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A POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET 

ALAPSZABÁLYA 

 
(A 2016. május 26-án megtartott közgyűlésein elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 

törvény (Ectv.) és a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Stv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok az 

alábbi tartalommal fogadják el a Polgárdi Városi Sportegyesület (a továbbiakban: egyesület), a 

2016. május 26-án megtartott közgyűlésein elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  

alapszabályát: 

 

I. 

 

Az egyesület adatai 
 

1. Az egyesület neve: Polgárdi Városi Sportegyesület 

 

2. Az egyesület rövidített elnevezése: Polgárdi VSE 

 

3.       Az egyesület idegen nyelvű elnevezése: - 

 

4. Az egyesület székhelye: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 132. 

 

5.       Az egyesület formája: sportegyesület 

 

6. Az egyesület működési területe: Fejér megye 

 

7. Az egyesület nyilvántartási száma: 07-02-0000797 

 

8. Az eljáró bíróság neve: Székesfehérvári Törvényszék 

 

9. Bírósági bejegyzési szám: Pk.61214/1992 

 

10.    Az egyesület honlapjának címe: www.polgardivse.hu 

 

11. Pecsétje: kör alakú bélyegző, a kör külső kerületén „Polgárdi Városi Sportegyesület 1.” 

felirattal, a kör közepén az egyesület címerének rajzolata. 

 

II. 

 

Az egyesület célja, tevékenysége 
 

 

1. Az egyesület célja: a rendszeres sportolás, versenyeztetés, testedzés, a sport iránti igények 



 

 

2 

 

felkeltése és ennek jegyében elősegíteni a sportmozgalom fejlődését, eredményességét. 

 

2.   Az egyesület tevékenysége: A célok megvalósítása érdekében együttműködik 

sportegyesületekkel, megyei és országos szakszövetségekkel. Az egyesület lehetőség szerint 

biztosítja a helyi lakosság részére a változatos tömegsportolási feltételeket. Elősegíti az 

oktatási intézmények tanulóinak testnevelési és sporttevékenységét. Elősegíti és figyelemmel 

kíséri a sportszakemberek képzését, továbbképzését. Nemzetközi és gazdasági tevékenységet 

folytathat. Sportlétesítményeket működtet, fejleszt, és gondoskodik az üzemeltetésükről. 

 

3.   A sportegyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével 

összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak 

hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, 

illetve működtetése – e rendelkezés alkalmazásában – a sportegyesület alaptevékenységének 

minősül. [Stv. 17.§ (1) bek. b) pont] 

 

4.  Az egyesület olyan közfeladatot is ellát, amely a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § c), e), 

j), k), l), n) pontja alapján állami feladat.  

 

(A sportról szóló 2004. évi I. törvény 49.§. szerint:  

 

A sport társadalmilag hasznos céljainak megvalósítása érdekében az állam:  

c) elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtését,  

e) az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok 

sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportját,  

j) elősegíti a nem állami tulajdonban lévő sportlétesítmények építését, karbantartását, 

korszerűsítését, akadálymentesítését, illetve fejlesztését, 

k) gondoskodik a sportrendezvényeken a közbiztonságról, hozzájárul a sportrendezvények 

biztonságos lebonyolításához, 

l) részt vesz a sporttal kapcsolatos nemzetközi együttműködésben. 

n) támogatja a sportszakember-képzést és a sporttal kapcsolatos tudományos tevékenységet, 

elősegíti a testkulturális felsőoktatás feltételeinek biztosítását.) 

 

 

 

III. 

 

Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok 
 

 

1.    Sportegyesület – az e törvényben megállapított eltérésekkel – az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 

törvény (Ectv.) és a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint működő olyan egyesület, 

amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység 

feltételeinek megteremtése.[Stv. 16.§ (1) bek.] 

 

2.      Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 

3.    A sportszervezet keretében sporttevékenységet folytató versenyző számára a sportszervezet 
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köteles biztosítani a sportág jellege szerinti biztonságos sporttevékenység folytatásához 

szükséges feltételeket. [Stv. 2.§(1)bek.] 

 

 

IV. 

