A Haladás Horgászegyesület Pusztaszentlászló
ALAPSZABÁLYA
Előzmények
Az 1959-ben alakult pusztaszentlászlói Haladás Mezőgazdásági Termelő Szövetkezet és a söjtöri Alkotmány
Mezőgazdasági Termelő Szövetkezet egyesülésével 1973. január 1-ével Söjtör központtal létrejött a Deák
Ferenc Mgtsz. A Deák Ferenc Mgtsz a Pusztaszentlászlón működő kertészetének öntözővízzel való ellátására
állami támogatással a Pusztaszentlászlón eredő Völgy patakra 1978 és 1980 között megépített völgyzárógáttal
víztározót hozott létre.
Az egyesület létrejötte:
A megépített víztározó horgászati célú hasznosítására 1980-ban megalakult a termelőszövetkezeti tagok és a
kedvezményezett tagok részvételével a „Söjtöri Tsz. Horgászegyesület Söjtör” nevű szervezet, melyet a
Magyar Országos Horgász Szövetség (továbbiakban: MOHOSZ) 623 törzsszámmal nyilvántartásba vett.
1984-ben az egyesület a nevét „Haladás” Horgász Egyesület névre változtatta, míg a székhelyét
Pusztaszentlászlóra helyezte át.
1989-es törvényi változásokat követően a Zala Megyei Bíróság az egyesületet „Haladás” Horgász Egyesület
Pusztaszentlászló néven 1989. augusztus 16-i hatállyal 235/1989. nyilvántartási számon a társadalmi
szervezetek bírósági nyilvántartásába bevezette.
A horgászegyesület közgyűlése 1991. április 6-án 261991. sorszámú határozatával elfogadta az egyesület
alapszabályát. Az elfogadott alapszabály az egyesület működési területének Pusztaszentlászló és Söjtör
községek területét jelölte meg, mivel ezen településeken működő termelőszövetkezet, és a korábbi közös
tanács támogatásával és a pusztaszenlászlói lakosság jelentős társadalmi munkájával jött létre a horgásztavat
magába foglaló pusztaszentlászlói szabadidő központ.
1993. évtől a társadalmi igények és a jó szándékú együttműködés reményében az egyesület lehetővé tette a
működési területen kívüli településeken lakó jelentkezők esetében is a tagfelvételt.
1998. évtől kezdődően, élve a földrajzi környezet adta lehetőséggel, a pusztaszentlászlói önkormányzattal való
együttműködés keretében a Völgy pataknak közvetlenül a Válicka patakba való betorkolásától felfelé eső
szakaszán egy újabb völgyzáró gáttal egy kisebb víztározó került kialakításra Alsó tó néven, kimondottan a
horgászati lehetőség növelése céljából.
2008. május 24-én az egyesület megújulásának folyamatában a közgyűlés új alapszabályt fogadott el.

2014-ben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépése és az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvényben módosulása alapjaiban megváltoztatta a társadalmi szervezetek
működésének szabályait. Ezen változások teszi indokolttá, hogy az egyesül korábbi alapszabálya
helyett a közgyűlés úja alapszabályt alkosson és fogadjon el az alábbiak szerint.
I.
Az egyesület adatai
1.

Az egyesület neve: Haladás Horgászegyesület Pusztaszentlászló

2.

Az egyesület rövidített elnevezése: Haladás HE

3.

Az egyesület székhelye: 8896 Pusztaszentlászló Kossuth Lajos utca 95.

4.

Horgászati vízterület: pusztaszentlászlói víztározó, Alsó tó; víztér kód: 20-041-1-5
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II.
Az egyesület célja, tevékenysége
5.

Az egyesület célja:
 helyi horgászati lehetőség biztosítása
 sporthorgászat népszerűsítése
 szabadidő kulturált eltöltése
 természeti értékek megőrzése, védelme
 horgászhagyomány és etika megtartása
 horgászismeretek gyarapítása
 gyermekhorgász utánpótlás nevelése

6.

Az egyesület tevékenysége:
 horgászati feltételek megteremtése
 bérhorgásztatás
 horgászkörnyezet gondozása
 vízterülethez tartozó létesítmények működtetése
 horgászattal és az egyesületi élettel kapcsolatos ingatlanok fenntartása, működtetése
III.
Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok

7.

