A BÁCSBOKODI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA
Az egyesület neve, célja és feladata:
1. §

1.

Az egyesület neve:

BÁCSBOKODI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET
(rövidítése: BSHE)

2.

Székhelye:

Bácsbokod, Gróf Széchenyi István u. 80.

3.

Működési területe:

Bácsbokod község és az északi külterületéhez tartozó

030; 027/2; 042; 050; 054 hrsz-ú földterületen a Bácsbokodi Kígyós csatorna
19+033 – 21+415 cskm létesített víztározó
4.

Pecsétje: köriratban – Bácsbokodi Sporthorgász Egyesület Bácsbokod középen
hármashorog ábra.
2. §

Az egyesület célja:
a.

a tagok horgászérdekeinek védelme, képviselete valamint kedvező
horgászlehetőségek biztosítása

b.

a horgászsport, mint szabadidős tevékenység fejlesztése, népszerűsítése,
gyakorlása

c.

a horgászatra vonatkozó jogszabályok, a horgászerkölcs szabályainak
megismertetése, betartatása,

d.

a természeti környezet szeretetére és védelmére való nevelés

e.

a bácsbokodi horgásztavak környezetében lévő zöldfelületek kezelése, ápolása,

f.

a bácsbokodi horgásztanya (041/2 hrsz.), működtetése, karbantartása,
környezetének ápolása
3. §

Az egyesület a 2.§ -ban meghatározott célkitűzések megvalósítása érdekében:
a.

biztosítja tagjai számára a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket,

b.

korszerű hal- és vízgazdálkodást folytat a kezelésében lévő vízterületeken,
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c.

a rendelkezésre álló lehetőségek maximális kihasználásával biztosítja a
halállomány védelmét

d.

minden törvényes eszközzel fellép az orvhalászat és orvhorgászat ellen

e.

biztosítja és támogatja a horgászatra, a természetvédelemre vonatkozó
jogszabályok, határozatok megismerését és betartását az egyesület tagjai
körében

f.

kiemelt figyelmet fordít a tagok horgászattal összefüggő szakismeretének
gyarapítására.

g.

A horgászsport utánpótlásának az elősegítésére szervezi és támogatja a
gyermekhorgászatot.

h.

halfogó versenyeket szervez, illetve elősegíti és támogatja a különböző
horgászversenyeken történő részvételt.
4. §

Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez.
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és pártokként bejegyzett politikai szervezetektől anyagi támogatást nem fogad
el és ilyen szervezetek részére anyagi támogatást nem nyújt. Az egyesület az
önkormányzati, Európa Parlamenti, valamint országgyűlési képviselő választásokon
képviselőjelöltet maga nem állít és más szervezetek által állított képviselő jelölteket
sem támogat.
Az egyesület, mint a Sporthorgász Egyesületek Bács-Kiskun Megyei Szövetségének
tagja fejti ki működését. Az egyesület és a Szövetségek kapcsolataira a Szövetségek
alapszabálya az irányadó.
Az egyesület tagjai
5. §
1)

Az egyesület tagja lehet – elsősorban bácsbokodi és bácsborsódi illetőségű, aki
életvitelszerűen az adott településen él – azon személy
a) aki a 18. életévét betöltötte (TELJES JOGÚ TAG)
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b) aki a 12. életévet betöltötte, de még nem 18 éves (IFJÚSÁGI TAG)
c) az a 80. életévét a tárgyévet követően betöltő egyesületi tag, aki legalább 5 éve
tagja az egyesületnek (ÖRÖKÖS TAG)
d) TISZTELETBELI TAG
e) PÁRTOLÓ TAG
6. §
TAGFELVÉTELI ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
2)

