Postás Horgász Egyesület

Alapszabálya
2016.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári
Törvénykönyvről felhatalmazása alapján, az Alapszabály időközben bekövetkezett
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§.
▪

Az Egyesület neve: Postás Horgász Egyesület

▪

Székhelye: 4803 Vásárosnamény, Templom utca 19.

▪

Működése kiterjed: az ország egész területére.

▪

Kiadásait: tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományiból fedezi.
Az Egyesület pecsétje: köralakú, köriratában: Postás Horgász Egyesület Vásárosnamény
középen egy hal alak.

▪

Az alapítás éve: 1952/1953.

▪

Az Egyesület az Alapszabályban meghatározott cél szerinti tevékenységet (alapcél
szerinti tevékenység) folytathat és az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül
összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
AZ EGYESÜLET CÉLJA
2.§.

2.1. Az egészséges életmódra nevelés, és a szabadidő kulturált eltöltéséhez szükséges
készségek gazdagítása
a) A horgászat, a versenyhorgászat, és a horgászsport népszerűsítése és fejlesztése,
b) Az egyesületi tagság horgászérdekeinek képviselete és védelme, valamint a kedvező
horgászlehetőségek megteremtésének elősegítése,
c) A tagság igény szerinti ellátása a horgászathoz szükséges okmányokkal,
d) A horgászoknak, a horgász erkölcs és etika írott és íratlan szabályainak betartására és
betartatására szolgáló ismeretek közreadása.
e) A természet védelme, kiemelten a horgászvíz és az abban található élővilág, valamint a vízpart
tisztaságának megóvása, tevékeny fellépés a károkozókkal szemben,
f) A fiatalok bevonása a horgászsportba, a természet, a vízparti környezet védelmére való
nevelésük, a gyermek és ifjúsági horgászok oktatása, ismereteik fejlesztése által a horgász és a
versenysport utánpótlás megteremtése, sportrendezvények szervezése.
g) Anyagi lehetőségekhez mérten biztosítja a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket,
a horgászattal összefüggő szakismeretek gyarapítását,
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h) Elősegíti, hogy tagjai a horgászattal összefüggő törvényeket, jogszabályokat, előírásokat, egyéb
rendelkezéseket, a horgászrend szabályait megismerjék, betartsák és betartassák,
i) A saját szabályzatainak a betartásával és betartatásával segíti a halászati törvény és
horgászrend ellenes cselekmények megelőzését és elkerülését, valamint a vizek és a természet
tisztaságának védelmét.
EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE
3.§.
3.1. Az egyesület tagja minden olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit
magára nézve kötelezőnek elfogadja, a belépési nyílatkozatot aláírja, és kötelezettséget vállal az
egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre. Az éves tagdíjat, a saját
tulajdonban lévő vizterületre az éves területi engedélyt, és az esetleges társadalmi munka megváltást és a
házi horgászverseny nevezési díját megfizeti. Büntetlen előéletű. Valamint, akinek tagfelvételi
kérelmét az elnökség javaslata alapján az egyesület elnöke jóváhagyja.
3.2. Az egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki
adományaival segíti az egyesületet, de abban tagként nem kíván részt venni.
3.3. Az egyesületnek nem lehet tagja az, aki horgászjegy váltásának tilalma, illetőleg az egyesületi
tagságot kizáró horgász fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.
3.4. Kedvezményezett helyzetű rendes tagok, akiknek a vezetőség az egyesület saját vizterületére éves
kedvezményes területi horgászengedélyt biztosít. Ilyenek a 15 éves tagsági viszonnyal rendelkező, 70.
életévűket betöltő tagok.
Továbbá az örökös tagsággal rendelkező tagok, akik a saját vizterületen tagsági dij, és éves területi
engedély megváltása nélkül életük végéig horgászhatnak.
3.5.Az elnökség örökös tagnak tagnak jelölheti azt a személyt, aki az egyesületért munkálkodva,
kiemelkedő érdemeket szerzett.
3.6. Az örökös tag jogait, kedvezményeit az alapszabály 3.§.3.4. alpontja határozza meg.
3.7. A kedvezményes helyzetű rendes tagok és az örökös tagok jogai és kötelezettségei
megegyeznek a rendes tagokéval az alapszabály 3.3 és 3.4. pontjában írt eltéréssel.
3.8 A pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vehet
részt, a tiszteletbeli tagot az egyesület tagjai választják meg e tagságra. A pártoló és
a tiszteletbeli tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és
vezető tisztségviselővé nem választható.
ÖRÖKÖS TAGOK: Gutper József (a Keskenyen végzett műszaki munkálatokért).
Szücs Imre (a Keskeny megvásárlásáért).
Ebben az alapszabályban emlékezünk meg az egyesület alapító tagjairól,akik a következők voltak:
id. Boros László, Erdőközi Imre, Orosz László, Pallai Károly, Szilágyi Jenő, Szücs Imre
és Varga Emil horgásztársak.
4.
Az egyesületi tagság megszűnik:
a) a tag kilépésével;
