseket, igényelheti az egyesület szakembereinek segítségét,
e./ részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben,
f./ felvilágosítást kérhet az egyesület tevékenységérıl, amelyre az egyesület elnöksége 30
napon belül köteles választ adni.
2./ Az egyesületi tag kötelezettségei:
a./ az alapszabály betartása, az egyesületi vezetı szervek határozatainak végrehajtása
b./ a tagsági díj fizetése, az egyesületi vagyon megóvása,
c./ sportszerő magatartás,
d./ versenyszerően sportoló esetében a hazai és nemzetközi versenyekre való lelkiismeretes felkészülés és a legjobb tudás szerinti szereplés,
e./ az egyesület szervei által hozott határozatok végrehajtása,
f./ az egyesület céljának és munkájának népszerősítése.
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Pártoló tagok jogai és kötelezettségei
9.&
1./ Az egyesületi pártoló tag jogai:
a./ javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület mőködésével kapcsolatban,
b./ részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben.
2./ Az egyesületi pártoló tag kötelességei:
a./ az alapszabály betartása,
b./ a sportegysület célkitüzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása,
c./ sportszerő magatartás.
A tiszteletbeli elnökök, tagok és a jogi személy jogai, kötelezettségei
10.&
1./ A jogi személy tagsági jogai:
a./ képviselıje útján részt vehet az egyesület közgyülésén/ küldött közgyülésén / és ott
javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület müködésével kapcsolatban,
b./ külön megállapodás alapján rászesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben,
használhatja a sportlétesitményeket, sportfelszereléseket, igényelheti az egyesület
szakembereinek segítségét.
2./ A jogi személy tagsági kötelességei:
a./ az alapszabály betartása,
b./ az egyesület célkitőzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása.
3./ A tiszteletbeli elnökök és tagok jogai:
a./ részt vehet az egyesület közgyőlésén,
b./ véleményt nyilváníthat, javaslatokat tehet az egyesületet érintı kérdésekben,
c./ részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben.
4./ A tiszteletbeli elnökök és tagok kötelezettségei:
a./ az alapszabály betartása,
b./ az egyesület erkölcsi támogatása,
c./ sportszerő magatartás.
Az egyesület valamely szervének törvénysértı határozata bármely tag által a bíróság elıtt
megtámadható.
A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt
esetben a végrehajtást felfüggesztheti.
V.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE
11.&
a./ rendes közgyőlés
b./ rendkívüli közgyőlés
c./ elnökség
d./ tisztségviselık
e./ Felügyelı Bizottság
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f./ Bizottságok
g./ Szakosztályok
h./ Egyéb szervek
VI.
RENDES KÖZGYÜLÉS
Közgyőlés összehívása
12.&
1./ Az egyesület legfelsıbb szerve a tagok összessége /továbbiakban: közgyőlés/ vagy a tagok
által közvetlen úton választott testület.
A közgyőlés az egyesület legfelsıbb döntési és képviseleti szerve.
Az egyesület tagsága és az elnökség közti kapcsolat javítása érdekében az aktuális feladatok és az éves tevékenység megvitatása céljából a szakosztályok évzáró értekezletet és
szurkolói ankétot szervezhetnek.
2./ Az egyesület rendes közgyőlését legalább 2 évenként kell összehívni.
A közgyőlés idıpontját az elnökségnek legalább 30 nappal korábban meg kell állapítania,
és annak helyérıl, idejérıl, tervezett napirendjérıl és a beterjesztett javaslatokról a közgyőlés hivatalos résztvevıit – szavazásra jogosultak – írásban kell értesíteni.
A meghívott személyeket és szerveket a közgyőlés helyérıl és idıpontjáról a hírközlési
szervek útján, vagy más megfelelı módon tájékoztatni kell.
A közgyőlés határozatképessége
13.&
1./ A közgyőlés határozatképes, ha a tagok fele + 1 fı jelen van.
2./ Ha a közgyőlés kezdési idıpontjától számított 1 órai várakozás után sem határozatképes, el
kell halasztani.
3./ A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyőlés 15-30 napon belül történı másodszori
összehívása során az eredeti napirendre felvett kérdésekben a megjelentek számára való
tekintet nélkül határozatképes.
A közgyőlés napirendje
14.&
1./ Az elnökség állapítja meg és terjeszti a közgyőlés elé.
2./ Kötelezıen tartalmaznia kell:
- az egyesület tevékenységérıl szóló beszámoló
- beszámoló a két közgyőlés közötti gazdálkodásról
- a Felügyelı Bizottság beszámolója
- az egyesület rendes tagjai által beterjesztett javaslatok elbírálása (Csak akkor, ha 2
héttel a közgyőlés elıtt benyújtották azokat az elnökségnek. E határidı után csak akkor, ha azt a közgyőlés 2/3-os többséggel megszavazza.)
3./ Új napirendi pontot csak akkor lehet felvenni, ha azt a közgyőlés 2/3-os többséggel elfogadja.
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A közgyőlés hatásköre
15.&
1./ A közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a./ az egyesület megalakulása, feloszlatása, valamint más egyesülettel való egyesülés kimondása,
b./ az alapszabály és a fegyelmi szabályzat megállapítása, módosítása,
c./ a 4 fıs elnökség ezen belül az elnök és a felügyelı bizottság négy évre történı megválasztása, megszüntetése.
d./ középtávú tervek jóváhagyása,
e./ a költségvetés elfogadása,
f./ az éves beszámoló elfogadása az egyesület tevékenységérıl,
g./ a tagdíj összegének ill. a pártoló tagok anyagi hozzájárulásának legkisebb mértékének a
meghatározása,
h./ az elnökség és a Felügyelı Bizottság beszámolójának elfogadása,
i./ tagfelvétel, kizárás kérdésében hozott határozat elleni jogorvoslati kérelem elbírálása,