Belépés az egyesületbe:
a) mint teljesjogú vagy ifjúsági tag az egyesületbe történő belépést a Vezetőség
által rendelkezésre bocsátott kérelem kitöltésével és aláírásával kell a
Vezetőségtől kérni, amennyiben rendelkezik az alábbi feltételekkel:
• a sikeres horgászvizsgát letette
• a meghatározott életkort elérte
• nem áll állami horgászjegy váltásának tilalma alatt
b) A 18. életévét be nem töltött személy tagfelvételi kérelméhez a törvényes
képviselő hozzájárulása szükséges.
c) Az örökös tagnak az életkor (tárgyévet követően betöltött 80 év) alapján való
felvétel, annak elérésekor kérelem nélkül történik;
d) Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet – a Vezetőség felkérése alapján – az a
személy, aki az egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével az
egyesület célkitűzéseit támogatja, segíti. A felkért személy akkor válik az
egyesület tiszteletbeli tagjává, amennyiben az egyesület tagjai e tagságra
megválasztják.
A tiszteletbeli tag jogosult az egyesület rendezvényein részt venni, de az
egyesület közgyűlésén szavazati joggal nem rendelkezik, és egyesületi tisztségre
sem választható. A tiszteletbeli tag tagdíj fizetésére nem köteles, egyebekben
jogai és kötelezettségei megegyeznek a tagokéval.
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e) Az egyesület pártoló tagja lehet az a magánszemély, költségvetési szerv
kivételével az a jogi személy, aki, illetőleg amely az egyesület tagja nem kíván
lenni, de vagyoni hozzájárulással részt vesz az egyesület tevékenységében.
f) A pártoló tag részt vehet az egyesület közgyűlésének ülésein, szavazati joga
nincs, tagdíjfizetésre nem köteles, tisztség viselésére nem választható,
egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a tagokéval.
g) a horgászsport utánpótlásának elősegítésére szervezzük és támogatjuk a
gyermekhorgászatot. Az a 15. életévét be nem töltött gyermek, aki
horgászvizsgával nem rendelkezik, szülő (gondviselő) nyilatkozatával
kérelmezheti állami horgászjegy váltását. A gyermekhorgász, aki nem azonos az
ifjúsági taggal, mivel horgászati ismeretekből nem vizsgázott, nem tagja az
egyesületnek, ezért tanácskozási, szavazati joggal nem rendelkezik.
h) A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala a Vezetőség által átruházva
az elnök hatáskörébe tartozik. A tagfelvételi kérelemről az elnök a kérelem
beérkezését követő 30 napon belül dönt, melyről írásbeli értesítést küld. A
felvételt megtagadó határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az
egyesület közgyűléséhez lehet fellebbezni, mely a fellebbezést a következő
közgyűlésen tárgyalni köteles. A tagokat a Vezetőség nyilvántartásba veszi és a
rendelkezésre álló adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi.
Az egyesület teljesjogú tagként és ifjúsági tagként való felvételéhez a közgyűlés
meghatározott összegű belépési díj fizetését írja elő.
Az ifjúsági tag belépési díjának két részletben történő megfizetését kérelmezheti az
egyesület elnökénél.
A tagok nevét és lakóhelyét az alapszabály 1. számú mellékletét képező tagjegyzék
tartalmazza.
7. §
3) A tagok jogai:
a)

A teljesjogú tagokat
• egyenlő jogok illetik meg, amelyet kizárólag személyesen gyakorol.
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• a közgyűlésen személyesen részt venni, felszólalni, véleményt kifejteni,
javaslatot tenni, szavazati jogát gyakorolni
• a jogszabályban megállapított feltételek esetén az egyesület bármelyik
tisztségére megválaszthatóak
• A Vezetőség engedélyével - a vonatkozó határozat alapján - horgászállást
(stéget) saját nevén létesíteni illetve birtokolni, ezen kívül csak éves területi
engedéllyel rendelkező is létesíthet és birtokolhat, ha a közgyűlés által
meghatározott díjat megtéríti.
• az egyesületnél állami horgászjegyet igényelni, annak birtokában területi
engedélyt váltani és az abban feltüntetett vízterületen horgászni
• az egyesület által rendezett tanfolyamokon, horgászversenyeken és más
rendezvényeken részt venni;
• A Vezetőség határozata ellen a Közgyűléshez, a Közgyűlés határozata ellen a 30
napon belül a bírósághoz fordulhat.
b)

Az ifjúsági tag jogai a teljesjogú tag jogaitól az alábbiakban tér el:
• csak életkorának megfelelő tisztségre választható;
• nem birtokolhat illetve nem létesíthet horgászállást (stéget);
8. §

