
CSEPREGISPORTEGYESÜLET

ALAPSZABÁLYA

(Egységes szerkezetben)



A Csepregi Sportegyesület az egyesülési jogról szóló módosított 1989. évi II. törvény,
valamint a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységérol szóló módosított 114/1992.
(VII.23.) Korm. Rendelet alapján az alap szabályát a következok szerint állapítja meg:

1.

1) A sportegyesület neve, székhelye, zászlója, jelvénye, alapítási éve:

Neve:

Székhelye:
Zászlója:
Jelvénye:
Alapítási éve:

Csepregi Sportegyesület
9735 Csepreg, Nádasdy utca (Malomkert) 543 hrsz.
Kék -sárga színu
Zöld háttéren fehérfeju rétisas
1924.

2) A sportegyesület muködési területe:

Csepreg város közigazgatási területe

3) Felügyeleti szerve:

A társadalmi szervezet muködése feletti törvényességi felügyeletet a reá irányadó
szabályok szerint az ügyészség látja el. \

II.

4) A sportegyesület célja a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés
feltételeinek biztosítása, az ilyen tevékenység iránti igények felkeltése, a tagok
körében az egészséges életmóddal, rendszeres mozgással kapcsolatos felvilágosító
munka és propaganda, a közösségi sportolás feltételeinek megteremtése.

A sportegyesület gondoskodik a tagok rendszeres testedzési igényének kielégítésérol
és sportolási lehetoségeirol, muködési területén elosegíti az oktatási intézmények
tanulóinak, a magyarországi közösség és a határon átnyúló magyar lakosság
testnevelési és sporttevékenységét.

Ill.

A sDorte!!Vesület tae:sáe:a és Dártoló tae:sáe:a

5) A sportegyesület tagja lehet minden magánszemély, jogi személy és ezek jogi
személyiséggel nem rendelkezo szervezetei.
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6) A sportegyesület muködési terül etén pártoló tagságot szervezhet. Pártoló tagként
felveheto az, aki nyilatkozatban vállalja a sportegyesület célkituzéseinek erkölcsi és
anyagi támogatását.

7) A sportegyesületbe való belépés és a sportegyesületbol való kilépés önkéntes. A
sportegyesületi tagság és a pártoló tagság a belépési nyilatkozat kitöltésével, felvétellel
keletkezik és kilépéssel szunik meg. A tagdíj, illetve a vállalt anyagi támogatás
megfizetésének hat hónapnál hosszabb ideju elmulasztása esetén, vagy elhalálozás
esetén automatikusan megszunik.

8) A sportegyesületi tagok és pártoló tagok felvétele az elnökség hatáskörébe tartozik,
.amely jogkörért az elnök felelos. A sportegyesület a tagjairól és pártoló tagjairól
nyilvántartást vezet és ellátja tagjait tagsági könyvvel, pártoló tagjait pártoló tag
igazolvánnyal.

IV.

A sporte2Vesületi tae:ok és pártoló tae:ok ioe:ai és kötelessée:ei

9) A sportegyesületi tag jogai:
a) Részt vehet a társadalmi szervezet tevékenységében és rendezvényein,
b) Részt vehet a sportegyesület közgyulésén, a 14. életévének betöltése után pedig részt

vehet az elnökség tagjainak és tisztségviseloinek, valamint a számvizsgáló bizottság
tagjainak és elnökségének megválasztásában, továbbá a határozatok meghozatalában,

c) A közgyulésen a tagokat megilleto szavazati jog mértéke:
Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az
egyesület közgyulésének döntéshozatalában. A szavazati jogukat a rendes tagok, a
pártoló tagok személyesen gyakorolhatják, a jogi tag jogát, annak képviseloje útján
gyakorolhatja. Tisztségviseloül bármelyik tag megválasztható, kivéve a
cselekvoképtelen vagy korlátozottan cselekvoképes személyek.

10) Tagsági dij mértéke:
A tagsági díj alsó határa minden magánszemélyesetén: 1500 Ft/év
Jogi személyek és szervezetek esetében: 15.000 Ft/év

11) A pártoló tag kötelességei:
a) Az alapszabály betartása,
b) A sportegyesület célkituzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása
c) Sportszeru magatartás.
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v.

A sportegyesület szervezete

A közgyulés

12) A sportegyesület legfobb szerve a közgyulés. A közgyulés a tagok összessége. A
közgyulést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni. Ezen kívül
.közgYUlést kell összehívni a tagok egyharmadának a cél megjelölése mellett történo
kívánságára, továbbá ha a felügyeleti szerv keresete alapján a bíróság határozatával a
sportegyesület erre kötelezi.

13) A közgyulés akkor határozatképes, ha a tagok fele plusz egy fo jelen van. A
határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyulés másodszori összehívása az
elhalasztást követoen egy órán belül újra összehívható, amely az eredeti napirendben
szereplo kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A
közgyulési meghívókban szerepeltetni kell határozatképtelenség esetén a második
összehívás idopontját.