 

A tagság 
 

1. Az egyesületi tag jogállása: az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő 

kötelezettségek terhelik. Az egyesület tagja tagsági jogait személyesen vagy képviselőn 

keresztül gyakorolhatja. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők. 

 

2. Az egyesületnek diák rendes (tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező természetes 

személy) tagjai és felnőtt rendes (jövedelemmel rendelkező természetes személy) tagjai 

lehetnek. Egyesületi tag nem magyar állampolgár is lehet. Az egyesület tagja csak büntetlen 

előéletű természetes személy lehet. 

 

3. Az egyesület rendes 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, azt magára nézve kötelezőnek 

tartja, valamint belépési nyilatkozatával vállalja, hogy megfizeti az egyesületi tagdíjat. 

 

4. 18 éves kor alatti tag egyesületi tisztségekre nem választható, a közgyűléseken szavazati, 

tanácskozási és indítványtételi jogát törvényes képviselő útján gyakorolhatja. 

 

V. 

 

A vagyoni hozzájárulás 
 

 

1. Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege diák rendes 

tagok (tanulói és hallgatói jogviszonnyal rendelkező természetes személy) esetén évi 3600,- Ft, 

felnőtt rendes (jövedelemmel rendelkező természetes személy) tagok esetén évi 6000,- Ft. A 

tagdíjat négy egyenlő összegben, azaz negyedévente kell megfizetni csekken vagy az 

egyesület házipénztárába történő befizetéssel, vagy az egyesület 11736099-20021489-

00000000 számú bankszámlájára történő átutalással. A tagdíj befizetési határideje: I. negyedév 

– március 15., II. negyedév – június 15., III. negyedév – szeptember 15., IV. negyedév – 

december 15. 

 

2. Az 1. pont tekintetében jövedelemnek minősül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a), aa) és ab) pontjában meghatározott jövedelem. 

 

3. Újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj időarányosan 

számított összegét a tagsági jogviszony létesítése után leghamarabb következő, az V. 1. 

pontban meghatározott negyedéves határidőig, majd ezt követően negyedévente a 

meghatározott határidőkig köteles megfizetni csekken vagy az egyesület házipénztárába 

történő befizetéssel, vagy az egyesület 11736099-20021489-00000000 számú bankszámlájára 
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történő átutalással. 

 

3. Az egyesület szakosztályai az egyesületi tagdíj megfizetésén túl a szakosztályok egyéb 

kiadásainak fedezésére további szakosztályi vagyoni hozzájárulást írhatnak elő a 

szakosztályok tagjai részére. A szakosztályi vagyoni hozzájárulás mértékéről minden évben a 

szakosztályvezetők javaslatára a küldöttgyűlés dönt. 

 

 

VI. 

 

A tagsági jogviszony keletkezése 
 

 

1. Az egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. 

A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől 

számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. 

Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell 

megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén 

jogorvoslatnak helye nincs. 

VII. 

 

A tagsági jogviszony megszűnése 

 
 

1. A tagsági jogviszony megszűnik: 

 

a) a tag kilépésével; 

 

b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával; 

 

 c) a tag halálával; 

 

d) a tag kizárásával. 

 

2. A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, 

indokolás nélkül megszüntetheti. A kilépési nyilatkozat beérkezését követően az elnök azt az 

elnökség elé terjeszti. Az elnökség a kilépésről igazolást állít ki, és igazolható módon, 

elektronikus úton (visszaigazolható e-mail) vagy postai úton küldi meg a kilépett tagnak. A 

tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg. 

 

3. Az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja azzal a 

taggal szemben, aki a tagdíjfizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és a 

mulasztás jogkövetkezményeire is kiterjedő, az elnökség által, igazolható módon elküldött 

írásbeli felszólítás ellenére sem pótolja legkésőbb 30 (harminc) napon belül. A felmondásról 

az egyesület küldöttgyűlése dönt a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbségével. 

 

4. A küldöttgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül 

azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit, a közgyűlés határozatát vagy az egyesült 
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Etikai Kódexét súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít. 