4.) A tagok kötelességei:
a) az Alapszabályt, a Közgyűlés és a Vezetőség határozatait megtartani;
b) a horgászrendet betartani, védeni az egyesület tulajdonát;
c) A megállapított tagdíjat és az egyéb díjakat a Vezetőség által meghatározott
időpontig az egyesület pénztárába befizetni; az a tag, aki az előírt határidőn belül
tag – és egyéb díjait nem rendezte az évi rendes közgyűlésen nem gyakorolhatja
tagsági jogait.
d) Az egyesület közgyűlésén részt venni, a közgyűlés rendjének megfelelően
felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.
e) tevékenyen közreműködni az egyesület munkájában, valamint segíteni az
egyesületet feladatai teljesítésében.
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f) A horgászatra vonatkozó jogszabályokat, az Országos- és helyi horgászrendet, a
horgászat etikai szabályait betartani;
g) A vizek és partjainak tisztasága felett őrködni és az esetleges vízszennyezéssel
kapcsolatos tapasztalatait az egyesület vezetőségével haladéktalanul közölni.
h) A Vezetőség által meghatározott közösségi munkában köteles részt venni.
Akadályoztatása esetén a kapcsolódó határozat szerint pénzbeni térítésre
kötelezhető.
i) Az időjárás függvényében a horgászállásukhoz tartozó nádat levágni, és azt
eltávolítani úgy, hogy a vízbe az ne kerüljön. Amennyiben ezt elmulasztja, úgy
azt az egyesület elvégezteti és a horgászállás tulajdonosa számára kiszámlázza.
j) A közgyűlés határozatának értelmében a horgászállásához tartozó partszakaszt
rendben tartani, azt évente min. ötször kaszáltatni. Amennyiben ezt elmulasztja,
úgy azt az egyesület elvégezteti és a horgászállás tulajdonosa számára
kiszámlázza.
k) Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és
az egyesület tevékenységét.

9. §
1)

A tagsági jogviszony megszűnik:
a) kilépés
b) törlés
c) kizárás
d) elhalálozás
e) jogi személy megszűnése következtében.

2)

A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli
nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony
a nyilatkozatban megjelölt időpontban vagy ennek hiányéban a nyilatkozat a
képviselőhöz érkezésének a napján szűnik meg.
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3)

Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj éves
összege 18.000,- Ft, amelyet ezt követően legkésőbb minden év december 31.
napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület
bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.

4)

Azt a tagot, aki a tagdíjjal vagy egyéb díjakkal hátralékban van és a tartozását a
Vezetőség által megjelölt időpontig sem egyenlíti ki, a Vezetőség a tagok
sorából törli. A díjhátralékról vagy egyéb az egyesülettel szemben fennálló
tartozásról a tagot a Vezetőség által megjelölt időpontig írásban kétszer fel kell
szólítani. A tagdíjbefizetés egy éves elmulasztása miatt (a felszólítás után a
kitűzött 90 napos határidő eltelte után, a tagsági viszonyt megszüntető
vezetőségi határozattal). A törlés nem érinti az egyesületnek a hátralékos
tagdíjra illetve egyéb díjakra vonatkozó követelését.

5)

Tag kizárásának szabályozása
a)

A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát

súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a Vezetőség – bármely egyesületi tag
vagy egyesületi szerv kezdeményezésére – kizárásra irányuló eljárást folytathat le a
taggal szemben. A kizárási eljárásban a tagot a Vezetőség 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.
b)

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 Vezetőség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási
eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 15 napon belül igazolható
módon - postai úton - közli az érintett taggal.
c)

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú vezetőségi 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
15 napon belül írásban, igazolható módon - postai úton - átvételi elismervénnyel) is közli
az érintett taggal.
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d)

A kizárást, a legsúlyosabb vétségeknél lehet alkalmazni, ezek a következők:

d1.) az ellenőrzésre jogosultak tettleges bántalmazása, szidalmazása, sértegetése
d2.) orvhorgászat, tiltott eszközzel, illetve módon történő jogtalan halfogási
tevékenység, az esetlegesen fogott zsákmány mennyiségére tekintet nélkül
(varsázás, fenékzsinórozás, dobó- illetve emelőháló, speciális gereblyéző
felszerelés használata)
d3.) A helyi horgászrend szerinti mennyiségi korlátozás megszegése
 a., éves mennyiség túllépése
 b., heti fogható mennyiség túllépése
 c., napi fogható mennyiség túllépése
esetén háromszori visszaesést követően
6)

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

7)

Elhalálozás, vagy kizárás esetén a tagdíjfizetés kötelezettsége megszűnik, de a
már befizetett tagdíjak és egyéb díjak vissza nem követelhetők.