b) a tag kizárásával;
c) a tag halálával
d) az egyesület jogutód nélküli megszünésekor.
5.
Kilépés: Az egyesületi tag, tagsági jogviszonyát, az egyesület elnökéhez intézett írásbeli
nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.
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6.
Jogkövetkezmények
A jogszabályt, az egyesületi alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az egyesület céljával
összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezmények:
Kizárás: Az egyesületi jogviszony kizárással megszüntethető, ha az egyesületi tag:
- a halgazdálkodási törvényt,
- az egyesület alapszabályát
- vagy a közgyűlési határozatát
súlyosan, vagy ismételten megsérti és ez a tény a fegyelmi eljárásban bizonyítottá válik.
Kizárásra fegyelmi eljárás lefolytatását követően kerülhet sor.
Amennyiben a bizonyítékok egyértelműek, a fegyelmi eljárást lefolytató szerv (elnökség) a fegyelmi
eljárás mellőzésével is (a tagdíj nem időben történő befizetésével) meghozhatja a határozatát.
Fentiek alapján a taggal írásban közölni kell az eljárás megindítását, annak okát, bizonyítékait.
A tagnak joga van a fegyelmi eljárás lefolytatását kérni. Észrevételeit írásban is, illetve a döntéshozó
szerv előtt szóban is megteheti.
Amennyiben nem kéri a fegyelmi eljárás lefolytatását, távollétében is az egyesület elnöksége
kizáró határozatot is hozhat ellene.
Fegyelmi eljárás mellőzésével kizárható továbbá az egyesületi tag, az adott év június 30-ig nem
fizet tagdíjat és tagdíj-tartozását az elnökség felszólításának kézhezvételét követő harminc (30)
napon belül sem egyenlíti ki.
Amennyiben a tag nem tagdíjfizetés elmulasztása miatt kerül fegyelmi eljárás alá, az elnökség az
alábbiak szerint jár el:
- a fegyelmi eljárás kezdeményezése
- az elnökség megítéli, hogy szükséges - e a fegyelmi eljárás megindítása
- amennyiben szükségesnek ítéli, meghatározza a fegyelmi eljárásban szereplő személyeket,
azok minőségét, fegyelmi alá vonható személyt, tanúkat
- kitűzi az eljárás időpontját és helyszínét
- írásban, 8 nappal a tárgyalási nap előtt értesíti az érintetteket
- az értesítésben szerepeltetni kell a gyanúsítottal a vádat, és fel kell hívni a figyelmét, hogy a
fegyelmi tárgyalásra ügyvédet és mentőtanúkat is hozhat magával
- a tárgyaláson jegyzőkönyv készül
- a tárgyalást követő 8 napon belül, az elnökség meghozza határozatát, amelyet az érintettel
írásban közöl, 15 napon belül, valamint felhívja a figyelmet a jogorvoslati lehetőségre.
6.1. Elhalálozás, vagy kizárás esetén a tagdíjfizetési kötelezettség megszűnik, de a már befizetett
tagdíjak és egyéb díjak vissza nem követelhetők.
6.2. Az egyesület tagja, vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja kérheti a bíróságtól a
tagok és a jogi személy szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat
jogszabálysértő vagy az alapszabályba ütközik.
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A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet
keresetet indítani az egyesület ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett. A
határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
7.
Az egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az egyesület
működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában.
A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja.
Tisztségviselőül bármelyik tag megválasztható. Részt vehetnek és véleményt alkothatnak az
egyesület rendezvényein, jogosultak az egyesület által nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni.
Kötelesek az egyesület szerveinek határozatait betartani és kötelesek eleget tenni az
alapszabályban meghatározott kötelezettségeknek.
Az egyesület tagsága egyidőben maximum száz felnőtt tagból állhat. Ide nem tartoznak bele az
ifjúsági és gyermekhorgászok, aki számbeli megkötés nélkül tartozhatnak az egyesület kötelékébe.
Az egyesület alapszabálya a különleges jogállású tagságról e jogállás tartalmának
meghatározásával rendelkezhet. Ha az egyesület alapszabálya pártoló tagságot hoz
létre, úgy az ilyen tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással
vesz részt, ha pedig tiszteletbeli tagságot, úgy az ilyen tagot az egyesület tagjai
választják meg e tagságra. A pártoló és a tiszteletbeli tag az egyesület szerveinek
ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető tisztségviselővé nem választható.
8.
Az egyesület tagja köteles tagdíjat fizetni.
Az éves tagdíj mértékét a közgyűlés jogosult megállapítani, melyről határozatot hoz.
A tagdíjat az újonnan belépő tagok a tagsági viszony létesítésének napján, a már korábban tagsági
jogviszonyban lévő tagok a tárgyév junius 30-ig, kötelesek az egyesület pénztárába készpénzben
befizetni.
Amely tag ezt elmulasztja annak ajánlott és tértivevényes postai küldeményben fizetési

