
A Yeszprémi Táncsics Diáksport EGYESULET
ALAP§ZABALYA

A polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhaszrú jogálla§ról,

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatasaról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) és a

sportról szóló 2004. évi I. törvény (Stv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbttarialommal fogadják

el a sp ortegyesület (a továbbiakban : egyesületi alapszab éúy át:

I.
Az egyesület adatai

1. Az egyesület neve: ............Veszprémi Táncsics Diáksport Egyesület

Z. Az egyesület rövidíten elnevezése: VTDSE

3. Azegyesületidegennyelvű elnevezése: (ha van)

4. Az egyesület székhelye: 8200, Veszprém, Eötvös Károly trtca 1.

5. Az egyesület formája: sportegyesület
Az égyesiiletekről veietett bírósági nyilvántarüasbarr a sportegyesület sportegyesületi jellegét

kifejezetten fel kell ttintetni.

6. Az egyesületet alapitó tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabaly l. sámú
mellékletét képezi.

7. Az egyesúlet honlapjának címe: www.tmvp.hu

il.
Az egyesület célja, tevékenysége

1. Az egyesület célja:
a) Az egyesület szewezetbetómöríti Veszprémi Szakképzési Centrum Táncsics Mihály

Szakgimnáziuma" Szakközépiskolája és Kollégiuma diákjait, tanérait, illetve mindazokat a szúlőket, pártoló

tagokat, akik a tesürevelés és sport akármilyen szinten is életük részévé vált, vagy szereüték, hogy váljon.

b) AyTDSE az iskola nevelő-oktató munkájával összhangban az egyesület tagjainak rendszeres helyi,

intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt játék-, trrrisáikai-, versengési-, és

versenylehetőségek tervezése ós szervezése, mert az intézmény a Közoktaási törvénY alaPján szerződéssel

köteles biztosítani az iskolai sportkör műkódéset, yagy a meghatÍxozott feltotelekkel a diaksPort-egYesÜletet

tamogafiri.

c) Az áLlami, civil szervek támogaésárrak, a diáksport-egyesület jogi és anyagi lehetőségeinek

felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlas tanóran kÍyiili feltételeit.

d) A rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosíL{sa, sportkapcsolatok letesítése és fenntarása, a

sporftal való nevelés, a civil öntevékenys ég és aközösségi élet alakitása, különösen tervezni, szewemi és

összehangolni a tanulók óran kívüli testnevelését, sportolását.

A fentiekben meghaározott célokat pályazatokb ő1, támogaásokból és a befizetett tagdíjakbÓl kívánja elérni.



2. Az egyesúlet tevékenysége:
a) aietot megvalósitásáfioz szükséges felteteleket biaosítj4 fejlesáési célkitíizéseket hatáLroz meg és

gondoskodik azok megvalósítasáról.

b) Atervszerú működéshez szükséges személyi és targyi feltételeket megteremti és biztosítja.

c) Tagiainak segít az iskolai testnevelés és sport kérdéseinek megvitatásában, formálásában,

irányítasában résá venni, a dörrtéseket előkészíteni, végrehajtani.

d) Szakmai rendezvényeken, vitaforumokon, továbbképzéseken szerez ápasztalaíokat.

e) Nemzetközi" belfiildi kapcsolatokat szlwlz, alakít ki.

0 A Veszprémi §zakképzési Cerrtrum Tárrcsics Mihály Szakgimnáziuma, Szakkozépiskolája és

Kollégiuma diákjait, tanárait informá§a a sport aktuális szabályairól, jogszabályi változásokról,

p ály ázati lehetős égekről.

3. A sportegyesület sporttal össze nem fiiggő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefiiggÖ

kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékü jogainak hasznosítását is) csak

kiegészitő tevékenységként fol1tathat. A sportlétesítrnények basntiúata, illetve működtetése - e

renáekezés akalmazisában - a sportegyesület alaptevékenységének minősül. [Stv. 17.§ (1) bek, b)

pont]

uI.
Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok

1. Sportegyesület _ az e törvényben megállapitott eltérésekkel - az egyesülési jogról, a kózhasznír

jógillásról, valamint a civil szervezetek működéséről és tamogatasinől szó|ő törvény (Ectv,) és a
púgári Törvénykönyv szabáLyu szerint működő olyan egyesület, amelynek alaptevékenysége a

spoittevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremlése,[SW. 16.§

(1)bek.]

2, Az egyesúlet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szewezete pártoktÓl fiiggetlen és azoknak

anyagi tamogatást nem nyújt.

