DOMBÓVÁRI NYERGESVÖLGYI HORGÁSZ SPORTEGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA
1. §

Az Egyesület adatai

1.

Egyesület neve: Dombóvári Nyergesvölgyi Horgász Sportegyesület

2.

Székhelye:

7200 Dombóvár Pannónia út 31. 3/7 (a mindenkori elnök lakcíme)

3.

Pecsétjele:

Dombóvári Nyergesvölgyi Horgász Sportegyesület
7200 Dombóvár Pannónia út 31. 3/7
Adószám: 19240345-1-17

4.

Vízterület:

Nyergesi tó

5.

Az egyesület logója:
2. §

Az Egyesület célja

1.

Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása.

2.

A horgászsport gyakorlása, fejlesztése, népszerűsítése.

3.
A tagoknak a vonatkozó jogszabályokban foglaltak, és a horgászerkölcs szabályainak
tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése.
3. §

Az egyesület tevékenysége

1.
Biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a horgászattal
összefüggő szakismeretek gyarapítása, szükség esetén ismerteti a horgászattal összefüggő
jogszabályokat és más rendelkezéseket.
2.

Halászati jogot gyakorol az egyesület vízterületein a bérleti szerződés szerint.

3.

Biztosítja, hogy a tagok a horgászatra vonatkozó jogszabályokat betartsák.

4.
Segíti a hatóságokat az orvhalászat és az orvhorgászat megelőzésében és leküzdésében,
valamint a vizek tisztasága és a természet védelmében.
Korszerű halgazdálkodást folytat, valamint biztosítja a halállomány védelmét vízterületén.
5.
Halfogó, és a tagság kívánsága szerint egyéb sportrendezvényeket rendezhet. Minden évben
megrendezi zártkörű háziversenyét.
6.
Rendszeres lehetőséget biztosít tagjai számára a horgászattal összefüggő szakismeretek
gyarapítására.
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7.

Kapcsolatok

4.1.

Az egyesület, a Tolna Megyei Horgászegyesületek Szövetsége tagjaként fejti ki működését.

4.2
Az egyesület és a szövetség kapcsolataira a szövetség alapszabálya és az egyesületi törvény,
valamint jelen alapszabály az irányadó.
5.

Az egyesület tagjai:

5.1.
Az egyesületnek teljes jogú tagjai, továbbá az anyagi kötelezettségek szempontjából
kedvezményezett helyzetben lévő, tagjai is lehetnek.
5.2
Az egyesületnek csak az lehet tagja, aki nem áll horgász jegy váltásának tilalma, illetve az
egyesületi tagságot kizáró horgász fegyelmi büntetés hatálya alatt. (az aktuálisan hatályos vonatkozó
jogszabály szerint) Erről az új tagoknak nyilatkozniuk kell.
5.3.
Ifjúsági tagnak 18 éven aluli, de 14 éven felüli fiatalokat lehet felvenni. Az általános iskolába
járó tanulók csak a szülő (törvényes képviselő) írásos beleegyezésével léphetnek be az egyesületbe.
5.4.

Az egyesületnek jogi személy, illetve pártoló és tiszteletbeli tagjai is lehetnek.

5.5

A jogi személy pártoló tagja az egyesületnek.

5.6
A pártoló és tiszteletbeli tag anyagilag, illetve szakmai, erkölcsi, elvi támogatásával elősegíti az
egyesület céljainak teljesítését.
5.7.

A pártoló és tiszteletbeli tagok számáról a vezetőség dönthet.

5.8.
A tagok tanácskozási és javaslattételi joggal az egyesület bármely testületi ülésére
meghívhatók.
5.9.
Az egyesület pártoló és tiszteletbeli tagjait kedvezményes horgász engedéllyel láthatja el. Az
ilyen tagoknak egyesületi tagdíj, belépési díjfizetési kötelezettségét a vezetőség határozza meg.
Tagsági viszonyuk az egyesület vezetősége és a tag részéről egyaránt egyszerű bejelentéssel
megszüntethető.
5.10.
6.
6.1.

Tag lehet, nem magyar állampolgár is.
Tagfelvétel
A belépési szándékot az egyesület vezetőségénél kell kinyilvánítani.

6.2.
A felvételről az egyesület vezetősége dönt. Az elutasító határozatot (indoklást is tartalmazva)
a felvételt kérővel közölni kell. A felvételt elutasító határozat ellen a felvételt kérő fellebbezést nyújthat
be az egyesület közgyűléséhez. A tiszteletbeli tagok megválasztásáról a közgyűlés dönt.
7.