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.

8.

Az egyesület a pusztaszentlászlói helyi önkormányzattal együttműködve biztosítja az egyesület
tevékenységét a céljainak megvalósulását.

9.

Az egyesület a Magyar Országos Horgász Szövetség tagja, törzsszáma: 623.

10.

Az egyesület a Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége tagja, annak közreműködésével
kapcsolódik a területi és az országos horgászéletbe.

11.

Az egyesület más jogi személlyel együttműködési megállapodást köthet, de az a jogi személynek tagsági
jogviszonyt nem keletkeztethet.
IV.
A vagyoni hozzájárulás

12.

Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként egyesületi tagdíjat, szövetségi tagdíjat, állami horgászjegy
díját és a tárgyévi helyi horgászati jogosultság megváltásra halasítás díjat fizetnek.

13.

Az egyesületi tagdíj mértéke 4000 Ft. A 70. életévét betöltött és a 18. életévét be nem töltött
személy esetében az egyesületi tagdíj mértéke 2000 Ft. Területi engedélyt nem váltó személy
esetében az egyesületi tagdíj mértéke 2000 Ft. A 14. életévét be nem töltött személy mentesül
az egyesületi tagdíj megfizetése alól.1

14.

A vagyoni hozzájárulás egyes további tételeit a jogszabályi előírások és a szövetségi döntések

1
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figyelembe vételével a közgyűlés a gazdálkodási szabályzatban határozza meg.

15.

A vagyoni hozzájárulás összegét minden évben a tárgyévi állami horgászjegy kiváltásának napjáig kell
az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.

16.

A halasítás díja legfeljebb három részletben is megfizethető úgy, hogy a legutolsó részletet legkésőbb a
tárgyévi állami horgászjegy kiváltásának a napjáig kell megfizetni.

V.
A tagság

17.

Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, aki az egyesület célkitűzésével egyetért és a célok
megvalósítása érdekében tevékenységében aktívan részt kíván venni, továbbá az alapszabályban foglalt
rendelkezéseket elfogadja.

18.

14. életévét be nem töltött személy, szülői vagy gondviselői belegyezéssel az egyesület tevékenységében
részt vehet, horgászati vízterületeken horgászati jogot válthat, részére halasítás díj előírható, de
tagdíjfizetési kötelezettsége nincs, a közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehet, tisztségre nem
választható.

19.

Egyesületi tagsága van a jelen alapszabály elfogadásakor nyilvántartott tagoknak . Új tagok
tagsága a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell
benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésének tárgyévében határoz és elfogadás esetén a következő
év első napjától hatályos. Határozatot annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt
módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén
jogorvoslatnak helye nincs.

20.

A tagsági jogviszony megszűnik:
a) A tag kilépésével
b) A tag halálával
c) A tag kizárásával

21.

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.

22.

Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot,
aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő
magatartást tanúsít.
Kizárható a tag akkor is, ha a tárgyévben július 1-ig elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj
megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a tárgyév július 1-ét követően az
elnökség írásban – póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő
figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is
eredménytelen maradt.
A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A
kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a
szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem
akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel
is képviseltetheti magát. 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. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási
eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az
érintett taggal.
A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon
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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.
VI.
A tagok jogai és kötelezettségei
23.

Az egyesület tagja jogosult:
a) az egyesület tevékenységében és az egyesület által szervezett rendezvényeken részt venni
b) az egyesület kezelésében lévő vízterületekre érvényes éves területi horgászengedélyt váltani
c) érvényes területi engedély birtokában a horgászrend betartásával horgászni
d) az egyesület szolgáltatásait igénybe venni
e) a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően
felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni
f) az egyesület irataiba betekintetni
g) arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban
meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

24.

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.

25.

A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.

26.