14) A közgyulés a határozatait nyílt szavazással, egyszeru szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenloség esetén a közgyulés elnökének szavazata dönt. Kétharmadost
többség szükséges azonban a sportegyesület megalakulásához, egyesülésének,
felosztásának kimondásához, továbbá a közgyulés a hatáskörbe tartozó szervek és
személyek megválasztásához.

15) A közgyulés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) A sportegyesület megalakulásának, feloszlásának, valamint más sportegyesülettel való

egyesülésének a kimondása,
b) Az alapszabály és a fegyelmi szabályzat megállapítása,
c) Az elnökség, az elnök, a pénzügyi felügyelo bizottság tagjainak és elnökének négy

évre szóló megválasztása,
d) A sportfejlesztési tervek jóváhagyása,
e) A 13. pont figyelembevételével az éves költségvetés bevételi foösszegének és a

kiadások költséghelyenkénti eloirányzatának megállapítása az éves gazdálkodásról
szóló beszámoló elfogadása,

f) A 13. pont figyelembevételével a sportegyesület éves tevékenységérol való
beszámoitatás,

g) A tagsági díj legkisebb mértékének a meghatározása.

16) A 15. pont e.) f.) bekezdéseiben meghatározott hatáskört a sportegyesület elnöksége
gyakorolja, ha az alapszabály szerint a közgyulés összehívásra nem kerülhet sor.
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Az elnökség

17) A sportegyesület elnöksége 3 tagból áll: egy elnökbol és két elnökségi tagból.
Az elnökség szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik.

Az ülés akkor határozatképes, ha azon az elnök és 2 tag jelen van.

Az elnökség a határozatait egyszeru szótöbbséggel hozza. Szavazategyenloség esetén
az elnök szavazata dönt.

.A sportegyesület elnökségének feladata és hatásköre:

a) A sportegyesületi tevékenység irányítása,
b) A közgyulés elokészítése,
c) A sportegyesület sportfejlesztési tervének, költségvetésének kidolgozása, az éves

program, a munka- és ülésterv valamint a versenynaptár jóváhagyása, ,
d) A sportegyesület eredményes muködéséhez, a sportoláshoz, a testedzéshez, a

természetjáráshoz szükséges feltételek megteremtése,
e) A szakosztályok bizottságok létrehozása, megszüntetése, átadása és beszámoltatása,
f) A fegyelmi jogkör gyakorlása,
g) A bizottságok tisztségviseloinek és tagjainak, továbbá a szakosztály vezetoség

tisztségviseloinek és tagjainak négy évre szóló, illetoleg a következo
vezetoségválasztó közgyulésig tartó megbízása, a megbízások visszavonása,

h) A sportegyesület költségvetésének megállapítása, a gazdálkodásról, valamint a
sportegyesület éves tevékenységérol való beszámoltatás, ha a közgyulés összehívásra
nem kerül sor,

i) A sportegyesület szervezeti és muködési szabályzatának a megállapítása.

A sportegyesület elnöke

18) A sportegyesület elnöke
a) Vezeti és szervezi az elnökség munkáját, képviseli a sportegyesületet,
b) Irányítja és ellenorzi a sportegyesület tevékenységét, irányítja a sportegyesület

gazdálkodását, utalványozási jogot gyakorol,
c) Munkáltatói jogkört gyakorol a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint,
d) Intézkedik és dönt a közgyulés és az elnökség által a hatáskörébe utalt ügyekben.

Az elnökség tagjai

19) A sportegyesület elnökségi tagjai az elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén
teljes jogkörrel és felelosséggel ellátják az elnöki hatáskörbe tartozó feladatokat,
képviselik a sportegyesületet.
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20) A sportegyesület elnökségének a tagja
a) Részt vesz a sportgyulés feladatainak meghatározásában és megvalósításában, a

határozatok elokészítésében és meghozatalában, a közgyulés és az elnökség
határozatainak végrehajtásában, illetve a végrehajtás ellenorzésében.

b) Jogosult és köteles a sportegyesületet érinto körülményeket figyelemmel kísérni,
azokkal kapcsolatban javaslatait, észrevételeit az elnökség elé teljeszteni,

c) Felelos a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésben hozott elnökségi határozatokért,
kivéve, ha ellenvéleményt írásban kinyilvánította.

A Pénzügyi Felügyelo Bizottság

21)Az egyesület Pénzügyi Felügyelo Bizottságot hoz létre, mely háromtagú, egy elnökbol
és két bizottsági tagból áll.

A Pénzügyi Felügyelo Bizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik.

Az ülés akkor határozatképes, ha azon elnök és a bizottság valamennyi tagja jelen van.

A felügyelo bizottság a határozatait egyszeru szótöbbséggel hozza.