Tagok

7.1
A tagokat a jogszabályban foglaltak, továbbá a jogi személyekre, az ifjúsági, pártoló és
tiszteletbeli tagokra vonatkozó korlátozások kivételével egyenlő jogok illetik meg, és egyforma
kötelezettségek terhelik.
7.2.

A tagoknak jogukban áll:

7.2.1 Amennyiben az egyesület teljes jogú tagjai, a közgyűlésen személyes tanácskozási,
észrevételezési, indítványtételi és szavazati jogot gyakorolni. A jogszabályban megállapított feltételek
esetén az egyesület bármely tisztségére megválaszthatóak.
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7.2.2.

Az egyesülettől horgász jegyet igényelni.

7.2.3. A horgász jegy birtokában az egyesület vizein a horgászrend betartása mellett egész évben
horgászni.
7.2.4. Az egyesület által rendezett tanfolyamokon, előadásokon, filmvetítéseken, kiállításokon,
horgászversenyeken és más rendezvényeken részt venni.
7.3.
A pártoló és tiszteletbeli tagok szavazati joggal nem rendelkeznek és tisztségekre nem
választhatók. A közgyűlésen tanácskozási és indítványtételi jog őket is megilleti.
7.4.

A tagok kötelesek:

7.4.1

Az alapszabályt, a közgyűlés és az egyesület választott szerveinek határozatait megtartani.

7.4.2. Védeni az egyesület tulajdonát, továbbá a megállapított tagdíjat és egyéb díjakat az egyesület
pénztárába befizetni.
7.4.4. A horgászatra vonatkozó jogszabályokat, illetve az egyes vízterületeken érvényes helyi
horgászrendet megtartani és megtartatni.
7.4.5. Részt venni a közgyűlésen, tevékenyen közreműködni az egyesület munkájában, valamint
segíteni az egyesületet feladatai teljesítésében.
7.4.6. A vizek és partjainak tisztasága felett őrködni, valamint az esetleges vízszennyezéssel
kapcsolatos tapasztalataikat az egyesület vezetőségével haladéktalanul közölni.
7.4.7. Az egyesület tagjai az egyesület érdekében kötelesek a közgyűlés által meghatározott
közösségi munkavégzést teljesíteni, illetve a közgyűlés által meghatározott összeggel megváltani.
8. A tagság megszűnik:
8.1.

A tagság megszűnik: elhalálozás, kilépés, törlés vagy kizárás következtében.

8.2.
Azt a tagot, aki egyesületi díj megfizetési hátralékban van, és tartozását az írásbeli
felszólításban megjelölt határidő alatt sem egyenlíti ki, a vezetőség a tagok sorából törölheti.

Fizetési hátralékban akkor van a tag, ha a tárgyévi díj tartozását a következő év Január 31-ig nem
fizette ki. Ez esetben az egyesület vezetősége felszólító levelet küld a tag részére, amelyben 15 napos
határidőt állapít meg. Amennyiben ez idő alatt a tartozását nem egyenlíti ki, vagy nem kér
meghallgatást, az egyesület vezetőségétől, úgy a tagok közül törlésre kerül. A törlés a vezetőség
írásbeli határozata szerint történik, amely ellen az érintett tag az egyesület közgyűlésénél fellebbezhet.
8.3.
Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt
a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten
sértő magatartást tanúsít.
A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A
kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a
figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását
és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget.
Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell
foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló
tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a
kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és
8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.
A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon
belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az
elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli
Oldal: 3 / 9

közgyűlést. A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát
annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett
taggal.
8.4.
Elhalálozás, vagy kizárás esetén a már befizetett tagdíjak és egyéb díjak vissza nem
követelhetők. Elhalálozás esetében az egyesület vezetőségi egyéni elbírálás alapján, méltányosságból
a már befizetett díj időarányos részét visszatérítheti.
8.5.

A hátralékos tagdíj vagy egyéb díj iránti követelés, jogi úton is érvényesíthető.

9.