felszólítást kell küldeni, hogy 30 napon belül a tagdíjat rendezze, ellenkező esetben a
tagdíjat be nem fizető egyesületi tagot a fegyelmi eljárás nélkül az egyesületből ki kell
zárni.
AZ EGYESÜLET SZERVEI: KÖZGYŰLÉS ÉS TISZTSÉGVISELŐK
4§
4.1. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége, amely az egyesületet
érintő minden kérdésben dönthet.
4.2. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály elfogadása, módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő (elnök és elnökség tagjai) megválasztása 5 évre,
d) a egyesület elnökségének visszahívása.
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e) az éves költségvetés elfogadása;
f) az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek (elnökség) az egyesület vagyoni
helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása;
g) azok a kérdések, amelyeket az Alapszabály vagy bármely jogszabály a közgyűlés
kizárólagos határkörébe utal.
h) a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megválasztása 5 évre, és visszahívásuk.
4.3. A közgyűlést az elnökség hívja össze évente legalább egyszer.
Az egyesület a közgyűlését az egyesület mindenkori székhelyén vagy az elnökség által kijelölt és a
meghívóban szerepeltetett helyszínen tartja.
A közgyűlést a jogszabályban meghatározott rendkívüli esetekben is össze kell hívni.
A közgyűlésre a meghívást a hely, az időpont és a javasolt napirendi pontok megjelölésével
legalább 15 (tizenöt) nappal korábban meg kell küldeni a tagok részére a helyben szokásos
módon.
Helyben szokásos módnak minősül az írásbeli értesítés, valamint az egyesület székhelyén történő
kifüggesztés, az egyesület honlapján történő megjelenítés.
A közgyűlési meghívónak az alábbiakat kell tartalmaznia:
a.) a közgyűlést összehívó szerv vagy személy neve, székhelye,
b.) a közgyűlés időpontja,
c.) a közgyűlés helye,
d.) a napirendi pontok,
e.) figyelemfelhívás határozatképtelenség esetére,
f.) a napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
A tagok és az egyesület szervei az egyesület elnökségének címzett levélben a napirend
kiegészítését kérhetik a közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 napon
belül.
4.4. Az elnökség köteles a közgyűlést 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
c.) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Ezen okok alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről
dönteni.
4.5. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést, hogy amennyiben az eredeti
időpontra összehívott közgyűlés határozatképtelen, úgy a meghirdetett időpontot követő fél óra
múlva összehívott megismételt közgyűlést – az eredeti napirendben szereplő kérdések
vonatkozásában – a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképesnek kell tekinteni.
A szabálytalanul összehívott közgyűlés határozatképes, ha az ülésen valamennyi részvételre
jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
Az ülésen csak a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben, és a folyó ügyekben
hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem
szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúan hozzájárul. Az egyesület struktúráját és az
alapszabályban lefektetett működési kérdéseket érintően határozat nem hozható.
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4.6. A közgyűlést össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg, ha legalább a tagok 50 %-a –
az összehívás okának és a céljának írásban történő megjelölésével- kívánja azt.
A tagok írásbeli kérelme alapján az elnökség a kérelem beérkezést követő 30 napon belül, a
kérelemben megjelölt ok megjelölésével, gondoskodik a közgyűlés összehívásáról.
4.7. A közgyűlés határozatait (általában) egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Nem
szavazhat az, akit, a határozat meghozatalakor:
a.) 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 a jogi személynek nem tagja
vagy alapítója;
e.) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
f.) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
4.8. A közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van.
Határozatképtelenség esetén az ugyanolyan napirenddel összehívott ismételt közgyűlés a
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, amennyiben a tagságot erre a
jogkövetkezményre a megismételt közgyűlés meghívójában, illetve ugyanazon a napon tartandó
megismételt közgyűlés esetén az eredeti, rendes közgyűlés meghívójában figyelmeztették.
Ugyanazon a napon - változatlan napirend mellett - fél órával később az eredetileg
határozatképtelen közgyűlés érvényesen megtartható, amennyiben ezt a meghívó tartalmazza.