3. A sportszervezet keretében sporttevékenységet folytató versenyző számáta a sPcrtszervezet kÖteles

biztbsítani a sporág jellege szerinti biztonságos sporttevékenység fol1'tatasához szükséges feltételeket.

[Sw.2.§(l)bek.]

Iv.
Tagdíj

1, Az egyesület tagjai vagyoni hozájimiisként tagdijat fizetnek. A tagűj összege 1000,- Ft/felév

(váltiásáről évente a kózgyűlés dönt), amelyet a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő

végzés jogerőre emelkedésaől, számitott 8 napon beltil, Atagdíjat minden tanévben november l5-ig, és

mirci r, Ú-ig ["tt megflzetni, az egyesület hiuipénztárába yagy az egyesület bankszámlájáratórténő

átutalás útjan megfizetni,



2. Az egyesület megalakulasátkövetóen újonnan belépő tagatagságijogviszonya keletkezésének évében

a g1gÓlj összegéi a ágságijogúszony létesítésétől szárrntoít 8 napon belül, eá követóen legkésőbb

mináen tanévben november 15-ig, és március 15-ig kell megfizetni, az egyesület házipénztinábavagy
az egyesület bankszámlájára történő átutalás ú§án megfizetni.

v.
A tagság

Az egyesület tagia lehet az atermészetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező

szeiézet, a}j az egyesület célkitúzésével egyetórt és az alapszabályban foglalt rendelkezéseket

elfogadja.

\,1.
A tagsági jogviszony keletkezése

Az egyesületi tagsag az alapításkor az egyesúlet nyilvantart,ásba vételével keletkezik. Az egyesület

*"guiuk rlását kovetOen a tagság a belépési nyilatkozat elfogaűsával keletkezik. A belépési

nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szery a kérelem beérkezésétől számitott 30 napon

bálril, egyszeű szótöbbséggel, nyílt szavazással ltaároz a tagfelvételről. Haározatát annak

megbazaialát követő 8 napon belül írásba foglaltarr, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt

kérelmező számára.Atagfelvételi kérelem elutasíása esetén jogorvoslatnak helye nincs,

vIL
A tagsági jogviszony megszűnése

A tagsági jogviszony megsánik:
a.l Atag kilépésével.
b./ A tag halálával vagy jogutód nélktili megszűnésével.
c.l Atagkizárásával.

A tagsági jogviszonyat a tBE az egyesület elnökségéhez cimzetí írásbeli nyilatkozatával bármikOr,

indokolás nélkiil megszúntetheti, A tagsági jogviszony a nyilatkozaálak az elnökséghez történő

megérkezése napján sánik meg.

Az elnokség nyílt szavaÁssal, egyszerű szótobbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közill aá a tagot,

aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a kozgpilés határozaát súlyosarr vagy ismételten sértő

magatartást tanúsít.
riiárhatő a tag akkor is" ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdij megfizüésével. A tagdíj

megfrzetésének elmulasáása miatt a tag csak a7<kor z6rhaó ki, ha a legalább hat hónapos mulasáás

ehehet követően az elnökség írásban igazolllatő módon, póthataridő túzésével és a
jogkövetkezményekre, azuz a Ázáránra történő figyelmeáetéssel - felszólitotta a tagdíjhátralék

teljesítésére,.mely felszólitás a póthataridőn belül is eredménltelen maradt.

A kiárasi eljárást bármely tag vagy egyesúleti szerv kezdeményezésére az elnókség folytatja le. A
kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazolhatő módon meg kell hívni, azza| a

figyelmeáetéssel, hogy a szabályszerű meghivása ellenére torténő távolmaraűsa az ülés megtartrását

és a hatarozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget.

Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. Atagkizárását kimondó haárazatot Írásba kell

foglalni es ináokolással kell ellátni; az indokolásnak tarta]maznia kell a kizári* alapjául szolgáló

tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztaást. Az elnókség a

1.

2.

_].

4.



kiátixről szóló hatarozatotatagkjzárésíeljárás megindulásatÓl számított 30 napon belÜl meghozza és

8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.