 

5.      A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére a küldöttgyűlés 

folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot a küldöttgyűlés 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. A küldöttgyűlés a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási 

eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és a meghozást követő 8 napon 

belül igazolható módon közli az érintett taggal. A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú 

elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez 

fellebbezéssel élhet. A közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő ülésén nyílt 

szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor 

szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal. 

 

6. A tag halála esetén a tagot a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül törölni kell. 

 

VIII. 

 

A tagok jogai 

 
 

1. Az egyesület felnőtt rendes tagjainak jogai: 

 

a) részt vehet az egyesület tevékenységében, a bizottságok, szakosztályok, sportcsapatok 

munkájában, edzéseken, versenyeken, használhatja a sportlétesítményeket, sportszereket, 

sportfelszereléseket, és igényelheti az egyesület szakembereinek segítségét. 

 

b) igénybe veheti az egyesület által nyújtott egyéb szolgáltatásokat, kedvezményeket. 

 

c) részt vehet az egyesület közgyűlésén, szavazati jogát gyakorolhatja, a közgyűlés rendjének 

megfelelően felszólalhat, javaslatokat és észrevételeket tehet, továbbá kérdéseket feltehet, 

amelyre az elnökség 30 napon belül köteles választ adni. 

 

d) betekinthet az egyesület irataiba. 

 

e) tisztségre választható, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem 

áll fenn. 

 

 

2. Az egyesület diák rendes tagjainak jogai: 

 

a) részt vehet az egyesület tevékenységében, a bizottságok, szakosztályok, sportcsapatok 

munkájában, edzéseken, versenyeken, használhatja a sportlétesítményeket, sportszereket, 

sportfelszereléseket, és igényelheti az egyesület szakembereinek segítségét. 
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b) igénybe veheti az egyesület által nyújtott egyéb szolgáltatásokat, kedvezményeket. 

 

c) részt vehet az egyesület közgyűlésén, 18 éves kor alatt szavazati jogát törvényes képviselője 

útján gyakorolhatja, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalhat, javaslatokat és 

észrevételeket tehet, továbbá kérdéseket feltehet, amelyre az elnökség 30 napon belül köteles 

választ adni. 

 

d) betekinthet az egyesület irataiba. 

 

 

3. A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A 

képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba 

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

         

 A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik. 

 

A felnőtt és diák rendes tagok a tagdíjfizetésen túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal 

nem felelnek. 

 

IX. 

 

A tagok kötelezettségei 

 
 

1. Az egyesület felnőtt és diák rendes tagjainak kötelességei: 

 

a) nem veszélyezteti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét. 

 

b) tagsági díj megfizetése annak esedékességéig. 

 

c) az egyesületi vagyon megóvása. 

 

d) az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak vonatkozó előírásainak, 

rendelkezéseinek betartása. 

 

e) személyes adataiban történő változások bejelentése a változást követő 8 napon belül az 

egyesület elnökségének. 

 

f) versenyszerűen sportoló tag esetében a versenyekre való lelkiismeretes felkészülés, és a 

legjobb tudás szerinti szereplés, becsületes küzdés, sportszerű élet és magatartás. 

 

g) aláírásával elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti az egyesület Etikai 

Kódexét. 
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X. 

 

Az egyesület szervei 
 

1. Az egyesület szervei: 

 

a) Közgyűlés 

b) Küldöttgyűlés 

c) Elnökség 

d) Szakosztályok 

e) Felügyelő Bizottság 

 

2. Közgyűlést, küldöttgyűlést évente legalább egy alkalommal, szükség szerint kell összehívni. 

Egyidejűleg a két döntéshozó szerv nem hozhat határozatot ugyanazon kérdés tárgyában. 

 

 

XI. 

 

A Közgyűlés 
 

 

1. A közgyűlés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve. A közgyűlés ülései nem nyilvánosak, 

azon a tagokon kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály 

vagy közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek csak 

részt. 

 

2. A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

 

a) az alapszabály elfogadása, módosítása; 

 

b) a tagdíj és a szakosztályi vagyoni hozzájárulások mértékének, egyéb díjak megállapítása 

 

c) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 

 

d) a küldöttek megválasztása, visszahívása; 

 

e) a vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása; 

 

f)    a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása; 

 

g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt; 

 

h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők kártérítési igények 

érvényesítéséről való döntés; 

 

i) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal; 
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j)    a végelszámoló kijelölése. 