A közgyűlés ülését az elnök, távolléte esetén a titkár vezeti. A közgyűlés az ülés megkezdése előtt
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással, 1 fő jegyzőkönyvvezetőt és 2 fő jegyzőkönyv hitelesítőt
választ. Ezekre a pozíciókra elsőként az elnök tesz javaslatot, majd a jelenlévő tagságból
bárki megteheti ezt. A javaslatok elhangzása után szavazásra kerül sor. A szavazatokat az
elnök összesíti.
A közgyűlés által hozott határozatokat az elnök a szavazatok összeszámlálását követően szóban
kihirdeti. A határozatokat 8 napon belül írásba kell foglalni, és szokásos módokon a tagság
részére megismerhetővé kell tenni.
4.9. Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel
hozott határozata szükséges.
AZ ELNÖKSÉG
5§.
5.1. Az egyesület ügyvezetését a közgyűlés által választott 3 főből álló elnökség látja el.
Az elnökség tagjai az elnök, titkár, gazdasági vezető.
Elnök: Szabó Gábor a.n.: Kokas Judit Szül.: Vásárosnamény 1983.07.16. lakcím: 4803
Vásárosnamény Iskola út 87.
Titkár: Magyar Péter .a.n.:Filep Mária Szül.: Vásárosnamény 1982.10.19. lakcím: 4800
Vásárosnamény, Kölcsey út 2.
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Gazdasági vezető: László Csaba a.n.: Szabó Malvin Szül..Gergelyiugornya 1951.04.29. lakcím:
4803 Vásárosnamény, Templom utca 19.
Az elnökség munkáját egy négy tagú tanácsadó testület segiti, melynek tagjai kötelesek az
elnökség által összehívott elnökségi ülésen megjelenni és tanácsokkal, javaslatokkal az elnökség
munkáját segíteni.
A közgyűlés mind az elnökség tagjait, mind a tanácsadó testületet (képviselőket) 5 évre választja.
Két közgyűlés közötti időben az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik
kizárólag a közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az
elnökség köteles beszámolni.
Az elnökség jogosult az egyesületet terhelő kötelezettségek és illető jogok vállalásáról - a
közgyűlés ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett - dönteni.
Az elnökség mindhárom tag jelenléte esetén határozatképes.
Az elnökség szükséghez képest - de legalább évente kétszer- tart ülést, melyet az elnök hív össze
és meghívja a tanácsadó testület tagjait, valamint a felügyelő bizottság elnökét.
Az elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással
hozza.
Az Elnökség feladatai:
a.) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés 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.) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tanácsadó
testületi tagjainak valamint a felügyelő bizottság tagjainak megválasztatásának előkészítése;
f.) a közgyűlés összehívása, a tagság értesítése;
g.) a közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h.) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
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 előírt intézkedések megtétele; és
m.) szükség szerint a fegyelmi ügyek megtárgyalása, és a fegyelmi jogkör gyakorlása.
5.2. Az Elnök jogai és kötelességei:
– az alapszabály alapján az elnökségi ülés összehívása,
– az egyesület pénzügyeit kezelőket elszámoltatja
– a kiadások számláit ellenőrzi
– megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez
– harmadik személyekkel való szerződések megkötése
– a tagság érszrevételeit mindenkor figyelembe kell venni, a közgyűlés határozatainak
megfelelően kell az intézkedéseket megtennie
– a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelését, illetve
felhasználását ellenőriznie kell,
– az egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése.
5.3. A titkár jogai és kötelességei:
– az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesítheti az elnököt,
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– az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes hatáskörű
helyettesítéshez a közgyűlés hozzájárulása is szükséges.
5.4. A gazdasági vezető jogai és kötelességei:
– az egyesület pénzállományának kezelése,
– a számlák kezelése és nyilvántartása,
– a pénztárkönyv vezetése,
– mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnök értesítése,
– a számlák hitelességének ellenőrzése.
– az egyesület tagjai részére a horgászathoz szükséges okmányokat kiállitja és tagok
rendelkezésére bocsátja.
– Az elnökség megbízása alapján (az elnök hozzájárulásával a korábbi években fegyelmi
vétség miatt nem kizárt) új tagok felvételét elvégzi.
– a számviteli beszámoló, költségvetés, vagyonmérleg, leltár és az éves statisztikák
elkészítése.
5.5. Az elnökségi, a tanácsadó testületi és a felügyelő bizottsági megbízatás megszűnése:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)

határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
visszahívással;
lemondással;
a vezető tisztségviselő halálával
a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával;
g.) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik vezető
tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő
megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik
hatályossá.
6§.
Mind a közgyűlés, mind az elnökség minden lényeges döntéseit jegyzőkönyvben rögzíti. A
jegyzőkönyvet az elnökség tagjai és közgyűlés esetén további két tag írja alá.
7§.
Az egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a gazdasági vezető kezeli.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
8§.
8.1. Az egyesület és az elnökség gazdasági munkáját, működése törvényességét három tagú
Felügyelő bizottság kíséri figyelemmel. A Felügyelő Bizottság az egyesület felügyelő szerve. A
Felügyelő bizottság tagjait és elnökét a közgyűlés választja meg, többségi szavazattal 5 évre, az
elnökség megválasztásával egyidejűleg. A tagok újraválaszthatók.
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8.2. A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől jelentést, tájékoztatást, felvilágosítást kérhet,
a hivatalos iratokba megkötés nélkül betekinthet.
8.3. A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelő Bizottság
tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá, aki, vagy
akinek a hozzátartozója, a jogi személy vezető tisztségviselője. A Felügyelő Bizottsági tagság
megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni, azzal, hogy a Felügyelő Bizottsági tag lemondó nyilatkozatát, a jogi személy az
elnökhöz intézi.
8.4. A Felügyelő Bizottság észrevételeiről írásban tájékoztatja az elnökséget. Amennyiben
észrevételei alapján az elnökség nem teszi meg a megfelelő intézkedéseket, a Felügyelő Bizottság a
közgyűléshez fordulhat. Rendkívül indokolt, jogszabályban rögzített esetben felhívására az
elnöknek rendkívüli elnökségi ülést vagy közgyűlést kell összehívnia az indítványtól számított 30
napon belül. Ha ez nem történik meg, a Felügyelő Bizottság maga jogosult a testület
összehívására. Ha súlyos és huzamosan fennálló törvény- vagy alapszabály-sértést tapasztal és
észrevételei nyomán sem az elnökség, sem a közgyűlés részéről nem történik meg a megfelelő
intézkedés, az ügyészséghez kell fordulnia.

AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE
10§.
Az egyesületet a bíróság, más hatóságok és hivatalos szervek előtt, valamint más szervezetekkel
és harmadik személyekkel szemben az elnök önállóan képviseli, de ezen jogkörét esetenként az
elnökség bármely tagjára átruházhatja. Az elnökség tagjai rendelkeznek az egyesület
számlája felett is. A pénzintézetből szükséges készpénzfelvételnél az elnökségi tagok
közül legalább kettőnek jelen kell lenni, a számla felett egyedül egyik elnökségi tag sem
rendelkezhet. Az egyesületet a Megyei Horgász Szövetségben képviselő személy a mindenkori
elnök az egyesület titkára és a gazdasági vezető.
AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA,

MEGSZŰNÉSE

11§.
11.1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az
egyesület vagyonát képezi. Az egyesület vagyona oszthatatlan. Az egyesületi tagság bármilyen
módon történő megszűnése esetén a tagot az egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti
meg.
Az egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg
a külső támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik. Az egyesület, gazdálkodása során
nyereségre nem törekszik.
A tagsági díjakat az egyesület elsősorban - fenntartási,- ügyviteli költségek, valamint az egyesületet
terhelő járadékok és adók megfizetésére használja fel.
11.2. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
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11.3. Az Egyesület az Alapszabályban meghatározott cél szerinti tevékenységet (alapcél
szerinti tevékenység) folytathat és az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül
összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
11.4. Az egyesület pénzügyi és anyagi tevékenységéért, kötelezettség-vállalásaiért vagyona
mértékéig felel.
11.5. Az egyesület tagsága önkéntesen dönthet az egyesület megszünéséről. Az egyesület
megszűnését szigorítottan minőségi háromnegyedes többséggel, csak szabályosan összehívott
közgyűlésen mondhatja ki az egyesület tárgyévben regisztrált teljes tagságának háromnegyedes
többsége. Határozatképtelenség miatti ún. ”megismételt közgyűlésen” csak és csakis a harmadik
alkalommal mondható ki az egyesület önfeloszlása, ha az a jelenlévő létszám háromnegyed
részének az akarata.
Ezen kívűl, az egyesület megszűnik, ha a bíróság a jogszabályban meghatározott feltételek esetén
az ügyészség keresete alapján megszünteti, ezt a tagság tudomásuk veszi.
Az egyesület megszünése esetén végelszámolásnak van helye.
11.6. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell
vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a gazdasági felelős az
egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről
vagyonkimutatást készít.

A TESTÜLETI ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG
12§.
12.1. A testületek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, bármilyen
más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül
előnynek a cél szerinti juttatások keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem
pénzbeli szolgáltatás, valamint a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő
cél szerinti juttatás.
12.2. Nem lehet az egyesület elnöke, elnökségi tagja, felügyelő bizottsági tagja az a személy, aki:
a) az egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenységre irányuló munka- vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
b) az egyesület cél szerinti juttatásaiból részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat – illetve,
c) a b.) - c.) pontokban meghatározott személy hozzátartozója,
d) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
e) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
f) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.
g) az, d), e), f), pontoknál a tiltás az eseménytől számított három évre vonatkozik.
12.3. A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok:
a) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
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b) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
c) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
d) 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.
12.4. A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelő Bizottság
tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá, aki, vagy
akinek a hozzátartozója, a jogi személy vezető tisztségviselője.

Vegyes Rendelkezések
13§.
a)Az Egyesület tagja a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetségének.
Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.
b)Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól
támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá
országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott a választásokon, és a továbbiakban
sem fog.
c.)Az egyesület saját honlapján, a www.postashorgasz.hu. honlapon nyilványosságra hozza az
Egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, valamint a
működésről készült pénzügyi beszámolót.
d.)A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről rendelkezései az irányadóak.
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a 2016.február 27-ik. napján
megtartott közgyűlés K-7/2016. számú határozatával elfogadta,és azelfogadás napján lép
hatályba.
Kelt: Vásárosnamény, 2016. 05.28.
Szabó Gábor
---------------------------------------------------Egyesület elnöke

Magyar Péter
-------------------------------------------Egyesület titkár
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