A közgyőlés határozathozatala
16.&
1./ A közgyőlés határozatait nyílt szavazással, általában egyszerő szótöbbséggel hozza.
A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik.
Szavazategyenlıség esetén a szavazást meg kell ismételni és ismételt szavazategyenlıség
esetén a közgyőlés elnökének a szavazata dönt.
2./ Kétharmados többség szükséges azonban az egyesület megalakulásának, egyesülésének,
feloszlásának, kimondásához, valamint az alapszabály elfogadásához ill. módosításához.
3./ Az egyesület elnökségének és elnökének, a felügyelı bizottság tagjainak megválasztása
titkos szavazással történik.
4./ A közgyőlés szavazásra jogosult résztvevıinek 1/3-a más kérdésben is inditványozhat titkos szavazást.
5./ A titkos szavazás szavazólapon történik.
6./ A szavazatok összesítésére 3 tagú, szavazatszámláló bizottságot kell felkérni.
7./ Egy jelölt esetén a szavazás nyílt szavazással is lehetséges, ha a szavazásra jogosultak 2/3
része ehhez hozzájárul.
8./ Az egyszerő, vagy minısített többséget a jelenlevı szavazásra jogosultak több mint felének, illetve 2/3-ának "igen" szavazata jelenti.
9./ A jelölı listát a közgyőlés egyszerő szótöbbséggel kiegészítheti.
10./ A közgyőlésrıl jegyzıkönyvet kell készíteni, a jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell a lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzıkönyvet a
közgyőlés elnöke és a jegyzıkönyvvezetı írja alá, továbbá két, a közgyőlés elején megválasztott személy hitelesíti.
11./ Az egyesület közgyőlése nyilvános. A nyilvánosság kizárásához, korlátozásához 2/3-os
többség kell.
12./ A közgyőlésen minden szavazásra jogosult 1 szavazattal rendelkezik.
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VII. RENDKIVÜLI KÖZGYÜLÉS
17.&
1./ Rendkívüli közgyőlést kell összehívni:
a./ Az egyesület elnökségének 2/3-os többségi határozata alapján.
b./ ha az egyesület rendes tagjainak 1/3-a ok és cél megjelölésével kívánja.
c./ ha a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv elrendeli
d./ egyéb, az alapszabály érvényesítése érdekében indokolt esetben, elnökségi határozat
alapján
2./ A rendkívüli közgyőlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétıl számított 1 hónapon
belül össze kell hívni.
3./ A rendkivüli közgyőlésre egyebekben a rendes közgyőlésre vonatkozó elıírások az irányadók.