Az egyesület szervei és működésük:

9.1.
Az egyesület szervei akkor határozatképesek, ha tagjainak több mint a fele jelen van.
A szavazás minden kérdésben nyílt. Az egyesület szervei határozataikat a jelenlévők szótöbbségével
hozzák .A közgyűlésen, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Megválasztottnak
tekinthető, aki sorrendben a legtöbb érvényes szavazatot, a leadott szavazatoknak több mint a felét
megkapta.
Ha az egyesület szerveinek ülése nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani. A megismételt
ülés a határozatképtelen ülést követő későbbi időpontra az eredetivel, azonos napirenddel hívható
össze. A megismételt ülés a legfőbb szerv esetében a megjelent tagok számától függetlenül,
határozatképes.
9.2.
Az egyesület az ügyintéző és a képviselő szerveit választja. A választás öt évre szól. A testület
és tagjaik a választóiknak beszámolni kötelesek. Ha feladataikat nem megfelelően látják el, akkor a
megválasztó szerv visszahívhatja őket.
10.

Egyesület szervei.

10.1.

Az egyesület szervei: közgyűlés, vezetőség, felügyelő bizottság.

10.2

Az egyesület szerveinek tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói.

10.3
Az egyesületi szervek tagjaivá csak büntetlen előéletű magyar állampolgárt lehet választani,
illetve megbízni.
11.

Közgyűlés: Az egyesület legfőbb szerve.

11.1.

Elfogadja, módosítja az egyesület alapszabályát.

11.2
Kimondja az egyesület felosztását, vagy más egyesülettel történő egyesülését. A felosztás és
az egyesülés kimondásához kétharmados szótöbbség szükséges.
11.3

Meghatározza a megválasztandó testületek (vezetőség, felügyelő bizottság) taglétszámát.

11.4
Megválasztja az egyesület elnökét, alelnökét, titkárát, tógazdát, ifjúsági és versenyfelelősét,
valamint a felügyelő bizottság tagjait és esetleges póttagjait.
11.5

Megállapítja az egyesület költségvetését.

11.6

Elfogadja a zárszámadást és a vagyonmérleget.

11.7
Felhatalmazza a vezetőséget a megállapított költségvetésben az egyes rovatok közötti
átcsoportosításra.
11.8

Megállapítja a tagok évi tagdíját, az esetleges belépési és egyéb díjakat.

11.9

Dönt ingatlan vételéről, illetve az egyesület tulajdonában lévő ingatlan elidegenítéséről.

11.10 Megtárgyalja a vezetőség éves beszámolóját és meghatározza munkájának további irányát.
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11.11

Megsemmisíti a vezetőség jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatait.

11.12

Beszámoltatja a felügyelő bizottságot munkájáról.

11.13. Másodfokon eljár fegyelmi ügyekben, illetve dönt a tagfelvételt elutasító vezetőségi
határozatok ellen benyújtott fellebbezési ügyekben.
11.14 Meghatározza az egyesület érdekében évente elvégezendő közösségi munka módját,
mértékét, illetőleg pénzbeli megváltásának rendjét.
11.15 Megállapítja - a halászati törvény keretei között- a kezelésében lévő vízterületek helyi
horgászrendjét.
11.3.

A közgyűlés az alapszabály pontjaiban meghatározott hatáskörét, a vezetőségre átruházhatja.

12.

Közgyűlések rendje

12.1.

A közgyűlést rendes ülésre évente össze kell hívni.

12.2
Rendkívüli ülést kell tartani, ha azt az egyesület tagjainak egyharmada az ülés céljának
megjelölésével kéri, ha a felügyelő bizottság, illetőleg a vezetőség szükségesnek tartja, vagy ha a
bíróság elrendeli.
12.3
A közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze. Meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt
legalább 8 nappal előbb meg kell küldeni az egyesület valamennyi tagjának.
12.4. A közgyűlésen az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök elnököl. A közgyűlésről
az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv vezetéséről a tikár
gondoskodik, hitelesítésére pedig a közgyűlés megkezdésekor két felnőtt tagot kell megválasztani.
13.

A vezetőség

13.1
A vezetőség az egyesület általános hatáskörű végrehajtó szerve, amely gondoskodik a
közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, valamint biztosítja a két közgyűlés közötti időszakban az
egyesületi munka folyamatosságát.
13.2
Az egyesület vezetősége öt főből áll: Egyesület elnöke, alelnök, titkár, tógazda, ifjúsági és
versenyfelelős
14.

A vezetőség feladatai és jogkörei

14.1

Kitűzi a közgyűlés időpontját, összeállítja és előkészíti tárgysorozatát.

14.2
Gazdálkodik a közgyűlés által megállapított költségvetési keretben. A közgyűlés által
megállapított körben a költségvetés egyes rovatai között átcsoportosíthat.
14.3

Dönt a közgyűlés által esetlegesen átruházott hatáskörben.

14.4

Határoz tagok felvétele, törlése tárgyában.