Az egyesület tagja:
a) Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
b) Köteles a tagdíjat legkésőbb a tárgyév május 31-ig, amennyiben a tárgyévre horgászati jogot vált,
úgy a teljes vagyoni hozzájárulást az állami horgászjegy kiváltásának napjáig, de legkésőbb a
tárgyév május 31-ig megfizetni.
c) Köteles az egyesület alapszabályát, a horgászrendet valamint a közgyűlés és az elnökség egyéb
döntéseit betartani.
d) Köteles betartani az országos horgászrendet és a horgászatot szabályozó egyéb jogszabályi
előírásokat.
e) A fogási naplót a vonatkozó előírások szerint az elnökség részére köteles leadni.
f) Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.
g) Óvja a természetet, őrködjön a víz tisztasága a tó környezete felett. Ügyeljen a horgászhely és a
tópart tisztaságára.
h) Az általa tapasztalt horgászrend és a horgászatra vonatkozó szabályok megszegését köteles jelenteni
az elnökség valamely tagja vagy a halőrzést ellátó személyek valamelyikének, amennyiben ilyen
cselekmény miatt fegyelmi eljárás indul abban köteles közreműködni és az általa tapasztaltakat
előadni.
i) A halasítás díjat fizető tag köteles, a megszervezett és meghirdetett társadalmi munkák valamelyikén
részt venni, tevékenységével hozzájárulni a horgászkörnyezet karbantartásához. Ha a vezetőség a
tárgyévi programban négy társadalmi munkát hirdet meg, a tag köteles azok közül legalább kettőn,
egyéb esetben legalább egyen részt venni.2
j) A kötelező társadalmi munka teljesítése előírt vagyoni hozzájárulás megfizetésével, vagy az
elnökség által elfogadottnak nyilvánított egyéb tevékenység elvégzésével ellentételezhető. Az
ellentételezés módszerét és elveit a gazdálkodási szabályzatban kerülnek rögzítésre.
VII.
Az egyesület szervei

27.
2

Az egyesület szervei:
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a) Közgyűlés
b) Elnökség
c) Fegyelmi és felügyelő bizottság (továbbiakban:FEB)

A Közgyűlés
28.

A közgyűlés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve.

29.

A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a megválasztja, visszahívja az egyesület elnökét, alelnökét, gazdasági vezetőjét, kettő fő további
elnökségi tagot, a FEB elnökét;
d) az éves költségvetés elfogadása, a vagyoni hozzájárulás mértékének megállapítása;
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) beszámoltathatja az általa megválasztott tisztségviselőket
h) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;
i) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés;
j) a horgászrend és a gazdálkodási és fegyelmi szabályzat megalkotása
k) az elnökség által a horgászrend és a gazdálkodási és fegyelmi szabályzat módosításáról hozott
döntésének tárgyéven túli érvényben tartása
l) másodfokon eljár az elnökség tagot kizáró döntése vagy a FEB fegyelemsértés miatt hozott
elmarasztaló döntése miatt.
m) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

30. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.
a) A közgyűlést, az elnökség döntése alapján, az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt
kiküldött meghívóval hívja össze.
b) 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.
c) A közgyűlést Pusztaszentlászlón kell megtartani, lehetőleg az egyesület résztulajdonában

álló Horgásztanyán vagy a várható létszámtól függő egyéb alkalmas helyiségben.
d)
e)
f)

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 székhelyén a helyben szokásos módon és honlapján
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 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 kiegészített napirendi pontok szabályszerű kézbesítése nem állapítható meg, úgy
a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a
napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden

szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen
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van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.

31.

g)

Az elnökség a közgyűlést köteles 30 napon belül összehívni, ha a tagságnak legalább fele, a
napirend meghatározásával együtt, azt írásban kezdeményezi (rendkívüli közgyűlés). Amennyiben
a rendkívüli közgyűlés határozatképtelen, az elnökség nem köteles a kérdésben megismételt
közgyűlést összehívni. A rendkívüli közgyűlés napirendjére csak olyan kérdés tűzhető ki, melyek
megtárgyalását a tagság több mint fele támogatta.

Az
ha
a)
b)
c)

elnök köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából,
az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

32.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra

jogosult részt vesz. 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.
33.

A közgyűlés levezető elnöke az egyesület elnöke, akadályoztatása vagy szükség esetén ezen
feladatában az egyesület alelnöke vagy soron következően bármely más vezetőségi tag
helyettesítheti.