Al§árttag aázárást kimondó elsőfokú elnökségi llatárazaí ellerr, a kézbesítéstől sámított 15 napon

belül az egyesület közgyuléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követóen az

elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívÜli

közgyűlést. A közglulés n5,ílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgylÍlés határozaát

"*rk 
meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írasban, igazolható módon is közli az érint§.tt

taggal.

vIII.
Atagok jogai

1. Az egyesülettagiajogosult:
a.l az eg7lesilet tevékenységében résá venni
b./ az egyesület szolgáltatasait igénybe venni
c./ a iózgyűlésen iésa venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően

felszólalni, kérdéseket fellenni, javaslatokat és észrevételeket tenni
d./ az egyesület irataiba betekintetni
e"l arri,'hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban

meghatínozott tlár ő ok nem ál1 fenn.

z. Atag a ktizgyűlésen a s?avazatijogát meghatalmazott képviselője Útján is gyakorolhatja. A kéPviselő

részére adott meghatalmazást teljes blzonyttő erejű magánokirati formában irásba kell foglalni és azt a

közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.

A közgyűlésen valamennyi szavazásrajogosult tag egyenlő szavazata| rendelkezik.

Ix.
A tagok kötelezettségei

i. Az egyesület tagja:

a./ Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítasát és az egyesúlet tevékenységét,

b,/I(öteles a tagdijat annak esedékességéig megfi zetni.

c./ Köteles az egyósrilet alapszabályinak, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkoző előitásait,

rendelkezéseit betarani.
d./ Köteles a |akcímét annak megváLtozását követő 8 napon belúl az elnökséghez bejelenteni.

x.
Az egyesület szervei

t. Az egyesület szervei:
a./ Közgyűlés
b,l Elnökség
c,l Felügyelőbizottság

AKözgyűlés

. Aközgyűlés az egyesület legfőbb dörrtéshozó sz§rye.

A kozfr,űlés ülésái nyilvanoiak, a nyilválrosság jogszabáiybarr meghatáLrozott esetek:ben korlátozhatÓ.



4.

5,

A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a ) az alap szabály módosítása;
b) azegyesnlet megszúnésének, egyesülésének és szétválásának elhatarozása;

c) a vezető tisáségviselő megválas ztás4 wsszahivása;
d) azéves költségvetés elfogaűsa, atagdú megállapíása;
e) az éves besámoló - ezen belül az igyvezető szenmek az egyesüIet vagyoni helyzetéről szÓló

j elentésének - elfogadása;

fl avezetőtisáségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlasa, Ltaavezető tisáségviselő az egyesülettel

munkaviszotybaa á1l;

d az olyan szerződés megkötésének jóvahagyasa, amelyet

tisztségviselőjével vagy ezek hozátartozójával köt;

h) a jelenlegi és korábbi egyesúleti tagok és a vezető
érvényesítéséről való döntés ;

az egyesület saját tagjával, vezető

tisztségviselők kártédtési igények

rJ döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a haáskörébe utal, Így

ktilönösen emit a Ptk. 3.74. §-a a hatáskörébe utal.

Lközgyőlését évente legalább egyszer össze kel1 hívni, amelyen meg kell targyalnia éves pénzügyi

tervét, illetve az e|őző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a sámvitelrŐl szÓló törvény

rendelkezései szerint készitett besámolót. [Stv. 17.§ (1) bek- a) pont]

A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az úlés időpontja előtt kikii]dött meghívóval,

elsódegésen az egyesület székhelyére hívja össze irásban, igazolhatő módon. Irásbeli igazolbatő

módon történó kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes kiildeménykérú, tavábbá a

tagrak az elektronikus levelezési címére törtérrő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítes visszaigazolásra

kerüljön (elektronikus tértivevény).

A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyet, a közglŰlés helyét, idejet és a
javasoiinapirendi pontokat. Anapirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell
iögzíteni, hogy a szavazásrajogosult tagok álláspontjukat kialakíthassak. A meghivónak tartalmania
keil tovább á a közgyőlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és

időpontját, és az arra történö felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok

tekintetében a megjelentek szémáratekintet nélkül hatarozatképes lesz.

A kózgyűlési meghívót az egyesület székhelyén ós honlapjan nyilvánosságra kell hozni.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzetételetől számított 3 napon belül a tagok és az

.gy.rtiú szervei az elnókségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolasával. A
nápirend kiegészítésének tárgyáb an az elnökség 2 napon belül dörrt. Az elnökség a napirend

kiógészitését elutasíthatja vagy a kérelemnek hellt adhat. Dőntésé| továbbá elfogadás esetén a

kiegészitett napirendi pontokat minden esetben annak meg$ozatalától számított legkésóbb 2 napon

belül igazolható módon köz|i a tagokkal.
th aziloot rég a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dórrt, vagy a kérelmet elutasitja, Úgy a

közgyűlés a nápirend elfogaűsáról szóló batírozat megbozatalát megelőzően ktilön dönt a napirend

kiegészitésének tárgyábarr, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szerePlŐ

kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a

nap irende n nem szerep lő kórdés meg!ár gy alásáhaz egyhangúl ag ho zzáj árulnak.

