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Egyesiileti alapszab6ly
E-:rlg:aJta 6s a kor6bbi alapszabilllyal egys6ges szerkezetbe foglalta az Aligittor Vizilabda
Sportegresiilet 2016. febru6r 18. napjrin megtartott Krildcittgyril6se a polg6ri
TrnenltdnFrol szolo 2013. 6vi V. tcirv6ny, az egyesril6si jogr6l, akoziasznu jog6l1isi6l,
-r:--rrnint a ciril szen'ezetek mriktid6sdr6l
6s trimogatris6r6l sz6l6 2011. 6vi CLXXV.lirv6ny,
a sponrol szolo 2004. 6vi I. tcirv6ny rendelkezdseinek megfeleloen. (A m1dositott
-sre
.irti 6lt befn'el kiemelve.)
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Altalinos rendelkez6sek

-{e cgi-csE"l€t neve, rtividitett neve:
-{z g-esulet neve: Aligr[tor Vizilabda Utr[np6tlis Sportegyesiilet (a tov6bbiakban
F,r]-€slietr
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&2.

u.

Eg1-esiilet a Ptk. szerint 6n6ll6 jogi szemdly,
Eg1-esfilet a2004.6vi I. tctrvdny szerint sportegyestilet.

-{.r fgr-cs&let alapitr{srinak 6ve: 2010.

-{e fgrcsElet sz6khelye: 9700 Szombathely, Varasd utca 14.

-{r fgresfilet hivatalo s h onlapj a : www. ali gator. hu
5-

-{z Eg'-esller n\-itott tagletszitmri jogi szem6ly.

.fr fgrsdt€t c6lja:

- -{z Eg;es[let a vizilabda sportot, mint tcimeg-, 6s mint versenysportot

kiv6nja
nepszenisiteni. els6sorban Szombathelyen. Els6 l6p6sk6nt lehet6s6get kiv6n teremteni
a spondg altir- mrivel6s6re, majd pedig versenyeken va16 r6szvdtelre 6s versenyek

rendezAire. T6mogatni kivanja a sportol6k versenyre val6 felkdszit6s6t 6s
r-ersenl-eken r-al6 r6szvdtel6t. A t6mogat6s odait6l6se elsdsorb an az egyes sportol6k

-

6ltal elert eredm6nyek alapjrin tcirt6nhet.
Az Eg1'esiilet c6lja tov6bb6, hogy Szombathely v6ros6ban avizilabdasportag sz6m6ra
az uainpotlas nevel6st el6segitse. A sportrig n6pszenisit6se 6rdek6ben
sportrendezvdnyek szervez6s6ben is r6szt vehet 6s egy6b m6don is el<lsegitheti a helyi
sportegl-estlet ismertte villtnifi. E cdlokat nyeresdg- 6s vagyonszerzdsi sz6nd6k ndlkiil
r-egzi.

- -{z
-

E-elestilet v6llalkoziisi tev6kenys6get vdgezhet, a v6llalkozrisb6l szirmazo
berdteleit uuinp6tl6s nevel6sre, a sportol6i eg6szs6ges dletm6djrinak kialakitishra,
fizikai felk6szit6sdre az egdszs6ges 6letm6d irrinti igdny felkelt6s6re, a k6zciss6gi 6let
kibontakoaatas6ra forditj a.
Az Eg1'estilet k<jzvetlen politikai tev6kenys6get nem folytat, szewezete p6rtokt6l
frggetlen, azoknak anyagi tiimogatilst nem nyrijt, orszfrygyil6si k6pvisel6t nem iilit, a

-

v6lasztiisokon ilyen szem6lyt nem tilmogat, ilyen szervektSl, szem6lyekt6l t6mogatilst
nem kap.
Az Egyesiilet mrikdd6se az egdsz orszdgrakiterjed.

il.
l.

Az egyesiileti tagsr[gi jogviszony, az egyes ktiliinleges jogflLlsf tagok

Az Egyestilet tagjai, az egyes tags6gi jogviszonyok:
Az Egyesiilet tagjai a rendes tagok, illetve a kriliinleges jog6ll6sri tagok:
Rendes tagok az Egyesiilet teljes jogkdnel rendelkez6 tagtrai, az Egyestilet ktikinleges
jogtlll6sri tagSai apartol6 tagok, illetve a tiszteletbeli tagok.

A tagsrigi jogviszony:
Az Egyestilet tagia lehet minden termdszetes 6s jogi szem6ly, aki az alapszabfiy
rendelkezdseit <inmagdra ndzve k<itelez6nek tekinti, 6s az egyes tagfajt6h,ra vonatkoz6
el6irt speci6lis rendelkez6seknek megfelel, valamint a bel6p6si nyilatkozatot aliirja es az
Elntik az Egyesiilet tagiai sor6ba felveszi. A term6szetes szemdly tag a jogait
szem6lyesen, a jogi szem6ly tag kijel6lt k6pviseldje ritjdn jogosult gyakorolni.