34.

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 két
jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot.

35.

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a levezető elnök és a két jegyzőkönyv hitelesítő ír
alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát,
illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét).

36.

A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével
hozzák meg. 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; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

37.

A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Adott kérdésben a közgyűlés bármely tagjának indítványára a jelenlévők egyharmadának támogatottságával titkos szavazást kell tartani. Az alapszabály módosítás-

hoz a jelen lévő tagok, az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről
szóló döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok, háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

A Haladás Horgászegyesület Pusztaszentlászló
ALAPSZABÁLYA

7
38.

Tisztségviselő megválasztása esetén megválasztottnak az a személy minősül, akit a jelenlévők
egyszerű szótöbbséggel támogattak. Az alapszabályban nevesített tisztségviselőkről tisztségenként külön-külön szavazást kell tartani. Az elnökség nem nevesített tagjai, indítványra, egyszerű
listás szavazással is megválaszthatóak.

39.

A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a
határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az
egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.
Elnökség

40.

Az elnökség az egyesület elnökéből, alelnökében, gazdasági vezetőjéből és további két fő elnökségi
tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály
nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehet a
FEB elnöke.

41.

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)3
i) a tagság nyilvántartása;
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte
esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
m) tag felvételéről való döntés
n) a horgászrend és a gazdálkodási és fegyelmi szabályzat tárgyév utolsó napjáig hatályos módosítása
o) horgászati tilalom elrendelése
p) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály, ezen alapszabály vagy a gazdálkodási és fegyelmi
szabályzat a hatáskörébe utal

42.

Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tarja.
a) Az elnökségi ülést az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval hívja
össze.
b) 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.
c) Az elnökség tagjain és a FEB elnökén túl, az elnökség ülésein, az egyesület bármely tagja részt vehet,
de csak az elnök engedélyével szólalhat fel.

43.

Az elnökség határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 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;

3

Törölte a 2016.03.20-án megtartott közgyűlés 8. számú határozata.
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e)
f)

aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

44.

Az elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a
fele jelen van. Két elnökségi tag csak új tisztségviselő megválasztáshoz szükséges közgyűlés
összehívásának kérdésében hozhat döntést.

45.

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.
Fegyelmi és felügyelő bizottság (FEB)

46.

A FEB a FEB elnökéből és még legalább két tagból áll, akiket az elnökség 5 év időtartamra választ. A
FEB tagjai az egyesületnek nem vezető tisztségviselői 4.

47.

A FEB tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a FEB tagja, akivel szemben a vezető
tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója az
egyesület vezető tisztségviselője.

48.

A FEB hatáskörébe tartozik:
a) az egyesület gazdálkodásának felügyelete, a költségvetési terv és pénzügyi beszámoló számszaki
helyességének, megalapozottságnak vizsgálata
b) jogosult ellenőrizni az egyes pénzügyi tranzakciók dokumentáltságának megfelelőségét;
c) ellenőrzi a költségvetési terv megvalósulását;
d) első fokon eljár a fegyelmi és gazdálkodási szabályzatban meghatározott fegyelemsértések esetén,
az ott meghatározott rend szerint;

49.

A FEB üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja.
a) A FEB ülését a FEB elnöke legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval hívja
össze.
b) Az ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, az ülés helyét, idejét és a
javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel
kell rögzíteni, hogy a tagok álláspontjukat kialakíthassák.

50.

A FEB határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű
szótöbbséggel – ha csak két fő van jelen, egyhangúlag - nyílt szavazással hozza. 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; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

51.

A FEB ülése határozatképes, ha ülésén a tagok több mint a fele jelen van.

52.

A FEB határozatait az érintett tag(okk)al és az elnökséggel a határozat meghozatalát követő 8 napon
belül írásban, igazolható módon közli.
VIII.

4

Szöveget megállapította a 2016.03.20-án megtartott közgyűlés 8. számú határozata.
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Vezető tisztségviselők
53.

A vezető tisztségviselőket a közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra.

54.