Az egyesület szervei és működésük
10. §
1)

A testületi szervek akkor határozatképesek, ha az ülésen tagjainak legalább
50%-a + 1 fő jelen van. Ha a közgyűlést annak határozatképtelensége miatt el
kell halasztani, a másodszorra összehívott közgyűlés az eredeti napirendbe
felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Erről
a tagokat az eredeti meghívóban tájékoztatni kell. A másodszorra összehívott
közgyűlés az eredetileg összehívott rendes közgyűlés után 30 perccel kell
kitűzni.

2)

A szavazás minden kérdésben nyílt. A határozathozatal egyszerű szótöbbséggel
történik. Szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetendő. Megválasztottnak
tekintendő az, aki sorrendben a legtöbb érvényes szavazatot, legalább azonban a
leadott szavazatoknak a több mint felét megkapta.

3)

Az egyesület az ügyintéző és képviselő szerveit választja. A megbízás öt évre
szól. A testületek és tagjaik választóiknak beszámolni kötelesek. Ha feladataikat
nem látják el megfelelően, a közgyűlés a megbízás időtartama alatt bármikor
visszahívhatja őket.

Az új részek, módosított szakaszok félkövér dőlt jelöléssel szerkesztve

8

A BÁCSBOKODI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA
11. §
1)

2)

Az Egyesület szervei:
a)

Közgyűlés

b)

Vezetőség

c)

Felügyelő Bizottság

KIZÁRÓ ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK:
a)

Az elnökre, az elnökhelyettesre, a gazdasági felelősre, az egyesület

titkárára és a Vezetőség többi 3 tagjára vonatkozó kizáró és
összeférhetetlenségi szabályok:
aa) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
korlátozták.
ab) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
ac) 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.
ad) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
b)

A Közgyűlés, a Vezetőség, a Felügyelő Bizottság határozathozatalában

nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a
továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi
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szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatás.
3)

Az 1) bekezdés b) és c) pontjában felsorolt szervek tagjaivá a teljes jogú
egyesületi tagok közül magyar állampolgárt, vagy Magyarországon letelepedett
nem magyar állampolgárt lehet választani, feltéve, ha nincs eltiltva a közügyek
gyakorlásától.
A Közgyűlés
12. §

1)

Az egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés.

2)

A Közgyűlés:
a) Elfogadja, módosítja az egyesület alapszabályát, amelyhez a jelen lévő tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
b) Kimondja az egyesület céljának módosítását, az egyesület feloszlatását,
szétválását vagy egyesülettel történő egyesülését. Ezekben a döntésekben a
szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.
c) Megválasztja az egyesület elnökét, elnökhelyettesét, titkárát, gazdasági felelősét,
a Vezetőség többi tagját, valamint a Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait.
d) Megtárgyalja a Vezetőség beszámolóját.
e) Beszámoltatja a Felügyelő Bizottságot munkájáról.
f) Megsemmisíti a Vezetőség jogszabályba, vagy alapszabályba ütköző
határozatait.
g) Másodfokon eljár az egyesület tagjainak ügyében.
h) Megállapítja a Vezetőség előterjesztése alapján a tagok évi tagdíját és az egyéb
díjakat.
i) A Vezetőség javaslata alapján megállapítja az egyesület költségvetését.
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13. §
1)

Az egyesület közgyűlése a) rendes és b) rendkívüli.
Az ötéves ciklusidőszak alatt évente egy rendes és ötévente egy tisztújító
közgyűlést kell összehívni.
a) Az közgyűlést az egyesület székhelyére kell összehívni, de az Vezetőség
határozata alapján más, a közgyűlés megtartására alkalmas helyen is
megtartható. A közgyűlést évente legalább egy alkalommal, illetve szükség
szerint kell összehívni. A közgyűlést az elnök illetve akadályoztatása esetén az
elnökhelyettes hívja össze írásos meghívóval, a napirend megjelölésével, a
közgyűlés időpontját megelőző legalább 8 nappal korábban, melyet a tagoknak
igazolható módon kell kézbesíteni. Igazolható módon történő kézbesítésnek
minősül: - az ajánlott küldeményként postai úton történő kézbesítés vagy - a
tagnak az általa megadott elektronikus levelezési címére történő kézbesítés vagy
közösségi oldalon létrehozott zárt csoport tagjai részére történő megküldés. Ha a
közgyűlés ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet
megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és
egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. A közgyűlés ülésén a
szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve,
ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő
kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
b) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon
belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó személytől a
napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend
kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó személy jogosult dönteni. Ha
a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó személy nem
dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat
meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. A
napirend kiegészítés tekintetében csak azon napirendi pontok tárgyalhatóak,
amelyeket a tagokkal előzetesen írásban közöltek.
c) Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha azt:
- az egyesület tagjainak egyharmada az ülés céljának megjelölésével kéri.
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- Felügyelő Bizottság, illetőleg a Vezetőség szükségesnek tartja
- A Felügyelő szerv írásban indítványozza.
- A Törvényszék elrendeli
2)