 

3. A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, 

elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli 

igazolható módon történő kézbesítésnek minősül a tagok nagy számára való tekintettel a 

tagok elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés 

visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény), valamint az egyesület és a város 

honlapján (www.polgardivse.hu, www.polgardi.hu), továbbá az egyesület hivatalos közösségi 

oldalán (www.facebook.com/PolgardiPVSE) történő közzététel is. 

 

A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét 

és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan 

részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat 

kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége 

esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a 

megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára 

tekintet nélkül határozatképes lesz. A megismételt közgyűlés összehívására a 

határozatképtelen közgyűlést követő 30 perc múlva is sor kerülhet. 

 

A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén 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 van és a 

napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak. 

 

4. Az elnök köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele 

céljából, ha 

 

a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

 

b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 

 

c) 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. 

 

5. A közgyűlést akkor is össze kell hívni, 
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a) ha a megválasztott elnökségi tagok mandátuma lejár vagy az elnökségi tagok száma 3 fő 

alá csökken; 

 

b) ha a meglévő, megválasztott küldöttek létszáma egyharmaddal kevesebb, mint az irányadó 

létszám alapján megválasztandó küldöttek száma, vagy ha a küldöttek mandátuma lejár; 

 

c) ha a bíróság elrendeli; 

 

d) a tagok egyharmadának az ok és cél megjelölésével előterjesztett írásbeli javaslatára, 

melyet az elnök részére kell eljuttatni; 

 

e) a Felügyelő Bizottság elnökének kezdeményezésére; 

 

f)    az elnök kezdeményezésére bármikor, ha az egyesület működése szempontjából 

halaszthatatlan ügyet érint. 

 

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

szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni 

kell. 

 

7. A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, 

vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A 

közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt 

szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két 

jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló 

bizottságot. A szavazás – az elnökség megválasztását kivéve – minden kérdésben nyílt. A 

szavazásra jogosult tagok az „igen” szavazatukat kézfelemeléssel jelzik. Az ülést vezető elnök 

külön kérdésére kézfelemeléssel kell a szavazástól való tartózkodást vagy a nemleges 

szavazatot jelezni. 

 

8. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két 

jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát 

(határozatok sorszámának formátuma: évente egytől kezdődően/év zárójelben az ülés napja), 

a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát (személyi, időbeli), illetve a döntést támogatók 

és ellenzők számarányát. 

 

9. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok 

többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

 

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

vagy 

 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

10. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a 

határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

 

11. A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –  

egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az egyesület alapszabályának 

módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési 

döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 

határozata szükséges. 

 

12. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett 

taggal vagy tagokkal a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható 

módon is közli a határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 

. 

 

XII. 

 

A Küldöttgyűlés 

 
 

1. A küldöttgyűlés a küldöttek, valamint az elnökségi tagok összessége, amely az egyesület 

valamennyi tagját képviseli. Küldött az egyesület azon felnőtt rendes tagja, 18 éves kor feletti 

diák rendes tagja, valamint 18 éves kor alatti diák rendes tag törvényes képviselője lehet, 

akinek nincs 3 hónapot meghaladó tagdíjtartozása és a küldöttválasztás időpontjában nincs 

egyéb tartozása sem az egyesülettel szemben. 

 

2. A küldötteket a közgyűlés választja. Az egyesület vezető tisztségviselői automatikusan részt 

vehetnek a küldöttgyűlésen és szavazati joggal rendelkeznek. A küldötteket az egyesületen 

belüli rendes tagok közvetlenül választják.  

 

3. A küldöttek számának meghatározásánál a küldöttválasztó közgyűlést megelőző hónap 15. 

napján rendes tagsági viszonnyal rendelkező tagok létszámát kell irányadónak tekinteni. 