VIII. ELNÖKSÉG
Az elnökség hatásköre és feladatai
18.&
1./ Az egyesület tevékenységét két közgyülés közötti idıszakban az elnökség irányítja. Az
elnökség az egyesület mőködését érintı valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyeket az alapszabály szerint a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a közgyőlés saját hatáskörébe vont, illetve az egyesület
más szervének hatáskörébe utalt.
2./ Az elnökség feladatai:
a./ A sportegyesület tevékenységének irányítása,
b./ közgyőlések elıkészítése,
c./ az egyesület tervének, költségvetésének kidolgozása, az éves program, a munka és ülésterv, a versenynaptár elfogadása,
d./ az egyesület eredményes tevékenységéhez szükséges feltételek megteremtése,
e./ a szakosztályok, bizottságok létrehozása, megszüntetése, átadása és beszámoltatása,
f./ fegyelmi jogkör gyakorlása,
g./ a bizottságok tisztségviselıinek és tagjainak, továbbá a szakosztályvezetıség tisztségviselıinek és tagjainak négy évre szóló, illetıleg a következı vezetıségválasztó közgyőlésig tartó megbízása, a megbízások visszavonása,
h./ az egyesület költségvetésének megállapítása, a gazdálkodásról és a tevékenységrıl szóló beszámolók értékelése és elfogadása a közgyőlések közti idıben.
i./ az egyesület szervezeti és mőködési szabályzatának a megállapítása,
j./ az egyesület neve, zászlaja és jelvénye használatának engedélyezése bármilyen tárgyon,
kiadványban,
k./ az elnökség mandátumának a lejárta elıtt kijelöli a jelölı bizottságot, és a szavazat szedı bizottság tagjait,
l./ rendes és rendkívüli közgyőlés elıkészítése,
m./ közgyőlés elé kerülı elıterjesztések elıkészítése, véleményezése,
n./ a szakosztályok által felvett tagok elbírálása,
o./ az elnökség – megfelelı fedezet birtokában – dönt a rendkívüli, költségvetésben nem
szereplı, valamint az elıirányzatot meghaladó kiadásokról,
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p./ az elnökség a sport fejlesztése céljából jogi személyiséggel felruházott alapítványokat
hozhat létre és jelöli ki tagjait,
q/ a törvényes mőködés biztosítása.
Az elnökség összetétele és tagjai
19.&
1./ Tisztségüket társadalmi munkában végzik az egyesület tagjai.
2./ Az elnökség létszáma 4 fı:
a./ elnök
b./ 3 fı elnökségi tag
3./ Az elnökségi tagok jogai, kötelezettségei:
a./ rendszeresen és tevékenyen részt vesz az egyesület feladatainak meghatározásában és
megvalósításában, a határozatok elıkészítésében és meghozatalában, a közgyőlés és az
elnökség határozatainak, valamint a felügyelı szerv utasításainak végrehajtásában, illetıleg a végrehajtásának ellenırzésében,
b./ jogosult és köteles az egyesületet érintı körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal
kapcsolatban javaslatait, észrevételeit az elnökség elé terjeszteni,
c./ felelıs a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott elnökségi határozatért, kivéve, ha ellenvéleményét kifejezetten fenntartotta és azt maradandóan kinyilvánította,
4./ Az elnökségi tagok tisztségükben újraválaszthatók,
5./ Az elnökségi tagság megszőnik:
a./ a megbízás lejár,
b./ lemondással,
c./ elhalálozással,
d./ visszahívással.
Az elnökség mőködése
20.&
1./ Az elnökség az ügyrendben meghatározott idıszakonként, de legalább 3 havonként ülésezik.
2./ Egy héttel az ülés elıtt értesíteni kell a tagokat.
3./ Nyílt szavazással döntenek, de titkos, ha valaki kívánja.
4./ Az elnökség üléseirıl jegyzıkönyvet kell készíteni, melynek a lényeges észrevételeket és a
hozott határozatokat tartalmaznia kell. A határozatokról az érintetteket írásban értesíteni
kell.
5./ Rendkívüli ülést kell összehívni, ha valamelyik elnökségi tag ok- és cél megjelölésével azt
indítványozza.
6./ Az ülés helyérıl, idıpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekrıl legalább 1 héttel korábban
értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat. Halaszthatatlan, sürgıs esetben rövidebb határidı is megállapítható.
7./ Az elnökségi ülések nem nyilvánosak, az elnökségi tagokon csak a meghívottak lehetnek
jelen, az elnökség ettıl eltérıen is rendelkezhet. Az elnökségi ülésre a szakmailag érintetteket meg kell hívni.
8./ Az elnökség a tagok több mint felének jelenléte esetén határozatképes.
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9./ Határozatképtelenség esetén újra össze kell hívni. Az ismételten összehívott elnökségi ülés
az eredeti napirendben felvett kérdésekben, a jelenlevık számára való tekintet nélkül határozatképes.
10./ Szavazategyenlıség esetén az elnök szava dönt. Az elnök távollétében ez a jog az elnökségi ülést vezetı személyt illeti meg.
11./ Az elnökség titkos szavazással dönt bármelyik elnökségi tag kívánságára.
Az elnökség felügyeleti jogköre
21.&
A bizottságok (kivéve a Felügyelı Bizottság) és a tisztségviselık határozatait megsemmisítheti, megváltoztathatja, ha azok ellentétesek az elvárásokkal.