14.5
Meghatározza, hogy a vezetőség egyes tagjai milyen szakfeladatot látnak el. Az egyesület
tagjai sorából megválasztja képviselőit a Szövetség Megyei küldöttgyűlésébe.
14.6
A költségvetés keretében határoz egyes tagok tagdíjának mérséklése, elengedése kérdésében
és más díjkedvezmény nyújtásáról.
14.7

Első fokon eljár a fegyelmi ügyekben.
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14.8
Megállapítja a halfogó és egyéb versenyeknek, valamint más rendezvényeknek az időpontját,
a verseny feltételeit, díjait és kijelöli rendezői, bíráit.
14.9
Kijelöli az egyesület versenycsapatát és vezetőjét a Szövetség által rendezett halfogó
versenyeire, illetőleg más rendezvényeire.
14.10 Egyéni elbírálás alapján korra, egészségi állapotra, valamint egyéb méltánylást érdemlő okokra
való tekintettel, dönt az egyesület érdekében végzendő közösségi munka alóli felmentés kérdésében.
14.11

Megállapítja a pártoló és tiszteletbeli tagok tagdíj és egyéb díjfizetési kötelezettségét.

14.12 A vezetőség, meghatározott hatáskörét az elnökre, alelnökre, titkárra, tógazdára, illetve
ifjúsági és versenyfelelősre átruházhatja.
15.

Vezetőségi ülések rendje

15.1.

A vezetőség szükség szerint, de évenként legalább négy alkalommal rendes ülést tart.

15.2
Rendkívüli ülést kell összehívni, ha: a vezetőség legalább két tagja az ülés céljának
megjelölésével kéri, az egyesület elnöke, illetőleg a felügyelő bizottság szükségesnek tartja.
15.3.

A vezetőség ülését az egyesület elnöke hívja össze és látja el az elnöki feladatokat.

15.4.

A vezetőség üléseire a választott vezetőségi tagokon kívül meghívható bármely tag is.

15.5.

A vezetőség üléseiről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell készíteni, ami a titkár feladata.

16.

Az egyesület elnöke

16.1
Képviseli az egyesületet, illetve a vezetőség egyes tagjait megbízhatja az egyesület
esetenkénti képviseletével.
16.2

Összehívja a közgyűlést és a vezetőség üléseit és azokon elnököl.

16.3
Ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik az egyesület szerveinek
törvényes és alapszabályszerű tevékenysége felett.
16.4

A költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol.

16.5

Eljár a vezetőség által átruházott jogkörben.

16.6

Okmányolt számadásokat vezet a pénz- és vagyonkezelésről.

16.7
Elkészíti az évi költségvetést, zárszámadást, vagyonmérleget és a vezetőség, majd a közgyűlés
elé terjeszti.
16.8

Az elnököt munkájában az alelnök, illetve titkár segíti, akadályoztatása esetén helyettesíti.

17.

Az egyesület alelnöke

17.1

Az elnököt helyettesíti annak akadályoztatása esetén teljes jogkörben.

17.2

Őrzi az egyesület archív iratait.

18.

Az egyesület titkára
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18.1

Előkészíti a közgyűlés és a vezetőség elé kerülő előterjesztéseket.

18.2

Gondoskodik a közgyűlés és a vezetőség ülései jegyzőkönyvének vezetéséről.

18.3

Irányítja, illetve ellátja az egyesület és szervei írásbeli teendőit.

18.4

Szervezi az egyesület rendezvényeit.

18.5
Segíti az egyesület elnökét feladatainak ellátásában, végzi az elnök által átruházott
munkafeladatokat.
18.6
Árulja a horgászjegyeket, és havonta elszámol vele.
18.7
Intézi az egyesület gazdasági ügyeit, rendszeresen beszámol az elnöknek és a vezetőségnek
az egyesület vagyoni helyzetéről.
19.

Az egyesület ifjúsági és versenyfelelős

19.1

Szervezi és lebonyolítja a horgászversenyeket.

19.2

Kapcsolatot tart a társegyesületek versenyfelelőseivel és a szövetség versenyfelelősével.

19.3

Végrehajtja a 14.8 és 14.9 alapján keletkezett feladatokat.

19.4

Figyelemmel kíséri és segíti az egyesület gyermek és ifjúsági tagjainak fejlődését.

19.5

Javaslatot tesz saját rendezésű gyermek és ifjúsági versenyekre.

19.6

Folyamatosan gondozza a beírókönyveket, összesíti azok adatait.

20.

Tógazda

20.1

Szervezi és irányítja a társadalmi munkát.

