5ZQbootérl Sportok EgLfesüLete

Hatály: 2011. június 26"

Szabadtéri Sportok Egyesülete

I

1048 Budapest, Lengyel u. 17/ A.

I

01-02-0014155

1

I'---

szse
SzabadtérI SportoK tgLjesüLete

1.
Az EGYESÜlET_. ADATAt--.
_.

-.-

- -

Neve:

Szabadtéri Sportok Egyesülete

Jogállása:

Közhasznú szervezet

Székhelye:

1048 Budapest, Lengyel utca 17/ A.

Fióktelepe:

9024 Győr, Lajta út 2. VI/2.

Nyilvántartási száma:

01-02-0014155

Nyilvántartó bíróság:

Fővárosi Törvényszék

Adószáma:

18203435-1-42

Közösségi adószáma:

HU 18203435

Cél szerinti besorolása:

Sporttevékenység

Számlaszáma:

11600006 - 00000000 - 46893583

Elnöke:

Takács Áron

Alapítva:

2011

2•.
Az -EGVESÜLET CÉUA
~-- ÉS TEVÉKENYSÉGE
-- ~
-

2.1.

____

.-,

,

-

- ~-.

-

-

-

Az Egyesületcélja
•

az
Európai
és
Magyarország
Unió
Lehetőséget
adni
állampolgárainak
a szabadtéri
sportok
kipróbálására
és
elsajátítására, részükre rendszeres bajnokságot szervezni;

•

A lakosság körében népszerűbbé tenni a rendszeres testmozgást,
és az egészséges életmódot;

•

A rendszeres testedzés, sportolás (versenyzés), az ilyen jellegű
igények felkeltése;

•

A tagjainak nevelése, továbbfejlődésének
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2.2.

Az Egyesület tevékenysége
•

Az
Egyesület
tevékenységét
sportegyesületként
vegzr.
Sportegyesületként
alaptevékenysége
a
sporttevékenység
szervezése,
valamint
a
sporttevékenység
feltételeinek
megteremtése.

•

Az Egyesület közhasznú. Működését a sportról szóló 2004. évi 1.
törvény (Stv.), valamint az egyesülési jogról. a közhasznú
jogállásról.
valamint
a civil szervezetek működéséről
és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) alapján
fejti ki.

•

Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében végezni kívánt
közhasznú tevékenysége: sporttevékenység.
Az Egyesület a
közhasznú tevékenysége során az Stv. 16. § (1)-(2) bekezdése
alapján vesz részt a sporttal
kapcsolatos
közfeladatok
megvalósításában. Az Egyesület az Stv. 16. § (1)-(2) bekezdésére
figyelemmel
sportegyesületként,
mint
civil
szervezetként
közhasznú tevékenységet végző szervezetnek minősül.

2.2.1. Az Egyesület feladatkörében az alábbi tevékenységeket látja el:

_______

•

Az érdeklődő személyek részére sportlehetőség megteremtése;

•

Hátrányos helyzetű fiatalok sportolásának elősegítése;

•

Sport népszerűsítése, amatőr-és versenycsapatok működtetése, a
szakosztályokban leigazolt sportolók versenyeztetése;

•

Bel-és kültéri sportesemények szervezése Magyarországon
külföldön, bajnokságok szervezése;

•

Sportklub működtetése;

•

Egészségeséletmódra nevelés;
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•

Kapcsolatok kialakítása hazai- és nemzetközi civil szervezetekkel
és sportszervezetekkel; a jogszabályi keretek között nemzetközi
tevékenységet is folytathat;

•

Nemzetközi tapasztalatszerzési lehetőség teremtése
edzők és szervezők részére egyaránt;

•

Felvilágosítás és véleményadás a feladatkörébe tartozó ügyekben,
segítségnyújtás továbbképzést támogató ösztöndíjak, pályázatok
megszerzésében;

•

Eseményés
koordinálása;

versenynaptár

elkészítése,

2.2.2. A Sportegyesület tevékenységévei
állami közfeladatok ellátását:
•

Az egészséges életmód
feltételeinek megteremtése;

•

Sportfinanszírozás;

•

Gyermekés
megteremtése;

•

A versenysport
mellett
szervezett szabadidősport
49. §).

ifjúsági

és

sport

a

játékosok,

programok

közvetve szolgálja az alábbi

a

szabadidősport

támogatása,

gyakorlása

feltételeinek

az élutánpótlás-nevelés,
diáksport,
támogatása (Stv. Preambuluma, Stv.