IX.
TISZTSÉGVISELİK
Elnök
22.&
1. a./ vezeti és szervezi az elnökség munkáját, képviseli az egyesületet,
b./ intézkedik és dönt a közgyőlés és az elnökség által a hatáskörébe utalt ügyekben,
c./ irányítja az egyesület tevékenységét és a gazdálkodását, utalványozási jogot gyakorol,
d./ munkáltatói jogkört gyakorol a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint,
e./ összehívja az elnökség üléseit és levezeti azokat,
f./ a hírközlı szervek tájékoztatása az egyesület tevékenységérıl,
g./ kapcsolattartás hasonló tevékenységet végzı szervezetekkel,
h./ mindazon feladatok ellátása, amelyeket a jogszabály, az alapszabály, illetıleg a közgyőlés, vagy az elnökség a hatáskörébe utal,
i./ összehangolja az elnökség, a bizottságok, a tisztségviselık és a munkaviszonyban álló
dolgozók munkáját.
Elnökségi tagok
23.&
Az elnökség által megbízott elnökségi tag az elnök távollétében teljes jogkörrel és felelısséggel ellátja az elnök hatáskörébe tartozó feladatokat, képviseli a sportegyesületet.

10

X.
FELÜGYELİ BIZOTTSÁG
24.&
1./ A felügyelı bizottság feladata:
a./ az egyesület pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének vizsgálata,
b./ a pénzügyi és gazdasági rendelkezések betartásának ellenırzése,
c./ a tagsági díj fizetésének ellenırzése,
d./ a felügyelı bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja és külsı szakembereket
is igénybe vehet,
e./ a felügyelı bizottság 3 tagból áll
f./ a felügyelı bizottság tevékenységéért a közgyőlésnek felelıs, annak beszámolni tartozik. A felügyelı bizottságnak nem lehet tagja az aki az egyesület elnökségének a tagja,
aki az egyesület alkalmazásában áll, vagy az egyesületben gazdasági feladatokat lát el.
A bizottság észrevételeirıl, javaslatairól tájékoztatja az egyesület elnökét, szükség esetén a felügyel szervét,
g./ éves ellenırzési terv alapján dolgozik,
h./ az éves gazdálkodásról szóló beszámoló felülvizsgálata,
i./ a bizonylati fegyelem betartásának ellenırzése,
j./ a felügyelı bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak az egyesület gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a tisztségviselıktıl tájékoztatást kérni.
k./ az ellenırzés megkezdésérıl azonnal, és a befejezésrıl 15 napon belül az elnököt tájékoztatni kell,
l./ ha szabálytalanságokat találnak, a felügyelı bizottság elnöke az intézkedésre jogosult
szervhez fordulhat, szükség esetén kezdeményezheti rendkívüli közgyőlés összeivását,
m./ a felügyelı bizottság jogosítványait és kötelezettségeit az érvényes jogszabályok határozzák meg.

XI.
BIZOTTSÁGOK
25.&

1./ Az egyesület elnöksége, az egyesület eredményes tevékenysége érdekében bizottságokat
hoz létre.
2./ A bizottságokat az elnökség felügyeli, az üléseket a bizottság elnöke vezeti és meghívja az
elnököt és a szakirányú elnökségi tagokat.
3./ A bizottsági tagoknak nem szükséges egyesületi tagnak lenni.
4./ A fegyelmi ügyek bonyolítására fegyelmi bizottságot hoz létre, melynek mőködéséhez az
irányvonalat a fegyelmi szabályzat adja.
5./ Tömegsport bizottság a tömegsport feladatok ellátására, Elıkészítı bizottságot a közgyőlések elıkészítésére, Szervezı bizottságokat rendezvények elıkészítésére.
6./ Jelölı bizottság: a közgyőlés elıtt 1 hónappal az elnökség jelölı bizottságot állit fel és bíz
meg, melynek javaslatát a bizottság elnöke terjeszti a közgyőlés elé. A jelölılistát a közgyőlés egyszerő szótöbbséggel kiegészítheti.
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7./ A bizottságok számát és a feladataikat az összetételét az egyesület elnöksége határozza
meg.