Az elnökség köteles a kőzgyű|ést haladéktalarrrrl összehívrri a szükséges intézkedések megíétele

céljából, ha
a./ az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

6.



7.

8.

9.

10.

b.l az egyeslilet előreláthatólag nem lesz képes aártozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

e,l azegyesilet céljainak elérése veszélybe került.
Ezekben az esetekben az összehívott kozgyúlésen a ágok kötelesek az összehívásra okot adó

körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

Aközgl.rrlés haározatképes, ha azonaleadható szavazatoktöbb mint felét képviselő szavazásra
jogosult tésztvesz, Altatározatképességet minden batárazathozatalnál vizsgálni kell.

A közgyúlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az

aktuális taglétsámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyrilés a

napirendi pontok targyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyilt szavazással megválasája a
leiezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkön}ryvezető és két jegyzőkönlv hitelesitő személyét,

valamint szi,ikség esetén a ket fos szavazatszálltláló bizottságot.

A közgyűlésrő| jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkörywezető és a két jegyzőkönlv
hitelesítő ir alil. A jegyzőkölyv tartalmazza a haározatok sorsámát, a döntésének tartalmát,

időpontját és hatalyát, illetve a döntést ámogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges. személyét}.

Atagok haátozatlkatahatirozatképesség megállapítasanál figyelembe vett szavazatok tobbségével

hozák meg. A haáro zat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a hatarozat kotelezettségvagy felelősség alól mentesít vagy ajogi személy terhére másfajta

előnyben részesít;
b) akivel ahaározat szerint szerződést kell kotni;
c) aki ellen ahatírozat alapjátlpert kell inditani;
d) akinek olyanhozzátartozőja érdekelt a döntésben, ala az egyesúletnek nem tagja;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel tobbségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

í) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A közgyűlés haározaát - az alapszab:ily vagy törvény eltérő rendelkezése hiányábarr - egyszerú szÓ-

többséggel, nyilt szavazássa| hozza. Az egyesület alapszabályanak módosíásához a jelen lévő tagok

háromnegyedes szótöbbséggel hozott lntározata szükséges. Az egyesület céljának módosítasához és az

egyesület megszíinéséről szóló köz5dilési döntéshez a szavazatijoggal rendelkező tagok háromne-

gyedes szótöbbséggel hozott hatíxozata szükséges,

A közg},tílési határozatokat alevezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a

baározat megllozata|iÉ követő 8 napon belül irásban, igazolható módon is közli ahaározatnak az

egyesület honlapjárr történő közzetételével egyidejűleg.

Elnökség

Az elnökség az egyesület 3 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben,

amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos haáskörébe.

Az elnökség taglatt a közgyűlés viúasztja 5 év büározott idótartamra.

Megszűnik a vezető tisáségviselői megbízaás:
a. í a megbizás időtartamanak lejártáva|;
b,/ visszahívassal;
c./ lemonűssal;
d. l a v ezető tisáségviselö halálával vagy j ogutód nélkiili megszűnésével;

e./ avezetőtisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátasahoz szúkséges körben történő
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15.

korlátoásával;
f./ avezetőtisáségviselővel szembenil<tzárő vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A vezető tisáségviselő megbizaásárő| az egyesülethez cimzett, az egyesület masik vezető

tisáségviselőjébez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat, Ha a jogi személy működőképessége

ex megtivanla, a lgmondils az új vezelő tisáségviselő kijelölésével vagy megválasztasával, ennek

hiánryában legkésöbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik haályossá.

Yezető tisáségviselő az a nagykoru személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége

elláásálhaz sziikséges körben nem korlátozfák. Ha a veze,tő tisztségviselő jogi személy, a jogi személy

kótoles kijelölni aá atermészetes személyt, aki avezetőtisztségviselői feladatokat nevében ellátja.