2.2.3. A Sportegyesület tevékenységévei közvetve szolgálja az alábbi
önkormányzati közfeladatok ellátását:
•

kerületi sport- és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek,
(Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX
törvény 23. § (5)]
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2.2.4. Az egyesület tevékenységének ellátása során
•

céljai megvalósítása érdekében együttműködik
és állami szervekkel;

•

gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az
Alapszabályban meghatározott
alapcél szerinti tevékenység
megvalósítását nem veszélyeztetve végez;

•

vagyonát és gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja
fel tagjai között,
azt csak az Alapszabályban meghatározott
közhasznú tevékenységre
fordíthatja
és a tagok részére
nyereséget nem juttathat;

•

mint közhasznú szervezet, működése nyilvános, és nem zárja ki,
hogy tagjain
kívül más is részesülhessen a közhasznú
szolgáltatásaiból;

•

Közvetlen politikai tevékenységet
nem folytat,
szervezete
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

2.3.

a társadalmi, civil

Az Egyesület szakosztályai
A fent megjelölt célok elérése érdekében
szakosztályokat működteti:
•
•
•

Kosárlabda
Akrobatikus Kosárlabda Budapest
Akrobatikus Kosárlabda Győr

•

Kézilabda

•
•
•

CrossFit
Strandröplabda
Labdazsonglőr

•

Röplabda

az Egyesület az alábbi
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3.1.

"

.

Az egyesületi taggá válás feltétele
Az Egyesület tagja lehet minden magyar és külföldi magán- és jogi
személy, egyesület, diáksport-szervezet, vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező egyéb szervezet, aki
•
•
•

3.2.

3.3.

elfogadja az Egyesület Alapszabályát,
a Belépési nyilatkozatban vállalja a tagdíj fizetését, és
a tagdíjat rendszeresen megfizeti.

A "Rendes tagok"
rendelkező tagok"

és a "Több

szakosztályban

tagsági joggal

•

"Rendes tagok": legfeljebb egy szakosztályhoz csatlakoznak;

•

"Több szakosztályban tagsági joggal rendelkező tagok": olyan
különleges jogállású tagok, akik több
szakosztályhoz is
csatlakozhatnak. és akiknek a jogai és kötelezettségei a Ptk. 3:4. §
(2) bekezdése alapján eltérőek lehetnek a rendes tagokétóI.
A tagsági viszony keletkezése

Az Egyesületbe való be- és kilépés önkéntes. A tagfelvétel kérdésében az
Egyesület elnöksége határoz. A felvételi kérelem megtagadása ellen a
Közgyűléshez lehet fellebbezni, melyet az köteles tárgyalni és az ügyben
döntést hozni. Az Egyesület tagjairól ügyintéző szerve nyilvántartást
vezet. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.
3.3.

A tagsági viszony megszűnése
Az Egyesületi tagság önkéntes kilépéssei, kizárással, felmondással vagy
törléssei szűnik meg.

____
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a)

Kilépés: A tag tagsági jogviszonyát az Elnökséghez intézett
írásbeli
nyilatkozattal
bármikor,
indokolás
nélkül
megszüntetheti.

b)

Felmondás: Az Egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos
határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az Egyesület
Elnöksége dönt, a döntéshez az elnökség kétharmados döntése
szükséges. A tagsági jogviszony felmondására ad okot különösen
a havi tagdíj vagy vállalt anyagi támogatás befizetésének három
hónapos elmulasztása. A havi tagdíj vagy vállalt anyagi
támogatás befizetésének három hónapos elmulasztása esetén
az Elnökség köteles a tagot igazolható módon írásban a fizetésre
felszólítani (postai tértivevényes levél útján) és a fizetésre egy
hónapos póthatáridőt biztosítani. Amennyiben a póthatáridő is
eredménytelenül eltelik, akkor az Elnökség a tagsági jogviszonyt
írásban felmondhatja. A felmondást igazolható módon, postai
úton kell kézbesíteni a tag részére.

e)

Kizárás: A tagnak jogszabályt, az Egyesület Alapszabályát vagy
közgyűlési
határozatát
súlyosan vagy ismételten
sértő
magatartása esetén, illetve amennyiben a tag tevékenységévei
vagy magatartásával az Egyesület céljainak megvalósulását
veszélyezteti, a Közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy
egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási
eljárást folytathat le. A tag kizárásáról első fokon az Elnökség
dönt, mely döntésének meghozatala előtt legalább 8 nappal
írásban, igazolható módon értesíti a tagot az elnökségi ülés
helyéről és a tagot érintő napirendi pontról, megjelölve az
esetleges kizárás Alapszabály szerinti okát. A tagnak joga van az
elnökségi ülésen részt vennie és ott felszólalni, védekeznie,
bizonyítás esetében a bizonyítékokkal szembeni kifogásait,
észrevételeit
előadnia,
valamint
saját indítványt
tenni
bizonyításra. Az észrevételek és a bizonyítási eljárást követően
az Elnökség meghozza, majd kihirdeti határozatát, amelyet
igazolható módon, postai úton is kézbesít a tag részére. A tag
távolmaradása
az elnökségi
ülés
megtartását
és a
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határozathozatalt
nem akadályozza. A tag akizárásról
rendelkező elnökségi határozat kézhezvételét követő 15 napon
belül az Egyesület Közgyűléséhez fordulhat jogorvoslatért az
Egyesület elnökéhez címzett átiratával.
me ly esetben az
Egyesület elnöke az átirat kézhezvételét követő legkésőbb 30
napon belül köteles rendkívüli
közgyűlést összehívni a
jogorvoslati kérelem elbírálása érdekében. Ebben az esetben a
rendkívüli közgyűlés dönt a jogorvoslati kérelem tárgyában
egyszerű többséggel meghozott határozat formájában.