Minden befejezett 10 fő rendes tag után legalább 1 fő küldöttet kell választani. A 

küldöttválasztás során törekedni kell arra, hogy az egyesület minden csapata legalább 1 

küldöttel képviseltetve legyen a küldöttgyűlésen. A küldötteket a soron következő 

küldöttgyűlés tervezett időpontját megelőző 15. napig kell megválasztani. A küldöttek 

megbízatása a megválasztásukat követő 1 évre szól.  

 

4. Ha a küldöttel szemben a megbízatásának ideje alatt olyan körülmény következik be, amely a 

küldötté választását kizárja, vagy az elnökséghez intézett nyilatkozattal lemond, akkor 

helyette másik küldöttet kell választani. A küldötteket nyílt szavazással választják. Az a jelölt 

tekinthető megválasztott küldöttnek, aki a közgyűlésen jelen lévő tagok szavazatainak több 

mint a felét megkapta és a küldöttséggel járó megbízatást vállalja. 
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5. A küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik: 

 

a) a vezető tisztségviselők díjazásának és költségtérítésük mértékének megállapítása; 

 

b) az éves munkaterv és pénzügyi terv (költségvetés) elfogadása; 

 

c) az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről 

szóló jelentésének – elfogadása; 

 

d) javaslattétel a tagdíj és a szakosztályi vagyoni hozzájárulások, egyéb díjak mértékére 

 

e) az egyesület működése során felmerülő, az egyesület egészének működését érintő 

kérdések, problémák, ötletek, javaslatok megvitatása; 

 

f) a tagok tagsági jogviszonyának egyesület általi felmondása, a tagok kizárása. 

 

6. A küldöttgyűlést az elnökség legalább 10 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, 

elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli 

igazolható módon történő kézbesítésnek minősül a tagok elektronikus levelezési címére 

történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus 

tértivevény), valamint az egyesület és a város honlapján (www.polgardivse.hu, 

www.polgardi.hu), továbbá az egyesület hivatalos közösségi oldalán 

(www.facebook.com/PolgardiPVSE) történő közzététel is. 

 

7. A küldöttgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a küldöttgyűlés helyét, 

idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan 

részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult küldöttek álláspontjukat 

kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a küldöttgyűlés határozatképtelensége 

esetére a megismételt küldöttgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy 

a megismételt küldöttgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára 

tekintet nélkül határozatképes lesz. Határozatképtelenség miatt a megismételt küldöttgyűlés 

az eredetivel azonos napirendi pontokkal, legkorábban az eredeti időpontot követően 30 perc 

múlva is összehívható, azonban azt legkésőbb az eredeti időpontot követő 30 napon belül kell 

ismételten összehívni. A küldöttgyűlési meghívót az egyesület honlapján nyilvánosságra kell 

hozni. 

 

8. A küldöttgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a 

küldöttek 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 küldöttekkel. 

 

9. Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kiegészített 

napirendi pontok szabályszerű kézbesítése nem állapítható meg, úgy a küldöttgyűlés 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 küldött jelen van és a napirenden nem 

szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak. 
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10. A küldöttgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő 

szavazásra jogosult küldött részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál 

vizsgálni kell. 

 

11. A küldöttgyűlést az egyesület elnöke vezeti. A küldöttgyűlés megnyitását követően 

elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az megválasztott 

küldöttszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult küldöttek számát. A küldöttgyűlés a 

napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással 

megválasztja a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét. 

 

12. A küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a levezető elnök, a 

jegyzőkönyvvezető 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). 

 

13. A küldöttek határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok 

többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az a küldött, 

 

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. 

 

14. Ha egy küldött valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál, a 

határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

 

15. A küldöttgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – 

egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Küldöttgyűlésen a  szabályszerűen közölt 

napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi küldött jelen van, és 

a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. A 

küldöttgyűlésen a küldött csak személyesen gyakorolhatja a szavazati jogát. 

 

16. A küldöttgyűlési határozatokat a levezető elnök a küldöttgyűlésen szóban kihirdeti és az 

érintett tagokkal a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is 

közli a határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 

 

XIII. 