§vezető tisáségviselőkre vonatkoző szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető

tisztségviselő igyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisáségvíselŐ az,

akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesáés büntetésre Ítéltek, amig a büntetett

etóélethez rúződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nsm lehet vezető tisáségviselő aki
közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt á11 (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont)" Nem lehet vezető tisztségviselŐ az,

akit áioglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős birói ítélettel eltiltottak,

az eltiltas hatalya a|att az ítéleóen megjelölt tevékenységet fo§,tató jogi személy vezető

tisáségviselője nem lehet. Az eltiltr{st kimondó határazatban, megszabott időtarlamig nem lehet vezető

tisáségvisel ő az, akit eltiltottak a vezető tisáségviselői tevékenységlől.

Az egyesület vezető tisaségviselői:

Az egyesület elnöke: Várrtsa Endre

Az elnökség tagu: KrauszAttila
Magyar József

Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja eI.

A képviseleti jog gyakorlásanak terjedelme: általanos.
A képviseleti jog gyakorlásarrak módja: önálló,

Az elnökség hatráskörébe tartozlk:
a.l azegyeitilet napi ügyeinek vitele, a hataskörébetartoző ügyekben a döntések meghozatala;

b.l a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesáése;

c.l azéves koltségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesáése;

d.l az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyÜlés

haáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

e.l akőzg5űlés összehivása, a tagság és az egyesület szeryeinek értesitése;

f"l az elnókség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghaározása;
g.l részvéte|akőzg3ulésen és viúaszadásaz egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;

h. / a tagság nyilvántartasa;
i.l azegyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
j./ az egyesület múködésével kapcsolatos iratok megórzése;

k.í az égyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkeáe
esetén az e törvényben előírt intézkedések megtetele; és

1.1 atagfelvételéről való döntés.
m/döntes minclazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a haüískörébe utal

Az elnökség ülései nyilvanosalq a nyilvánosság jogszabállban meghatározott esetekben korlátozhatÓ.

16.
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Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tarja. Az elnökségi ülést az

elnök le§alább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület

székhelyéie hívja össze írásban, igazolhaó módon. Írásbeli igazolható módon torténő kézbesítésnek

minősüi: pl. ajánlott vagy tértivevényes hildeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési

cimére történő kézbesítes azzal,bagy a kézbesités visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

Az elnökségi ülésre szóló meghívő tartalmazza az egyesilet nevét, székhelyét, az elnökségi ülés helyét,

idejét és i javasolt napirendi pontokat, A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyarr

résiletezettséggel kell rögziíeni,hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassak.

19. Az elnökség hatirozatí*. - az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hianyában - egyszerú

szótöbbséggel, nyilt szavazássalbazza. Az elnökség latározatképes, ha ülésén aszavazati jogában nem

korlátozolt elnökségi tagok több mirrt a fele jelen van. Két elnökségi tag jelenléte esetén kizárőlag

egyharrgúlag hozható határ ozat.

A haár ozat meghozatalakor nem lz-av azhat az,
a) akit a hatarozatkötelezetíség vagy felelősség alól mentesit vagy a jogi személy terhére másfajta

előnyben részesít;
b) akivel ahatarczatszerint szerzódést kell kötni;
c) aki ellen ahatírozat alapján pert kell indítani;
d) akinek o\yalhozÁtartozőjaérdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;

e) aki a dontésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;vagy

fl aki egyébként személyesen érdekelt a dörrtésben-

Z0. Az elnökséghatirozatatt. az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érirrtett tag(okk)al a|ntÍrozaí
meghozatalát követő 8 napon belül irásban, igazolható módon is közli ahaározatoknak az egyesület

honlapján történő kőzzetételével egyidejűleg,

J.

xI.
Felügyelőbizottság

A felúgyelőbizottsag |etszáma 3 fo.
A felü gyelőbizottság tagiai :

a. felügyelőbizottság elnöke: Bereczki Katalin

b. felügyelőbizottsági tagok: Kis László

Bőhm Lixz]'ő

A felügyelőbizottság ágtra az a nagykoru személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége

ellixásáioz szükségós kórben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság ágsa, al<tvel szemben

a vezető tisáségviielókre vonatk oző L<l,átó ok á1l fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozőja a

jogi személy vezetó tisztségviselője.