Kézbesítési vélelem:
Minden
postai úton megküldött
dokumentumot
a kézbesítés
megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az
átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a
címzett azt nem vette át (az "nem kereste" jelzéssel érkezett vissza), a
megküldött dokumentumot - az ellenkező bizonyításáig - a postai
kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon
kézbesítettnek kell tekinteni.

3.4.

Az Egyesület tagjainak jogai és kötelezettségei

3.4.1. Az Egyesület tagjait megillető jogok:
a) Az Egyesület rendes tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő
kötelezettségek terhelik, a több szakosztályban tagsági joggal
rendelkező tagok jogai és kötelezettségei azonban eltérőek
lehetnek a rendes tagokétói; minden tag véleményt nyilváníthat,
javaslatot tehet az Egyesületet érintő bármely kérdésben;
b) teljes cselekvőképes tag egyesületi tisztségre választható;
cselekvőképtelen
vagy
korlátozott
cselekvőképességgel
rendelkező tag helyett a szavazati és a tisztségviseléssei
kapcsolatos jogokat a tag törvényes képviselője gyakorolja;
e) személyesen részt
megválasztásában,

--
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amennyiben a tag jogi személy, úgy megbízott képviselő útján
vehet részt az Egyesület közgyűlésén;
d) az Egyesület Elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt
vehet a szakosztályok munkájában, edzéseken, versenyeken,
igényelheti az Egyesület szakembereinek segítségét;
e) a vezetőedző, illetve az edző véleménye ésnevezése alapján
jogosult versenyeken részt venni, valamint jogosult arra, hogy az
Egyesület
a versenyzéshez
szükséges dokumentumainak
(versenyengedély) intézéséről gondoskodjon;
f) jogosult és - versenyszerűen sportoló
sportorvosi vizsgálaton részt venni;

tag esetén -

köteles

g) köteles a hivatalos, mindenkori
hatályos doppingelőírások
rendelkezéseit betartani, jogosult az Egyesülettől az előírások
értelmezéséhez szükséges felvilágosítást megkapni;
Az Egyesület tagjai naptári évenként tagdíjat fizetnek, melynek
mértékét
a
közgyűlés
állapítja
meg.
A
tagsági
jogok
forgalomképtelenek
és nem örökölhetők. A tagok - a tagdíj
megfizetésén túl - az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem
felelnek.

3.4.2. Az Egyesületi tag kötelezettségei:
a) az Alapszabály betartása,
határozatainak végrehajtása;

az

Egyesületi

vezető

szervek

b) a Belépési nyilatkozat kitöltése, az abban foglaltak betartása;
e) a tagsági jogviszony létesítéséhez szükséges adatok megadása az
Egyesület arra feljogosított
szerve/munkavállalója
részére; a
tagsági jogviszonnyal kapcsolatos, az Egyesület által kezelt
adataiban bekövetkező változás esetén a változás haladéktalan
jelzése az Egyesület arra illetékes szerve/munkavállalója felé;

_____
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d) a tagsági díj pontos fizetése és az egyesületi vagyon óvása;
e) a jogszabályokban és a vonatkozó szabályzatokban
betartása, sportszerű magatartás tanúsítása;

foglaltak

f) versenyszerűen sportoló tag esetében a hazai és nemzetközi
versenyekre való lelkiismeretes felkészülés és a legjobb tudás
szerinti szereplés, részvétel azokon a versenyeken, amelyekre az
Egyesület nevezi.
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4.1.

.

.

Közgyűlés
Az Egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés. A Közgyűlésen személyesen
az Egyesület bármely, 18. életévét betöltött cselekvőképes tagja részt
vehet. A 18. életévét be nem töltött egyesületi tagot törvényes
képviselője képviseli. A Közgyűlés ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság
a jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. A Közgyűlés a
hatáskörébe tartozó, az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet.