A közgyűlésen az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes
elnököl. A jegyzőkönyv vezetéséről a titkár gondoskodik. A közgyűlésen az
elnök javaslatára az általános határozathozatal szabályai szerint a tagok
megválasztják a jelenlévők közül 2 fő tagot szavazatszámlálónak, a
jegyzőkönyvvezetőt, valamint a 2 fő jegyzőkönyv-hitelesítőt.

3)

A közgyűlés ülései zártak, azon csak a meghívottak vehetnek részt.

4)

A Közgyűlés üléseiről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyből
megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést
támogatók és ellenzők számaránya. A meghívót, a jegyzőkönyvet, a jelenléti ívet
és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot
összetűzve, lefűzve és sorszámozva kell az egyesület iratai között megőrizni.
Folyamatos kezelését az egyesület titkára látja el.

5)

A közgyűlésen hozott határozatokat az ülést levezető elnök a közgyűlésen
kihirdeti szóban a szavazás eredményével együtt, továbbá a határozatokat – a tag
személyét érintő határozat kivételével – az egyesület Vezetősége köteles annak
meghozatalától számított 15 napon belül az egyesület székhelyén lévő
hirdetőtáblára kifüggeszteni illetve saját honlapjára a www.bacsbokodi-peca.hu
oldalra feltölteni. A tag személyét érintő határozatot a taggal postai kézbesítés
útján ajánlott küldeményként kell közölni.
A közgyűlés jegyzőkönyvét és mellékleteit a közgyűlést követő 30 napon belül a
felügyelő szervnek és a Szövetség területi Intéző Bizottságának meg kell
küldeni.
A Vezetőség
14. §

1)

A Vezetőség az egyesület általános hatáskörű végrehajtó szerve, amely
gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, valamint ellátja az
egyesület napi ügyeinek vitelét, ezzel biztosítja a két közgyűlés közötti
időszakban az egyesületi munka folyamatosságát.
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2)

A Vezetőség elnöke az egyesület elnöke.

3)

A Vezetőségnek az egyesület elnökén, elnökhelyettesén, titkárán és gazdasági
felelősén kívül három tagja van.

15. §
1) A Vezetőség:
a) Kitűzi a közgyűlés időpontját, összeállítja és előkészíti a tárgysorozatát.
b) Elkészíti és javaslatot tesz a közgyűlésnek az egyesület költségvetésre.
c) Gazdálkodik a megállapított költségvetési keretben.
d) Határoz a tagok felvétele, törlése tárgyában. A Vezetőség ezt a hatáskörét az
elnökre átruházza.
e) Meghatározza, hogy a Vezetőség egyes tagjai milyen szakfeladatot látnak el.
Tagjai sorából megválasztja képviselőit a Szövetség megyei
küldöttközgyűlésébe.
f) Elsőfokon eljár a Felügyelő Bizottság tagjainak és az egyesület választott
tisztséget be nem töltő tagjainak fegyelmi ügyében.
g) Gazdálkodik az egyesület kezelésében lévő vízterületeken, azokat rendszeresen
halasítja.
h) Megállapítja az Országos Horgászrend keretei között a kezelésében lévő
vízterületek horgászrendjét.
i) Egyéni elbírálás alapján korra, egészségi állapotra, valamint egyéb méltánylást
érdemlő indokra tekintettel dönt az egyesület érdekében végzendő közösségi
munka alóli felmentés kérdésében.
j) Megállapítja a halfogó- és egyéb versenyeknek, valamint más rendezvényeknek
az időpontját, a verseny feltételeit, díjait és kijelöli rendezőit. Kijelöli az
egyesület versenycsapatát és vezetőjét.
k) Megállapítja a költségvetésben az egyesület alkalmazottainak munkabérét.