A Pénzügyi Felügyelo Bizottságfeladata:

a) A sportegyesület pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének a vizsgálata,
b) A pénzügyi és gazdasági rendelkezések betartás ának ellenorzése,
c) A tagsági dij fizetésének ellenorzése.

A Pénzügyi Felügyelo Bizottság tevékenységéért a közgyulésnek felelos, annak
beszámolni tartozik. A Pénzügyi Felügyelo Bizottságnak nem lehet tagja az, aki a
sportegyesület elnökségének a tagja, a sportegyesület alkalmazásában áll, vagy a
sportegyesületben gazdasági feladatokat lát el.

A felügyelo bizottság észrevételeirol, javaslatairól tájékoztatja a sportegyesület elnökét,
szükség esetén felügyelo szervét.

A bizottságok

22) A sportegyesületben a tömegsporttal kapcsolatos feladatok szervezésére és
irányítására tömegsport bizottság, valamint a fegyelmi ügyek intézésére fegyelmi
bizottság hozható létre. A bizottságok létrehozása az elnökség hatáskörébe tartozik.

23) Az elnökség a sportegyesület muködésének eredményessége érdekében más
bizottságot is létrehoznak.
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A szakosztályok

24) A sportegyesületben sportáganként szakos~ályok muködhetnek. A szakosztályok
munkáját a szakosztály vezetoség irányítja, amely munkájáról az elnökségnek számol
be. A szakosztály vezetoség tisztségviseloit /elnök, elnökhelyettes, technikai vezeto,
vezetoedzo, stb.! és tagjait a sportegyesület elnöksége bízza meg. A szakosztály
feladata az oktatás, nevelés, versenyek, mérkozések rendezése, illetve versenyeken,
mérkozéseken való részvétel megszervezése, a szakosztály hatáskörébe utalt egyéb
feladatok ellátása. A szakosztály közremuködik az ifjúsági és lakossági tömegsporttal
összefüggo sportegyesületi feladatok megvalósításában is.

Egyéb szervek

25) A sportegyesület elnöksége sportcsoportokat alakíthat, sportiskola rendszeru
utánpótlás-nevelést szervezhet, gyermek, serdülo, ifjúsági és felnott a sportegyesület
elnökségének muködésével kapcsolatos operatív feladatok és az ügyintézés ellátására
apparátust hozhat létre.

VI.

A sportee:vesület i02képessé2e. képviselete

26) A sportegyesület jogi személy, amelyet a sportegyesület elnöke képvisel

VII.

A sportee:vesület anva2i forrásai és 2azdálkodása

27) A sportegyesület bevételei:
a) Tagsági díj,
b) Pártoló tagok által nyújtott anyagi támogatás,
c) Magánszemélyek, jogi személyek és ezek szervezetei által nyújtott támogatás
d) Rendezvényekbol származó bevétel

28) A sportegyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

29) A sportegyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak a tagdíjakat
kötelesek az egyesületnek megfizetni. Az egyesület tartozásaiért a tagok saját
vagyonukkal n~m felelnek.
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30) A sportegyesület megszunése esetén vagyonáról az alapszabály vagy a közgyulés
rendelkezik. A hitelezok kielégítése és a jogszabályok által eloírt fizetési
kötelezettségek teljesítését követoen fennmaradó vagyon felosztásáról a közgyulés
határoz. Az ezzel kapcsolatos teendok ellátása a felszámolók feladata.

VIlI.

A sporte2Vesület szervezeti és muködési szabálvzata

31) A sportegyesület muködését az elnökség, a tisztségviselok, a bizottságok és
szakosztályok szervezetét, feladatait és muködését érinto, az alapszabályban
részletesen nem szabályozott alapveto kérdéseket szervezeti és muködési
szabályzatban lehet meghatározni. A szervezeti és muködési szabályzat nem állhat
ellentétben a sportegyesület alapszabályával.

A sportegyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, és azoknak anyagi támogatást nem nYÚjt.

IX.

A sporte2Vesület mee:szunése

32) A sportegyesület megszunik, ha:
a) Feloszlását a közgyulés kétharmados szótöbbséggel kimondja,
b) A bíróság feloszlatja,
c) Más sportegyesülettel egyesül,
d) A bíróság megállapítja a megszunését.

(Ez az alapszabály az 1979. március 19-én elfogadott alapszabálynak az 1994. október 14
én tartott közgyulésen elfogadott módosításokkal, az 1996. december 10-én tartott
közgyulésen elfogadott módosításokkal, a 2001. június 26-i közgyulésen elfogadott
módosításokkal, a 2003. július 28-i közgyulésen elfogadott módosításokkal, a 2008. július
23-i közgyulésen elfogadott módosításokkal, a 2010. augusztus 9-i közgyulésen elfogadott
módosításokkal, valamint a 2012. szeptember 2-i közgyulésen elfogadott módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt szövegét tartalmazza, amely 7 szerkesztett oldalból áll.)

Csepreg, 2012. szeptember 02.

Török Zoltán
Elnök

Csepregi Sportegyesület
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