 

Elnökség 
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1. Az elnökség az egyesület 3 vezető tisztségviselő tagjából álló ügyvezető szerve, amely dönt 

mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés vagy a 

küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 

 

2. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja 5 (öt) év határozott időtartamra. Az elnökségi tagság 

az összeférhetetlenségi nyilatkozattal egybekapcsolt, elfogadó nyilatkozattal jön létre. 

 

3. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás: 

 

a) a megbízás időtartamának lejártával; 

 

b) visszahívással; 

 

c) lemondással; 

 

d) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

 

e) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 

körben történő korlátozásával; 

 

f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 

4. A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető 

tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy 

működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy 

megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon 

válik hatályossá. 

 

5. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

 

6. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A 

vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető 

tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre 

ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 

Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) 

bek. i) pont).  Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. 

Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az 

ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az 

eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit 

eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

7. Az egyesület vezető tisztségviselői: 

 

 Az egyesület elnöke:  

Kinizsi Gábor (anyja születési neve: Dávid Szilvia Irén, lakóhelye: 8154 Polgárdi, Hevesy Gy. 

u. 1. fsz. 2.) 
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Az egyesület elnökhelyettese: 

Kurja Csaba (anyja születési neve: Németh Vilma, lakóhelye: 8154 Polgárdi, Bethlen G. u. 9.) 

Az elnökség tagjai:  

Kurja Csaba (anyja születési neve: Németh Vilma, lakóhelye: 8154 Polgárdi, Bethlen G. u. 9.) 

Pintér István (anyja születési neve: Ladi Éva, lakóhelye: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 1/A) 

 

8. 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 küldöttgyűlés 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, küldöttgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 

 

f)   az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 

 

g)   részvétel a közgyűlésen, küldöttgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos 

kérdésekre; 

 

h)   a tagság nyilvántartása; 

 

i)   az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 

 

j)   az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

 

k)   az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és 

 

l)   a tag felvételéről való döntés; 

 

m) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal. 

 

 

9. Az elnökség ülései nyilvánosak, a nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben 

korlátozható. 

 

10. Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tarja. Az elnökségi 

ülést az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen 

az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon 

történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a 

tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés 

visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). 

 

11. Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi 
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ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban 

legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat 

kialakíthassák. 

 

12. Az elnökség határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –  

egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség határozatképes, ha ülésén a 

szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Két elnökségi 

tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat. 

 

13. Az elnökségi 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. 

 

14. Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett taggal vagy 

tagokkal a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a 

határozatoknak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 

 

        Elnök 

 

15. Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el. A képviseleti jog gyakorlásának 

terjedelme: általános. A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló. 

 

16. Az elnök személyét az elnökség maga választja tagjai közül, megbízatása 5 (öt) évre szól, 

újraválasztható. 

 

17. Az egyesület elnöke önállóan aláírásra jogosult az egyesület bélyegzője mellett egyedül. 

Önálló aláírási jogát tartós akadályoztatása esetén, meghatározott időre vagy visszavonásig 

írásbeli meghatalmazással átruházhatja az egyesület elnökhelyettesére. A helyettesítés során 

az elnökhelyettes képviseleti jogának terjedelme általános, gyakorlásának módja önálló. 

 

18. Az elnök feladatai: 

 

a) az elnökségi ülések, közgyűlések vezetése; 

 

b) az elnökség munkájának vezetése, szervezése; 

 

c) az egyesület képviselete; 
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d) az alapszabály és egyéb szabályzatok érvényre juttatása, valamint a közgyűlési, 

küldöttgyűlési, elnökségi döntések végrehajtásának irányítása, ellenőrzése; 

 

e) utalványozási jogkör gyakorlása; 

 

f) kapcsolattartás az elnökségi tagokkal, szakosztályvezetőkkel, tisztségviselőkkel; 

 

g) döntéshozatal mindazon ügyekben, melyek nem tartoznak a közgyűlés, az elnökség vagy 

más szerv kizárólagos hatáskörébe; 

 

h) mindazon feladatok ellátása, melyeket a jogszabály vagy más határozat hatáskörébe utal. 

 

Az elnökhelyettes 

 

19. Az elnökhelyettes a mindenkori Labdarúgó Szakosztály vezetője. Az elnök távollétében, 

annak akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felelősséggel ellátja az elnöki hatáskörbe 

tartozó feladatokat, képviseli az egyesületet, intézkedik, dönt az elnökség által hatáskörébe 

utalt ügyekben. 