Az új részek, módosított szakaszok félkövér dőlt jelöléssel szerkesztve

13

A BÁCSBOKODI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA
l) Kinevezi, illetve szerződést köt az egyesület alkalmazottaival, gyakorolja
felettük a munkáltatói jogokat. A Vezetőség ezt a hatáskörét az elnökre
átruházhatja.
m) Meghatározza saját munkatervét.

16. §
1)

A Vezetőség szükség szerint, de évenként legalább két alkalommal rendes ülést
tart. A vezetőségi ülésre az érintetteket 8 nappal az ülés előtt írásban a napirendi
pontokkal, az ülés helyére és idejére vonatkozóan kell meghívni. Rendkívüli
ülést kell összehívni, ha ezt
a) A Vezetőség tagjainak legalább egyharmada az ülés céljának megjelölésével
kéri
b) Az egyesület elnöke, illetőleg a Felügyelő Bizottság szükségesnek tartja.

2)

A Vezetőség ülését az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az
elnökhelyettes hívja össze.

3)

A Vezetőség üléseire tagjain kívül meg kell hívni a Felügyelő Bizottság elnökét
is.

4)

A Vezetőség üléseiről jegyzőkönyvet, vagy emlékeztetőt kell készíteni. A
Vezetőség döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban –
igazolható módon – közli az érintettekkel, valamint honlapján – a
www.bacsbokodi-peca.hu oldalon - elérhetővé teszi.

Az egyesület elnöke
17. §
Az egyesület általános képviseletére az elnök önállóan jogosult. Az egyesületet
az elnök akként jegyzi, hogy kézzel a neve alá a hiteles aláírási címpéldány
szerint a teljes nevét önállóan írja.
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1)

Az egyesület elnöke
a) Képviseli az egyesületet, megbízza az egyesület esetenkénti képviseletével a
vezetőség tagjait.
b) Összehívja a közgyűlést, és a vezetőség üléseit, azokon elnököl.
c) Ellenőrzi a testületi szervek határozatainak a végrehajtását, őrködik az egyesület
szerveinek törvényes és alapszabály szerinti tevékenysége felett.
d) A költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol.
e) A Vezetőség előzetes döntése alapján kinevezi, illetve szerződést köt az
egyesület alkalmazottaival, gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat.
f) Eljár a Vezetőség által átruházott jogkörben.

2)

Az elnök jogosult egyes feladatok ellátását esetenként írásban a titkárra
átruházni.
Az egyesület elnökhelyettese
18. §

3)

Az elnök akadályoztatása esetén az egyesület általános képviseletére az
elnökhelyettes önállóan jogosult. Az egyesületet az elnökhelyettes akként jegyzi,
hogy kézzel a neve alá a hiteles aláírási címpéldány szerint a teljes nevét
önállóan írja. Az elnökhelyettes az elnök akadályoztatása esetén ellátja az elnök
feladatait.
Az egyesület titkára
19. §

1) Az egyesület titkára:
a) segíti az egyesület elnökét feladatainak ellátásában;
b) az egyesület működéséhez adminisztratív támogatás nyújt;
c) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket az elnök rá átruház;
d) a Közgyűlés és az Vezetőség határozatairól olyan nyilvántartást vezet és őriz
meg, amelyből a döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést
támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható;
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Az egyesület gazdasági felelőse
20. §
1) Az egyesület gazdasági felelőse:
a) Elkészíti az éves költségvetést, zárszámadást, vagyonmérleget, majd a
Vezetőség és a Közgyűlés elé terjeszti.
b) Intézi az egyesület gazdasági ügyeit, rendszeresen beszámol az elnöknek és a
vezetőségnek az egyesület vagyoni helyzetéről.
c) A horgászattal kapcsolatos okmányokat kiadmányozza és megbízási szerződés
keretében ellátja a szükséges okmányok forgalmazását.
d) Számadásokat vezet a pénz- és vagyonkezelésről.
e) Az egyesület bankszámlája felett a gazdasági felelős és az elnök, vagy a
gazdasági felelős és az elnökhelyettes együttesen jogosult rendelkezni.

A Felügyelő Bizottság
21. §
1)

A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja. A Felügyelő
Bizottságnak az elnökön kívül két tagja van.