4.1.1. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe

tartozik:

a) az Alapszabály, illetve szükség esetén Szervezeti, Működési
Szabályzat és Fegyelmi Szabályzat megállapítása, elfogadása,
módosítása;
b) az Elnökség
visszahívása;

tagjainak

négy

évre

szóló

megválasztása

és
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e) az Egyesület működésének felügyelete;
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d) az Elnökség munkájáról szóló beszámoló elfogadása, a következő
időszak teendőinek, feladatainak meghatározása;
e) az Egyesület megszűnésének, vagy más egyesülettel történő
egyesülésének kimondása;
f) döntés a meglévő vagyon felhasználásáról; a gazdálkodásról;
g) a tagdíj megállapítása;
h) az Egyesület éves pénzügyi költségvetésének megállapítása, a
számviteli törvény szerinti beszámoló / mérleg elfogadása, a
közhasznúsági jelentés elfogadása.
i) döntés a tag kizárásával kapcsolatosan az Elnökség határozata
ellen benyújtott fellebbezések elbírálásáról;
j)

döntés az Egyesület megszűnése esetén az Egyesület vagyonának
sorsáról;

k) döntés mindazon kérdésekben, melyeket jelen Alapszabály nem
utal az Egyesület más szerve kizárólagos hatáskörébe.
4.1.2. Rendes- és rendkívüli Közgyűlés:
a) Az Egyesület rendes Közgyűlését évente legalább egyszer össze
kell hívni.
b) Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha a tagok - 18. életévüket
be nem töltött tagok esetében törvényes képviselőjük - legalább
egyharmada írásban az ok megjelölésével kéri, ha azt az Elnökség
indokoltnak tartja, vagy számára ezen kötelezettséget jelen
Alapszabály előírja, illetve, ha a felügyeletet gyakorló ügyészség
írásban indítványozza.
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4.1.3. Meghívó a Közgyűlésre:
A Közgyűlés idejét, helyét és napirendi pontjait az Elnökség határozza
meg. A Közgyűlést az Egyesület elnöke hívja össze, illetve ő vezeti a
Közgyűlést, ő a Közgyűlés elnöke. A Közgyűlés helyét, időpontját, a
napirendi pontokat is tartalmazó meghívót az Egyesület honlapján
hirdetmény formájában legalább a Közgyűlést megelőző 15. napig kell
közzétenni.
A meghívóban tájékoztatást kell adni arról, hogya tagok a napirendi
pontokhoz kapcsolódó írásos előterjesztéseket, dokumentumokat hol
tekinthetik meg. A közzétételtől számított 5 napon belül a tagok és az
egyesület szervei az Egyesület elnökétől napirend kiegészítését kérhetik,
a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az
Egyesület elnöke jogosult dönteni.
Ha az Egyesület elnöke a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem
dönt, vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló
határozat
meghozatalát
megelőzően
külön
dönt
a napirend
kiegészítésének tárgyában, hogy megtárgyalják-e és döntsenek a
javasolt kérdésben vagy sem. A Közgyűlés döntését nem kell
megindokolni.

4.1.4. Határozatképesség
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok 50 %-a +1 fő részt vesz.
Határozatképtelenség
esetén a Közgyűlést az eredeti időponttói
számított 30 percen túli - de legkésőbb 15 napon belüli - időpontra,
azonos tárgysorozattal össze kell hívni.
A megismételt Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül
határozatképes. Erre a tényről és a határozatképtelenség esetén
követendő eljárásról a tagokat a Közgyűlés meghívójában tájékoztatni
kell. Amennyiben a megismételt Közgyűlésre nem az eredeti közgyűlési
napon kerül sor, a tagokkal újabb meghívóban kell tudatni a
megismételt Közgyűlés napját.
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4.1.5. Szavazás
A Közgyűlésen a jelenlévő tagok
többségű szavazással hozzák meg.

a határozatokat

nyílt,

egyszerű

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek közül a 4.1.1. pont
a), b), e), g), k) és 1) pontokban történő határozathozatalhoz nyílt
szavazással, a jelenlévő tagok háromnegyedes többsége szükséges,
azzal, hogy az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület
megszűnéséről szóló döntéshez valamennyi szavazati joggal rendelkező
tag háromnegyedes szótöbbsége szükséges.
A Közgyűlés 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 a közhasznú
szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás,
illetve a társadalmi
szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

5.2.

Az elnökség:
Az Elnökség az Egyesület ügyvezető, ügyintéző és képviselő szerve, két
Közgyűlés között intézi és szervezi az Egyesület tevékenységét. Az
Elnökség tagjait a Közgyűlés választja, négy éves időtartamra. Az
elnökségi tagok személyére az elnökségi tagok megválasztását
napirendre tűző közgyűlési meghívó kézhezvételét követően, az eredeti
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közgyűlési kezdőidőpontig írásban bármely 18. életévét betöltött tag
javaslatot tehet. A javaslatokat a Közgyűlés elnökéhez kell benyújtani.
Jelölt csak az lehet, aki a jelöltséget írásos nyilatkozatával elfogadja.
5.2.1. Az elnökségi tagokra vonatkozó összeférhetetlenségi

szabályok:

•

Az Elnökség tagjává csak nagykorú, büntetlen előéletű személy
választható,
akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták;

•

Nem lehet az elnökség tagja az, akit bűncselekmény
elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre
ítéltek, amíg a büntetett
előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült;

•

Nem lehet az elnökség tagja az, akit a vezetői tisztségviselői
foglalkozástói
jogerősen
eltiltottak.
Akit
valamely
foglalkozástói 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 elnökség
tagja az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

•

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem
lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a
személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben
legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami
adóés vámhatóságnál
nyilvántartott
adóés
vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság
jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
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c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság
üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást
helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az
adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette
vagy törölte.
•

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles
valamennyi
érintett
közhasznú szervezetet
előzetesen
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.