XII.
SZAKOSZTÁLYOK
26.&
1./ Az egyesületben sportáganként szakosztályok mőködhetnek. A szakosztályok munkáját
szakosztály vezetıségek irányítják, melynek munkájukról az elnökségnek számolnak be.
A szakosztály vezetıség tisztségviselıit (elnök, elnökhelyettes, technikai vezetı, edzık,
stb./ és tagjait az egyesület elnöksége bízza meg.
A szakosztály feladata az oktatás - nevelés, versenyek mérkızések rendezése, ill. a versenyeken, mérkızéseken való részvétel megszervezése, a szakosztály hatáskörébe utalt
egyéb feladatok ellátása.
2./ A szakosztályon belül az egyesület elnöksége sportcsoportokat alakíthat, sportiskolarendszerő utánpótlás-nevelést szervezhet. Gyermek, serdülı, ifjúsági és felnıtt testnevelési és
sportfoglalkoztatási formát alakíthat ki.
Az egyesület elnökségének mőködésével kapcsolatos operatív feladatok és az ügyintézés
ellátására apparátust hozhat létre.

XIII.
AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE
27.&
1./ Az egyesület olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkezı szervezet, amely
az alapszabályban meghatározott célra alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljai elérésére szervezi tagjai tevékenységét.
2./ Az egyesület jogi személy, amelyet az egyesület elnöke képvisel.
3./ A jogkört esetenként, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az elnökség vagy az
elnök más személyre is átruházhatja.
4./ Az egyesület mőködése felett az ügyészség az irányadó szabályok szerint törvényességi
felügyeletet gyakorol.
Ha az egyesület mőködésének törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyészség a
bírósághoz fordulhat.
Az egyesület tagja által, valamint az ügyész által indított perek a Vas megyei Bíróság hatáskörében tartozik.
5./ Az egyesület nyilvántartásba vételét a Vas megyei Bíróság végzi.
6./ Ha az egyesület neve, székhelye megváltozik, illetve az egyesület képviseletére új személy
lesz jogosult, azt a bíróságnak be kell jelenteni.
7./ A bíróság az ügyész keresete alapján:
a./ a mőködés törvényességének helyreállítása céljából összehívhatja az egyesület közgyőlését,
b./ ha az egyesület mőködésének törvényessége másképpen nem biztosítható, tevékenységét felfüggesztheti, ellenırzésére felügyelıbiztost rendelhet ki,
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c./ feloszlatja az egyesületet, ha annak mőködése bőncselekmény elkövetésére való felhivást, vagy mások jogainak és szabadságának sérelmével járhat,
d./ megállapítja az egyesület megszőnését, ha legalább egy éve nem mőködik, vagy tagjainak száma tartósan 10 fı alá csökken.
8./ Ha az egyesület olyan tevékenységet végez, amelyet jogszabály feltételekhez köt vagy
egyébként szabályoz, e tevékenység felett a tevékenység szerint hatáskörrel rendelkezı állami szerv a hatósági ellenırzésre vonatkozó szabályok alkalmazásával felügyeletet gyakorol.

XIV.
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA
28.&
1./ Az egyesület jogi személy, a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és az éves költségvetés alapján gazdálkodik.
2./ Az egyesület bevételei:
a./ a tagsági díj,
b./ személyi anyagi támogatás,
c./állami, társadalmi szervek támogatása,
d./ jogi tagsági díjak,
e./ rendezvény és egyéb bevételek /reklám/, melyek személyi ösztönzésre is felhasználhatók,
f./ vállalkozási bevételek.
3./ Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.
A tagok csak a tagdíjat kötelesek az egyesületnek megfizetni, az egyesületi tartozásokért
saját vagyonukkal nem felelnek.
4./ Az egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági
vállalkozási tevékenységet folytat.
5./ Gazdasági társaságba tagsági tulajdonosi viszonyt létesithet. Egyesületi pénzeszközök,
vagyon vagy jogok esetenként apportként való érvényesítése mellett.
6./ Átigazolási díjak.
7./ Egyéb bevételek
8./ Az egyesület vagyona:
a./ készpénz,
b./ készpénzre szóló követelés,
c./ bankbetét, folyószámlán lévı összeg,
d./ értékpapír,
e./ ingatlan és ingó vagyon.

XV.
AZ EGYESÜLET MEGSZÜNÉSE
29.&
1./ Az egyesület megszőnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel történı
feloszlatással. ill. megszőnésének megállapításával.
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2./ Az egyesület megszőnése esetén – a hitelezık kielégítése után – vagyonáról az alapszabály
elıírása, vagy a közgyőlés döntése szerint kell rendelkezni. Az ezzel kapcsolatos teendık
ellátása a felszámolók feladata.
3./ Ha az egyesület és a vagyon hova fordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezık kielégítése után állami tulajdonban kerül, és azt sportcélokra kell fordítani. A vagyon
felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.

Körmend, 2000. május 28.

Ezen alapszabályt az egyesület a 2-2000 számú határozatával jóváhagyta.

………………………………….
hitelesitı

……………………………….
hitelesitı

……………………………………
elnök