 

Szakosztályok 
 

20. Az egyesületen belül szakosztályok működnek. A szakosztályok létrehozása, megszüntetése 

az elnökség feladata. 

 

21. A szakosztályok vezetőit a szakosztály tagjai maguk közül választják.  

 

22. A szakosztályvezetők feladatai: 

 

a) kötelesek az Elnökség felé évente beszámolni a szakosztály tevékenységéről; 

b) tagnyilvántartás vezetése, a házipénztár kezelése, a pénztárnapló bizonylatolt vezetése; 

c) közreműködik az éves gazdálkodási terv elkészítésében és tervszerű végrehajtásában; 

d) kezeli az egyesülethez befolyó összegeket, beszedi a tagdíjat; 

e) közreműködve mindenben segíti az egyesület által igénybe vett könyvelő munkáját. 

 

23. A szakosztályok feladat- és hatásköre: 

 

a) oktatás, nevelés 

b) versenyek, mérkőzések rendezése 

c) mérkőzéseken való részvétel szervezése 

d) szakosztályok hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása 

e) közreműködés az ifjúsági és lakossági tömegsporttal összefüggő sportegyesületi feladatok 

megvalósításában.  
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XIV. 

 

Felügyelő Bizottság 
 

1. A közgyűlés, az egyesület működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének 

ellenőrzésére 3 (három) tagú felügyelő bizottságot választ. A felügyelő bizottság tagjainak 

megbízatása 5 (öt) évre szól, újraválaszthatók. A felügyelő bizottság tagjai az egyesületben 

más tisztséget nem viselhetnek. 

 

2. A felügyelő bizottságnak nem lehet tagja: 

 

a) akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn; 

 

b) aki a vezető szerv elnöke vagy tagja; 

 

c) aki az egyesülettel megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 

másképp nem rendelkezik, 

 

d) aki az egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a civil szervezet által tagjának a tagsági 

jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást-, illetve 

 

e) a b) - d) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

 

3. A felügyelő bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja. Határozatait nyílt 

szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A bizottság határozatképes, ha az összes tag jelen 

van. 

 

4. A felügyelő bizottság éves ellenőrzési terve alapján dolgozik, erről az elnökséget tájékoztatja. 

A felügyelő bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente egyszer tartja. A felügyelő 

bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, a felügyelő 

bizottság elnöke valamint egy, a jegyzőkönyv hitelesítésre felkért jelen levő bizottsági tag írja 

alá. 

 

5. A felügyelő bizottság feladata: 

 

a) pénz és vagyonkezelés vizsgálata; 

 

b) a társadalmi szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és pénzügyi előírások 

betartásának ellenőrzése; 

 

c) a gazdálkodás szabályszerűségének az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének 

évenkénti vizsgálata; 

 

d) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése; 

 

e) az egyesületi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése. 
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6. A felügyelő bizottság tagjai feladatuk ellátása során jogosultak az egyesület gazdálkodásával 

kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a vezető tisztségviselőktől tájékoztatást kérni, az 

egyesület pénztárát ellenőrizni, szerződéseit megvizsgálni, bankszámlájáról felvilágosítást 

kérni. 

 

7. Az ellenőrzések megkezdéséről a bizottság elnöke tájékoztatja az egyesület elnökét. Az 

ellenőrzés tapasztalatairól a bizottság elnöke - a vizsgálat lezárását követő bizottsági ülésen - 

tájékoztatja az elnökséget. Ha a vizsgálat szabálytalanságot is feltár, akkor a szükséges 

intézkedések megtételére az elnökséget fel kell kérni. 

 

8. A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását, az abban foglalt határidőt követő 30 

napon belül, utóvizsgálat keretében a felügyelő bizottság ellenőrizheti. Amennyiben a 

kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el vagy az utóvizsgálat nem vezetett 

eredményre, a bizottság közvetlenül az intézkedésre jogosult szervhez fordulhat, szükség 

esetén kezdeményezheti rendkívüli közgyűlés összehívását. 