5.2.2. Az Elnökség három főből áll.
Elnök:
Alelnök:
Alelnök:

Takács Áron
Döbörhegyi Balázs
Huszár Bálint

Az Elnökség tagjai a három legtöbb szavazatot kapó jelöltek lesznek,
Elnök a legtöbb szavazatot kapó jelölt. $zavazategyenlőség esetén a
szavazategyenlőséggel
érintett
személyek vonatkozásában
a
szavazást meg kell ismételni.
Az elnökségi tagság a tisztség írásbeli elfogadásával jön létre. Az
elnökségi tagok feladatukat díjazás nélkül látják el.
Az Elnökség szükséghez képest - de legalább évente egyszer - tart
ülést, melyet az Elnök hív össze. Az elnökségi ülés idejét, helyét és
napirendi pontjait az Elnökség határozza meg. Az ülést az Egyesület
elnöke hívja össze és ő vezeti. A meghívót a napirendi pontok
közlésével az elnök az Egyesület honlapján hirdetmény formájában
legalább az ülést megelőző 15. napig kell közzétenni.
Az Elnökség akkor határozatképes, ha azon minden elnökségi tag
jelen van. Az Elnökség üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az
alelnök vezeti. Határozatait általában egyszerű többséggel hozza,
ülései
nyilvánosak,
amely
nyilvánosság
a
jogszabályban
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meghatározott esetekben korlátozható. Szavazategyenlőség esetén
ismételt szavazást kell tartani, amennyiben pedig nem alakul ki
vélemény többség, akkor a határozatot elvetettnek kell tekintetni.
Az Elnökség 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 a
közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve
a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján
nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem
pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatás.
Az Elnökség joga, feladata és hatásköre:
a) az Egyesületi tevékenységek operatív irányítása;
b) a számviteli törvény
Közgyűlésen;

szerinti

beszámoló

beterjesztése

a

e) az egyesületi tagok felvétele;
d) a rendes Közgyűlés előkészítése;
e) az Egyesület sportfejlesztési
tervének, költségvetésének
kidolgozása, az éves program a munka- és ülésezési terv,
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valamint a szakosztályvezetés által kidolgozott versenynaptár
jóváhagyása;
f) a tagság
nyilvántartása,
a tagsági
díj
összegének
meghatározása és a tagsági díj fizetésének ellenőrzése;
g) az Egyesület eredményes működéséhez, a sportoláshoz. a
testedzéshez
szükséges feltételek
lehetőség
szerinti
megteremtése;
h) szakosztályok,
bizottságok
létrehozása,
megszüntetése,
átadása és beszámoltatása;
i) a szakosztályvezetők négy évre szóló, illetőleg a következő
vezetőválasztó Közgyűlésig tartó megbízása, a megbízások
visszavonása;
j) kizárási, felmondási jogkör gyakorlása;
k) amennyiben az Elnökség tagjainak száma 3 fő alá csökken, a
ténybekövetkeztétől számított 15 napon belül 30 napon belüli
időpontra
az Elnökség köteles
rendkívüli
Közgyűlést
összehívni.
Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg.
Az Egyesület elnöke
a) vezeti és szervezi
Egyesületet;

az Elnökség

munkáját,

képviseli

az

b) irányítja és ellenőrzi az Egyesület tevékenységét, irányítja az
Egyesület gazdálkodását;
e) önálló aláírási joggal rendelkezik;
d) munkáltatói jogkört gyakorol az Egyesület alkalmazásában
álló munkavállalók felett, a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott feltételek szerint;
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e) intézkedik és dönt a Közgyűlés vagy az Elnökség által
hatáskörébe utalt ügyekben.
Az Egyesület alelnöke

a) akadályoztatása esetén helyettesíti az Egyesület elnökét;
b) az Egyesület elnöke által meghatározott, illetve az Elnökség
által kialakított körben képviseli az Egyesületet;
e) együttes aláírási joggal rendelkezik.
5.2.3. Jegyzőkönyv, döntésekről való értesítés és iratbetekintés

•

Mind a Közgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges
döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja az
Elnök és egy elnökségi tag, Közgyűlés esetén további erre
kijelölt két tag.