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
a) a megbízás időtartamának lejártával;
b) visszahívással;
c) lemondással;
d) a vezető tisztségviselő halálával;
e) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával;
f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

55.

A vezető tisztségviselőt a közgyűlés tisztségéből azonnali hatállyal visszahívhatja, amennyiben
ugyanazon határozattal a tisztségre új személyt választ meg. A visszahívási indítványt a közgyűlésen
akkor lehet szavazásra bocsátani, ha azt, a megválasztandó tisztségviselő személyével együtt, az
egyesületi tagság legalább egyharmada támogatta.

56.

A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető
tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Az elnök és a gazdasági vezető
lemondása az új vezető tisztségviselő megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől
számított hatvanadik napon válik hatályossá. Az elnök és a gazdasági vezető lemondása esetén az
elnökségnek intézkednie kell a közgyűlés soron kívüli – benyújtástól számított 60 napon belüli összehívására.

57.

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 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 időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak
a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
Elnök

58.

Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el.
A képviseli jog gyakorlásának terjedelme általános, módja önálló.
A pénzintézetnél vezetett bankszámla feletti kezelési jogot, személyes ügyintézés esetén, a gazdasági
vezetővel vagy a kijelölt további vezetőségi taggal közösen gyakorolja.

59.

Az elnök összehívja és levezető elnökként vezeti a közgyűlés és az elnökség üléseit.

60.

A költségvetési előirányzatok figyelembe vételével, az elnökséggel együttműködve, gazdálkodik az
egyesület vagyonával, oly módon, hogy az egyes fejezetek összegeinél nagyobb kiadást nem teljesíthet.

61.

Az elnökség hozzájárulása nélkül 50.000 Ft-ot meghaladó értékű kiadást nem teljesíthet.
Alelnök

62.

Akadályoztatás vagy eseti megbízás alapján teljes jogkörrel helyettesíti az egyesület elnökét.

63.

Az elnök lemondása esetén köteles 60 napon belüli időpontra összehívni az egyesület közgyűlését.
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64.

A közgyűlésen, valamint szükség esetén az elnökségi ülésen jegyzőkönyvvezetőként jár el. Ezen
tevékenységében az elnök felkérése alapján bármely elnökségi tag helyettesítheti.

Gazdasági vezető
65.

Elvégzi az egyesület gazdálkodásának dokumentációjával kapcsolatos feladatokat és kezeli az egyesület
házipénztárának pénzforgalmát.

66.

A pénzintézetnél vezetett bankszámla feletti kezelési jogot, az elnökkel vagy a kijelölt vezetőségi taggal
közösen gyakorolja.

67.

Kiadja a jogosultaknak a horgászati tevékenységhez szükséges dokumentumokat.

68.

Nyilvántartást vezet, a különböző jogcímeken vagyoni hozzájárulást megfizető és a megfizetést
határidőn belül elmulasztó tagokról.
Fegyelmi és felügyelő bizottság elnöke

69.

Összehívja, és vezeti a FEB üléseit.

70.

Eljár a fegyelmi szabályzat előírása szerint a fegyelmi szankciók végrehajtása érdekében.
IX.
Záró rendelkezések

71.

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.

72.

Ezen alapszabály 2016. január 1-én lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti, a 2008. május 24-én
megtartott közgyűlésen elfogadott alapszabály.

73.

A közgyűlés az egyesület gazdálkodásával, az egyesület kezelésében lévő vízterületek hasznosításával,
és a horgászati szabályok megsértésével elkövetett fegyelemsértések szankcionálásával kapcsolatosan
gazdálkodási és fegyelmi szabályzatot alkot.

A 2015. november 29-én elfogadott alapszabályt, a közgyűlés 2016. március 20-án illetve 2017. április 8-án
módosította.
Kelt: Pusztaszentlászló, 2017. év. április hó 8. napján
Dr. Jandó Zoltán
elnök
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Záradék, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló
2011. évi CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdés alapján:
Ezen egységes szerkezetbe foglalt alapszabály megfelel a 2016. március 20-án, valamint 2017. április 8-án
elfogadott módosításokkal változtatott hatályos tartalmának.
…..........................................
kérelmező