 

9. A felügyelő bizottság tevékenységéről a bizottság elnöke a közgyűlésnek köteles beszámolni. 

 

XV. 

 

Az egyesület vagyona és gazdálkodása 
 

1. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az elnökség terjeszt elő és a 

küldöttgyűlés fogad el. Az elnökség minden évben jelentést készít az egyesület 

gazdálkodásáról, amelyet elfogadás céljából a küldöttgyűlés elé terjeszt. 

 

2. Az egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik: 

 

a) tagsági díjak 

b) szponzori támogatás 

c) magán és jogi személyek támogatása 

d) önkormányzati támogatás 

e) rendezvények bevételei 

f) pályázati támogatások (Pl. TAO) 

g) cél szerinti tevékenység bevételei 

h) SZJA 1% 

i) egyéb bevételek, jutalékok, bérleti díjak 

j) szakosztályi hozzájárulás a tagság részéről 

 

3. Az egyesület működéséhez szükséges kiadásait az alábbiak jelentik: 

 

a) adminisztrációs, könyvelési kiadások 

b) működési kiadások 

c) javítási, karbantartási, felújítási, beruházási 

d) eszközbeszerzés, bérleti díj, 

e) költségtérítés 

f) egyéb kiadások 

g) működési támogatás felhasználása 
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4. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az 

egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

 

5. Az egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik. 

 

6. Az egyesület vagyonával történő gazdálkodás, a vagyon felhasználásáról való döntés a 

küldöttgyűlés által meghatározott keretek között az elnökség hatáskörébe tartozik. Az egyesület 

gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen alapszabályban meghatározott 

tevékenységére kell fordítani. 

 

XVI. 

 

Megszűnés, törlés a nyilvántartásból 

 
 

1. Az egyesület megszűnése: 

 

a) az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha: 

1) a tagok közgyűlési határozatban kimondják megszűnését; 

2) az arra jogosult szerv megszünteti 

 

Feltéve mindegyik esetben, hogy az egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló 

megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság az egyesületet a nyilvántartásából törli. 

 

b) az előzőeken túl az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha: 

1) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása 

lehetetlenné vált és új célt nem határoztak meg, vagy; 

2) az egyesület tagjainak száma 6 (hat) hónapon keresztül nem éri el a 10 (tíz) főt. 

 

c) az egyesület jogutódlással történő megszűnése: 

1) az egyesület csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét. 

 

d) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése 

után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával 

megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. 

A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az 

alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem 

szerezheti meg. A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó 

határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot 

rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra. 

 

2. A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon 

állami tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 

költségvetésében az utánpótlás-nevelés támogatására kell fordítani.  [Stv. 17.§ (6) bek.] 

 

3. A sportegyesületnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a MOB 

igazolja, hogy a sportegyesület az állami sportcélú támogatás felhasználásával e törvényben, 

valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően 
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elszámolt, vagy azt, hogy a sportegyesület állami sportcélú támogatásban nem részesült. [Stv. 

17.§ (7) bek.] 

 

 

XVII. 

 

Záró rendelkezések 
 

1. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (Ptk.), a sportról szóló 2004. évi I. törvény, és az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak. 

 

2. Jelen alapszabályt az egyesület közgyűlése az 26/2016. (V. 26.) számú határozatával fogadta 

el, amely a Székesfehérvári Törvényszék bejegyző végzése jogerőre emelkedésének napján 

lép hatályba. 

 

Záradék:  

Igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő 

okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. A létesítő okirat módosítására az új 

Ptk- nak és az Ectv. rendelkezéseinek való megfeleltetés miatt került sor. A létesítő ok-

irat tartalmában, illetőleg számozásában egészében megváltozott, ezért a változás külön 

nem került feltüntetésre. 

 

 

Kelt: Polgárdi, 2016.05.26. 

 

 

  

     Kinizsi Gábor elnök                                                                            

aláírás 

 

 

Tanú:                                                                                                         

Lakcíme: 

Személyi igazolvány száma: 

 

 

Tanú:                                                                                                         

Lakcíme: 

Személyi igazolvány száma: 