•

Az Elnök köteles mind a Közgyűlés, mind az Elnökség által
hozott döntések nyilvántartását
naprakészen vezetni. A
nyilvántartásnak tartalmaznia kell a döntések tartaimát,
időpontját, hatályát és ha a szavazás nem volt titkos, akkor a
támogatók és ellenzők számarányát is.
A Közgyűlés és az Elnökség a döntéseiket az érintettekkel
írásban akként közlik, hogy azokat az Egyesület internetes
honlapjára felteszik.
A működés során keletkezett iratokat az elnökkel történő
előzetes egyeztetés alapján lehet megtekinteni.

•

•

5.3.

Szakosztályok

5.3.1. Szakosztály alapítása

Szakosztályt alapítani az Elnökség engedélyével lehet. Az alakuló
szakosztály tagjainak írásbeli javaslatot kell az Elnökség elé
terjeszteni arról, hogy új szakosztály kívánnak létrehozni.
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Minimum két egyesületi tag alapíthat egy szakosztá Iyt, és a
javaslatban meg kell jelölniük a szakosztál vezetésére szánt
személyt. Az írásbeli javaslat tanulmányozás
után az Elnökség
eldönti, hogy megalakulhat a szakosztály.

5.3.2. A szakosztályok feladata
A szakosztály egy kifejezett sportot képvisel, támogat, és ennek a
sportnak a népszerűsítését segíti, a szakoszt ly tagsága számára
kínál sportolási lehetőséget. A szakosztályok feladata az oktatónevelő tevékenység irányítása, versenyek, mérk"zések szervezése és
rendezése, ezeken való részvétel, továb
a szakosztályok
hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása.
á

5.3.3. Szakosztályvezetők
A szakosztályok munkáját a szakosztályveze ő irányítja. Minden
szakosztálynak csak egy szakosztályvezetője I het, de egy személy
több szakosztályban is lehet szakosztályvezető.
Szakosztályvezető csak nagykorú, büntetlen el "életű személy lehet,
akinek cselekvőképességét a tevékenysége
lIátásához szükséges
körben
nem korlátozták.
A szakosztály ezetőre
az adott
szakosztályban tevékenykedő egyesületi ta ok vagy - a tagok
kiskorúsága esetén - azok törvényes képviselői közül lehet javaslatot
tenni.
Megválasztása a szakosztályonként tartan ó Választógyűlésen
történik, ahol teljes szavazati joggal vehetnek r' szt:

________

•

az Egyesület elnöke és alelnöke;

•

a szakosztályban tevékenykedő
tagok;

•

a szakosztályban sportoló
törvényes képviselők.
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A Választógyűléseket - az adott szakosztályban tevékenykedő tagok
részére az ülés napját megelőzően legalább 15 nappal kiküldött
írásos meghívóval - az egyesület elnöke hívja össze, kivéve az egyes
szakosztályok megalakulását, amikor a szakosztály létrehozására
javaslatot
tévő
tagok
választják
meg
maguk
közül
a
szakosztályvezetőt az első szakosztálygyűlésen. A Választógyűléseket
az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök vezeti. A
Választógyűlés határozatképes.
ha azon az adott szakosztályban
sportoló tagok 50 %-a + 1 fő részt vesz.
A Választógyűlés határozatképtelensége esetén a gyűlést az eredeti
időponttói számított 30 percen túli - de legkésőbb 15 napon belüli időpontra össze kell hívni. A megismételt Választógyűlés a
megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. Erre a
tényről és a határozatképtelenség esetén követendő eljárásról a
tagokat
a Választógyűlés
meghívójában
tájékoztatni
kell.
Amennyiben
a megismételt
Választógyűlés nem az eredeti
közgyűlési napon kerül sor, a tagokkal újabb meghívóban kell tudatni
a megismételt Közgyűlés napját.
A szakosztályvezető személyére bármely meghívott tag írásos
javaslatot tehet az Elnökségnél az eredeti meghívóban szereplő
időpontig. Jelölt az a személy lehet, aki a jelöltséget írásban
elfogadja.
A szakosztályvezető megválasztása nyílt szavazással történik, a
legtöbb
szavazatot kapott
jelölt
lesz a szakosztályvezető.
Szavazategyenlőség esetén az Egyesület elnökének, akadályoztatása
esetén alelnökének a szavazata dönt. A szakosztályvezetőt az
Elnökség nevezi ki 4 évre. A tisztség visszahívással. lemondással vagy
a tag halálával szűnik meg. A szakosztályvezető az Elnökség felé
tartozik elszámolási és beszámolói kötelezettséggel, Munkájáról az
Elnökségnek félévente számol be.
A szakosztályvezető az Egyesület elnöke által
meghatalmazással
képvisel heti
az
Egyesületet.
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meghatalmazása nélkül képviselheti az Egyesület érdekeit olyan
sporteseményeken, versenyeken vagy rendezvényeken, melyen az
adott szakosztály tagjai részt vesznek. A szakosztályvezetők önkéntes
alapon végzik a tevékenységüket, ezért külön díjazás nem illeti meg
őket,
de
meghatározott
projektekben
és
meghatározott
tevékenységekért járhat díjazás, ha ezt a költségvetés engedi,
melyről az Elnökség dönt.
5.3.4. A szakosztályokra vonatkozó általános rendelkezések
a)