2)

A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető
tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a
hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

3)

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

4)

A Bizottság köteles ellenőrizni az alapszabály megtartását, a közgyűlési
határozatok végrehajtását, továbbá - a közgyűlés kivételével – az egyesület
szerveinek törvényes és alapszabályszerű működését, a pénz- és anyagkezelést,
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bizonylati fegyelmet, valamint a gazdálkodást. Az ellenőrzésről a Bizottság
jegyzőkönyvet köteles készíteni.
A Bizottság jogosult az egyesület működésével és gazdálkodásával kapcsolatos

5)

bármely ügyet megvizsgálni.
Ha a Bizottság ellenőrzése során hiányosságot, vagy jogszabály, illetve

6)

egyesület érdekeit sértő bármely magatartást észlel, arról köteles írásban
tájékoztatni az egyesület elnökét.
A tájékoztatás eredménytelensége esetén 30 napon belül rendkívüli vezetőségi
ülés, ha ez is eredménytelen, rendkívüli közgyűlés összehívását
kezdeményezheti.
7)

A Bizottság elnöke köteles a végzett munkáról a közgyűlésnek beszámolni.

8)

A Bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni a Vezetőség ülésein.

Az egyesület jogi személyisége és vagyona
22. §
1)

Az egyesület jogi személy.

2)

Az egyesület vagyonát ingatlanok, ingóságok, készpénz és követelések alkotják.

3)

Az egyesület bevételei:
a)

tagdíjak;

b)

belépési és ezzel kapcsolatos egyéb díjak.

c)

Az egyesület kezelésében lévő vízterületekre kiadott különböző területi
engedélyek és horgászállások díjai.

d) költségvetési támogatás:
ca) pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési
támogatás;
cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból
származó, a költségvetésből juttatott támogatás;
cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi
szervezettől származó támogatás;
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e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
f) az a)-e) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.
4)

Az egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó
szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartoznak az egyesületnek vétkesen
okozott kárért.

5)

Az egyesület vagyonáért, valamint vagyoni eszközeinek a jóváhagyott
költségvetésben meghatározott célokra való felhasználásáért a Vezetőség felelős.

6)

Az egyesület tevékenységével, gazdálkodásával elért eredményét nem oszthatja
fel, azt az alapszabályban megjelölt tevékenységre fordítja.
Az egyesület megszűnése
23. §

1)

Az egyesület megszűnése, feloszlatása esetén a fennmaradó tiszta vagyon csak
horgász vonatkozású célra fordítható.

2)

Az egyesület megszűnik, ha
- feloszlatását a Közgyűlés 3/4-es többséggel kimondja,
- más horgászegyesülettel egyesül,
- a Törvényszék feloszlatja a horgászegyesületet
- a bíróság az ügyész keresete alapján megállapítja a horgászegyesület
megszűnését, ha legalább egy éve nem működik vagy tagjainak száma tartósan
10 fő alatt van.

3)

A horgászegyesület megszűnése esetén a vagyon felosztásáról a Vezetőség
javaslata alapján a Közgyűlés dönt

4)

A Vezetőség a javaslat előterjesztésekor kimutatást készít, mely tartalmazza a
horgászegyesület teljes vagyonát, az egyesület kötelezettségeit és követeléseit.

5)

A megmaradó vagyon felosztásáról történő végleges döntést megelőzően
elsődlegesen az egyesület követeléseit kell behajtani, majd a kötelezettségeit kell
kiegyenlíteni.

6)

Más horgászegyesülettel történő egyesülés esetén a vagyon rendezéséről az
egyesülő horgászegyesületek közgyűlései döntenek.
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ALAPSZABÁLYA
Az egyesület felügyelete
24. §
1)

Az egyesületet a Kecskeméti Törvényszék veszi nyilvántartásba. A
nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet a képviseletre jogosult személy nyújtja
be.
Záró rendelkezések
26. §

1) Az Alapszabályban nem részletezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, illetve az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezet
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit
kell megfelelően alkalmazni.
2) Az Egyesület működése felett a törvényességi ellenőrzést – az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény 11. § (1) bekezdése alapján – az
ügyészség gyakorolja.
Záradék: Alulírott Aladics László elnök, mint a Bácsbokodi Sporthorgász Egyesület
törvényes képviselője a jelen nyilatkozatommal igazolom, hogy a jelen alapszabály
egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján
hatályos tartalmának.
Kelt: Bácsbokod 2015. július 18.
Ezen Alapszabály a Kecskeméti Törvényszék Pk. 60.158/1989/55. számú végzése alapján
2015. október 17. napjától hatályos.

…………………………………..

Aladics László
elnök
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