20.2

Naprakészen vezeti a tó vízállásának nyilvántartását.

20.3

Nyilvántartja a horgászállásokat, gondoskodik azok biztonságos és szabályszerű mivoltáról.

21.

A felügyelő bizottság

21.1. Jelenleg nincs. Ha az egyesület taglétszáma eléri a száz főt, akkor az egyesület belső
felügyeletét egy fő látja el. A létszám szükség esetén kiegészíthető három főre, a vezetőség, vagy a
közgyűlés által megbízott tagokkal.
21.2.

A bizottság tagjai egyidejűleg az egyesületen belül más tisztséget nem viselhetnek.

21.3. A bizottság köteles ellenőrizni az alapszabály megtartását, az egyesület költségvetésének, a
közgyűlés határozatainak végrehajtását, továbbá –a közgyűlés kivételével- az egyesület szerveinek
törvényes és alapszabályszerű működését, negyedévenként pedig a pénz – és anyagkezelést, a
bizonylati fegyelmet, valamint a gazdálkodást. Az ellenőrzésről a bizottság jegyzőkönyvet (feljegyzést)
köteles készíteni.
21.4
A bizottság jogosult az egyesület működésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely ügyet
megvizsgálni.
21.5
Ha a bizottság ellenőrzése során hiányosságot, vagy jogszabályt, alapszabályt, illetve az
egyesület érdekeit sértő bármely magatartást észlel- arról írásban köteles tájékoztatni az egyesület
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elnökét. Az írásbeli tájékoztatás eredménytelensége esetén 30 napon belül rendkívüli közgyűlés
összehívást kezdeményezheti.
21.6

A bizottság elnöke köteles a végzett munkáról a közgyűlésnek beszámolni

21.7

A bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni a vezetőség ülésein.

22.

Halőri testület

22.1

Tagjai három fő, az egyesület vezetősége által megbízott társadalmi ellenőr.

22.2
A testület tagjai bármely teljes jogú, arra alkalmas tag lehet, aki nem tagja az egyesület más
szervének.
22.3
A testület tagjait a vezetőség bízza meg.
22.4

A testület feladatai:

22.4.1 Megszervezik a tó körüli ellenőrzéseket, mind saját tagok mind pedig vendéghorgászokra
vonatkoztatva.
22.4.2 A halőri testület tagjai a munkájuk során tapasztalt bármely szabálytalanságot haladéktalanul
kötelesek a tógazdának vagy a vezetőségnek jelenteni.
23.

Az egyesület jogi személyisége és vagyona

23.1

Az egyesület jogi személy.

23.2
Az egyesület vagyonát ingatlanok, ingóságok, készpénz és követelések alkothatják, valamint
az MOHOSZ Országos Választmány 8/1993. számú határozat szerinti 0,0000945099 MAHOSZ
vagyonrész.
23.3
Az egyesület bevételei tagdíjakból, belépési és egyéb díjakból, az egyesület kezelésében lévő
vízterületekre kiadott horgászati engedélyek díjából, az egyesület alapszabályszerű tevékenységéből
eredő más bevételekből, valamint az esetleges egyéb támogatásokból állnak.
23.4
Az egyesület tagjai a Polgári törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó szabályai szerint
kártérítési felelősséggel tartoznak az egyesületnek vétkesen okozott kárért.
Az egyesület vagyonáért, valamint vagyoni eszközeinek a jóváhagyott költségvetésben meghatározott
célokra való felhasználásért az elnök, és a titkár, felelősek.
23.5
Az egyesület megszűnése, felosztása, vagy feloszlatása esetén a fennmaradó tiszta vagyon
csak horgászvonatkozású célra fordítható.
Egyebekben a Polgári Törvénykönyvben előírtak az irányadóak.
24

Bankszámla feletti rendelkezés:

24.1

A bankszámla felett a mindenkori elnök rendelkezik, a bank felé egyedül, vagy első helyen
aláíró.

24.2

Ötvenezer forint feletti készpénz kivételénél, két aláíró szükséges. Ilyen esetben második
helyen a mindenkori elnökhelyettes ír alá.

AZ ALAPSZABÁLY ELFOGADÁSA ÉS HATÁLYBA LÉPTETÉSE
2017/R2/3 sz. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT
A Közgyűlés a javasolt új alapszabályt elfogadta, egyúttal az eddig érvényes alapszabály hatályát
megszüntette.
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Dombóvár, 2017. július 2.
He. elnöke

HE. titkára

hitelesítő

hitelesítő

p.h.
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