Az Egyesület céljai elérése érdekében támogatja az egyes
szakosztályai működését.
Ha az Egyesület költségvetése
megengedi, akkor lehetőség van egyes szakosztályok plusz
támogatására, az általuk szerzett bevételen felül, melynek
elbírálása az Elnökség hatáskörébe tartozik.

b)

A szakosztályok külön bankszámlával nem rendelkeznek, de
szükség esetén alszámla nyitható részükre. Ez esetben a számla
fölött a szakosztályvezető és az egyesületi elnök rendelkezhet.

e)

Az egyes szakosztályok nem versenghetnek egymással. A
szakosztály vezetőknek egységben kell működniük. A cél, hogy
egymást erősítve dolgozzanak, támogassák egymás törekvéseit
és kifejezetten tartsák tiszteletben az Alapszabályba foglalt
célokat.

d)

Ha az Elnökség úgy látja, hogy az egység felborul a szakosztályok
között
vagy azok bármelyikében,
illetve veszélyezteti az
Egyesület rendes működését, céljainak megvalósítását, úgy
azonnali
hatállyal
felfüggesztheti
vagy visszahívhatja
a
szakosztály vezetők bármelyikét és újat neveztethet ki a
szakosztá ly tagjaival.
Szakosztályt az Elnökség önkényesen nem szüntethet meg.

e)

Az Elnökség kötelezettségei
működésének során:

Szabadtéri Sportok Egyesülete

I

a szakosztályok és az Egyesület

1048 Budapest, Lengyel u. 17/ A~_I 01-02-00141~5

J-ll-l__

~I

szse
Szabadtéri

•

Védeni az egyesület és adott esetben kifelé az egyes
szakosztályok érdekeit is;

•
•

Képviselni a szakosztályok és a tagok érdekeit;
Támogatni és segíteni a szakosztályvezetők hatékony és
eredményes munkáját;
Érdekérvényesítés és az összhang megteremtése, a belső
egység fenntartása konstruktív eszközökkel.

•

f)

Sportok E:9LlesüLete

A rendes tagok tetszés szerint választhatnak szakosztályt. Nem
kötelező szakosztályban tagnak lenni.
Egy "rendes tag" csak egy szakosztályhoz csatlakozhat, azonban
a "több szakosztályban tagsági joggal rendelkező tagok" több
szakosztályhoz is csatlakozhatnak (tehát egyszerre lehet több
sportot is űzni).

5.3.5. Szervezeti és Működési Szabályzat
A szakosztályok saját Szervezeti és Működési Szabályzatuk alapján
végzik tevékenységüket. Ez nem lehet ellentétes az Egyesület
Alapszabályával. Elkészítése a szakosztályvezető feladatát képezi.
Elfogadása az Egyesület Elnöksége véleményének előzetes kikérése
és az Elnökség jóváhagyása után Szakosztálygyűlésen történik meg.

5.3.6. A szakosztályok pénzügyi működése, lehetősége:
A szakosztály vagyonát képezi a tagjai által fizetett havi tagdíj
(melynek mértékét az adott szakosztály saját Szervezeti és Működési
Szabályzatában állapítja meg), illetve a szakosztály tagjai által
felajánlott pénzbeli vagy dologi adomány, illetve egyéb a szakosztály
számára felajánlott szponzori adomány.
A szakosztályok önálló pénzüggyel rendelkeznek, ám szigorú
számadással tartoznak az Egyesület Elnöksége felé. A szakosztály
külön finanszírozást
nem kérhet
az Egyesülettől,
teljesen
önműködőnek kell lennie.
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5.3.7. Szakosztály megszűnése
A szakosztály akkor szűnik meg, ha
•
•
•

5.4.

feloszlatja önmagát,
2 főre csökken a létszáma, vagy
az Egyesület közgyűlése úgy határoz, hogy megszünteti
szakosztá Iyt.

a

Egyéb szervek
Az Egyesület Elnöksége sportcsoportokat
alakíthat,
sportiskolai
rendszerű utánpótlás nevelést szervezhet, gyermek, serdülő, ifjúsági és
felnőtt testnevelési és sportfoglalkoztatási
formát alakíthat ki, az
Egyesület Elnökségének működésével kapcsolatos operatív feladatok és
ügyintézés ellátására szervezetet hozhat létre.

6.
11..?- _EG~E~Ü~ET JOG_KÉPESSÉq~,_I<~~\lISElE"!E
6.1.