A felügyelőbizottság feladat- és hataskóre:

a,) ósszehívja a WDSE közgyűlésének rendkívúli üléset, és javaslatot tesz annak napirendjére,

ha megitélése szerint a tisáségviselők tevékenysége jogszabéúyba, az a|apszabál7ba, illetve a

kozgyúlés ltaározaálba iitközik, vagy egyébként sérti a WDSE vegy a tagok érdekeit.

b.) A felügyelőbizottság köteles a közgyűlést tajékoáatni, és anrak összehívását kezdeményezni,

ha arról srerirtudomást, hogy a VTDSE működése során olyan jogszabálysértés vagy a VTDSE
érdekeit egyébként súlyosarr sértő esemény (mulasztas) történt, amelynek megszirntetése vagy
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következményeinek elhádtása, illetve enyhítése a kózgyŰlés döntését teszi szúkségessé.

c.} Köteles megvizsgálni aközgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai
jelerrtést, valamint minden olyan előterjesztést. amely a Közgyíilés kiárólagos haláskörébe ártoző
üglre vonatkozik.
d.) Írásbeli jelentést készít a sámvitelről szóló 2000. évi C. tOrvény (a továbbiakban: számviteli

törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásénól akózgulés részére.

e.) Ellenőrzi a VTDSE mtiködését és gazdalkoűsát.
f,) Ellenőrzi a vagyonmérleg_tervezeteket és a vagyonlekár-tervezeteket, Jelentést kérhet az
elnökségtőt, annak tagjaitól,illetve ájékaztatá*.vagy felvilágosíiást aVTD§E munkavállalÓitól.

g.) Megvizsgálhatja, illetve betekinthet a WDSE könyveibe és irataib4 ha az elnökségi tagok

felelősségét megalapozó tény merült fel.
h.) F{a a felfuyelőbizottság indítványára - annak megtetelétől számitott 30 napon belül - nem

hívták össze a Közgyűlést, ahatiridő eredménytelen eltelte es€tén erre a FeltigyelÖbizottság is
jogosult.
i.) Flaladéktalanul értesítenie kell atörvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha a közgyŰlés a

törvényes műkódés helyreállítasa érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg,

A felügyelőbizottság működése

a.) A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. Á letesítő okirat ennél

alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis, szavazaíeglenlőség esetén a
javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

b.) A felügyelőbizottság tagiai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A
felügyelőbizottság tagját e minőségében a vTDsE tagja nem utasíthatja.

c.) A felügyelőbtzottságüleseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívásá{ - az ok és a cel

megjelölésével - a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem

kéiheryetelaől számitott nyolc napon belül köteles intézkedni a felúgyelőbizottság úlésének

harminc napon belüli időpontratórténő összelrívásaról . Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a

tag maga jogosult az ülés összehivására. Egyebekben a felügyeló bizottság működésére az Elnökség

működési szabályait kell alkalmazni.

d.) A fel$yelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbizhatja, illetve

az e|Ienőrzést ál\elrrdó jelleggel is megoszthatjatagsai között. Az ellenőrzés megosáása nem érinti a

felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogért, hogy az ellenőrzést más, a felügyelŐbizott§ág

ellenőrzési feladatköréb e tartaző tevékenységre is kiterjessze.

e.) A fslügyelőbizottság tagjai részt vehetnek a közgyűlésen, illetve az felügyelőbizottság elnöke az

Elnökség ülésein.

f.) Fta a felügyelóbizottság tagainak száma az alapszabályban meghatárazott letszám alá csökken,

vagy nincs, a7<t az ülését összehívja, a WDSE elnöke a felügyelőbizottság rendeltetésszerú

*űkodé.én"k hellrealtítasa érdekében köteles összehívni a közgrilést. A közgyűlés az Új

felügyelőbizottsági tagokat többségi haár ozattal válasáj a meg-

xn.
Megszűnés, törlés a nyilvántartásból

A sportegyesület bírósagi feloszlatasa esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami
tulaidonba kerül, és aá a sportpolitikáért felelős minisáer által vezetett minisáérium kóltségvetésében

az utanpótlas-nevelés tamogaására kell fordítaíri. [Stv. 17.§ (6) bek.]

A sportegyesúletnek a bírósági nyllvánártásból való törlésére akkor kerirlhet sor, ha a MOB igazolja,
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hogy a sportegyesület az állami sportcélú tamogatas felhaszrálásával e törvényben, valamint az
államhíúartás működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elszámolt, yagy azt,
hogy a sportegyesület állami sportcélú támogaásban nem részesült. [Stv. 17.§ (7) bek.]

xIII.
záró rendelkezések

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykónyvről szóló 2013. évi V. torvény
(Ptk,), asportrólszóló2004.éviI.törvény,ésazegyesülésijogről,aközhaszrújogallásról,valaminta
civil szervezetek működéséről ésámogaásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései
az irányadóak.

Kelt: Veszprém, 2aI6.w október bő 26. napján

ffi
aláirás