Az Egyesület jogi személy, amelyet az elnöke képvisel. Az elnök
akadályoztatása esetén az Egyesület képviselője az alelnök.

6.2.

Az Egyesület bankszámlája
rendelkezni.

felett

az elnök

önállóan

jogosult

7..

Az ~EGYESÜLET

ANYAGI FORRÁSAI
-,~,

.

ts GAZDÁLKODÁSA
~.-.

-..

-

Az Egyesület bevételei
és azok felhasználása
szakosztályonként
elkülönülnek. Kivételt képeznek azok a bevételi források, amelyek az
Egyesületet, mint jogi személyt illetik.

7.1.

Az Egyesület bevételei:
a)

____

tagsági díj, melynek megállapítása az Elnökség feladatát képezi;
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b)
e)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)

7.2.

természetes és jogi személyek anyagi jellegű támogatása;
magánszemélyek személyi jövedelemadója
egy százaléka
felajánlásából származó bevétel;
állami, társadalmi és egyéb szervek anyagi támogatása;
rendezvény és egyéb díj bevétele; rendezvények televíziós
közvetítéseiből származó bevétele;
az Egyesület által rendezett sporttanfolyamok bevételei;
vállalkozási tevékenységből származó bevétel;
hazai és külföldi túrák bevételei;
pályázatok útján nyert bevétel;
a szponzorok által nyújtott támogatás;
egyéb sportszolgáltatásból származó bevételek.

Az Egyesület gazdálkodása:
Az Egyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint
sporttevékenységévei összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve
az Egyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő
tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények
használata, illetve
működtetése
- e rendelkezés alkalmazásában - az Egyesület
alaptevékenységének minősül. Az Egyesület éves költségvetés alapján
gazdálkodik,
gazdasági
feltételeinek
megvalósítása
érdekében
alaptevékenységein kívül vállalkozási tevékenységet is folytathat. A
vállalkozási tevékenység formájáról, illetve terjedelméről az Elnökség
dönt. Az Egyesület beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki
betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet.

7.3.

Az Egyesület tartozásai:
Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok az Egyesület
tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

8,.
Az EGYESÜLET
_. - -- MEGSZŰNÉSE
~~
-

8.1.

Az Egyesület megszűnik, ha:
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a)

a feloszlását a Közgyűlés kimondja;

b)

a Fővárosi Törvényszék feloszlatja;

e)

a Fővárosi Törvényszék megállapítja megszűnését;

d)

más egyesülettel

való egyesülését vagy egyesületekre

való

szétválását a Közgyűlés megszavazza;
8.2.

Az Egyesületnek a bírósági nyilvántartásból

való törlésére akkor

kerülhet sor, ha a MOB igazolja, hogy az Egyesület az állami sportcélú
támogatás

felhasználásával

államháztartás
megfelelően

működésére

e

Sporttörvényben,

vonatkozó

jogszabályokban

valamint

az

foglaltaknak

elszámolt, vagy azt, hogy az Egyesület állami sportcélú

támogatásban nem részesüit.
8.3.

Rendelkezésa fennmaradó vagyonról:

Az Egyesület jogutód
nélküli megszűnése esetén a hitelezők
követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyon Megalódusz
Alapítvány tulajdonába kerül.

9.
ZÁRá
RENDELKEZÉSEK
~
-

.

.

9.1.

Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény,
a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény egyesületekre vonatkozó
rendelkezései és a sportról szóló 2004. évi 1. törvény rendelkezéseit kell
aIkaImazni.

9.2.

A Szabadtéri Sportok Egyesületének Alapszabálya az Egyesület
legfontosabb dokumentuma, amelyet annak Közgyűlése fogadott el.
Módosítására, kiegészítésére csak a Közgyűlés jogosult.
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9.3.

Az Egyesület Alapszabálya a Közgyűlés általi elfogadásától hatályos,
egyidejűleg az addig hatályban lévő Alapszabály hatályát veszti.

9.4.

A jelen egységes szerkezet be foglalt Alapszabályt a Szabadtéri
Sportok Egyesületének 2016. november 09. napján tartott Közgyűlése
fogadta el és hagyta jóvá. A Közgyűlés feljogosít ja az Egyesület elnökét
az Alapszabályaláírására.

Budapest, 2017. június 26.

Takács Áron
Elnök
Szabadtéri Sportok Egyesülete

ZÁRADÉK
Alulírott
dr. Cseszlai Ádám ügyvéd ellenjegyzéssei igazolom, hogy az
Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a módosítások
alapján hatályos tartalmának [2011. évi ClXXX 1. törvény 38. § (29]. Az
Alapszabály 2.3. és 5.3.3. pontjai módosultak.
Szerkesztettem és ellenjegyzem Budapesten, 2017. június 26. napján:

Dr. Cseszlai Ádám
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