-

Rendes tag lehet minden olyan term6szetes szem6ly, aki az Egyestilet munk6j6ban
aktivan k<izremtikddik sportol6k6nt vagy vezetoklnt, az Egyesrilet munk6j6ban
rendszeresenrdszt vesz 6s a tags6gi dijatmegfizeti.
Prirtol6 tag lehet minden olyan term6szetes 6s jogi szem6ly, aki/amely vagyoni
hozzitjarulilsixal az Egyesiilet tev6kenys6g6ben rdszt vesz es az Egyesrilet c6ljaival
egyet6rt.

Tiszteletbeli tag lehet az a maginszem6ly, aki kimagasl6 tev6kenysdg6vel a vizilabda
sport fejl6d6sdt 6s n6pszenisit6s6t el6segitette, illetve tirmogarta, 6s akit ezen
tev6kenysd g6re tekint ettel az Egye srilet tiszteletbeli tagnak felk6r.

A sportegyestileti

2.

tags6gi jogviszony az Egyestiletbe val6 jelentkez6ssel tiszteletbeli tag
eset6n az egyesiilet felk6r6s6vel - a bel6p6si nyilatkozat alfuirdsdval,6s az Elndk dltal
tdrt6nt felv6tellel keletkezik.

3.

A tagfelv6tel az Egyestilet Elndkdnek

hat6skdr6be tartozik. Az Egyesiilet a tagjairol az

Elnrik nyilvdntart 6st v ezet.
4. Az egyesiileti tagok

jogai

6s kOtelezetts6gei:

a) A rendes tagjogai:

-

-

R6szt vehet az Egyesiilet tev6kenys6g6ben 6s rendezv6nyein, kiildn<is tekintettel a
tagok gyril6s6n.
Yfilaszthat 6s - 18. 6let6vdnek betdlt6s6t k<jvet6en - villaszthatS az Egyesiilet
szerveibe.

Eszrev6teleket, javaslatokat tehet, v6lem6nyt nyilv6nfthat az Egyesriletet 6rint6
minden k6rddsben.
Aj6nl6sokat tehet az Egyestilet szerveinek azEgyesiilet tev6kenys6g6t 6rint6 k6rd6sek
megt619yali.sina.
Ig6nybe veheti az Egyestilet szolg6ltat6sait.
Jogosult az egyestileti tagok r€szdre biztositott kedvezmdnyek igdnybevdtel6re.

b) A rendes tag kdtelezetts6gei:

-

Kriteles eleget tewi az alapszabilyban meghat irozott elciir6soknak.
A tagstigi dij, illet6le g a tag iltal villaltegy6b vagyoni hozzfijarulas megfizet6se.

-

Az Egyesiilet vagyon6nak meg6v6sa.
Sporttev6kenys6ggel vagy egy6b tev6kenysdggel segiti az Egyesiilet munk6j5t.
Az Egyestilet szervei 6ltal hozott hatir ozatok v6 grehaj t6sa.
Az Egyesiilet c6ljainak 6s munk6jrlnak n6pszenisitdse, avizilabda sport segft6se.

A

rendes tag amennyiben cselekv6k6pess6ge korl6tozott, illetve 6letkora miatt
cselekv6kdptelen, egyes tagi jogait 6s krjtelezetts6geit t<irv6nyes k6pvisel6je ritj6n
gyakorolja.

c)

-

A prirtol6 tag iogai:
Tan6cskoz6si joggalrdszt vehet az egyestileti tagok gyiil6s6n.
Javaslatokat tehet az Egyesiilet miikdd6s6vel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban.
Javaslatokat tehet az Egyesiiletet, valamint annak szerveit, illet6leg tevdkenys6g6t
6rint6 k6rd6sek megl|r gy al6sdra.

d) A pirtol6

-

tag kiitelezetts6gei:
A vrlllalt vagyoni hozzhjitrulits megfizet6se.
Az Egyesiilet alapszabiiyinak, szabillyzatainak,hat{rozatainak megtart6sa.
A vizilabda sportnak, az Egyesi.iletnek, az Egyesiilet c6ljainak 6s tev6kenys6g6nek
n6pszenisit6se.

e) A tiszteletbeli tagjogai:

-

f)
3.

Tan6cskoz6si joggal r6szt vehet az egyestileti tagok gytil6s6n.

Javaslatokat tehet, v6lem6nyt nyilv6nithat az Egyesiilet, valamint annak szerveinek
mrikdd6sdvel kapcsolatban.
Javaslatokat tehet az Egyesiiletet, annak szerveit, illet6leg a vizilabda sportot 6rint6
k6rd6sek me gtrirgyal6sara 6s az E gye s0let mrik<id6s6vel kapc solatban.

A tiszteletbeli tag kOtelezetts6gei:
Az Egyesiilet alapszabiiyfinak, szabilyzatainak, valamint az Egyesiilethatfrozatainak
megtart6sa.

Az Egyesiilet c6ljainak es avizilabda sportnak anlpszerisit6se.

A tagsfgi jogok gyakorlisa:
Az Egyesiilet tagjai egyes tags6gi jogaikat szemdlyesen, mig egydb, jelen alapszabfilyban
szabillyozott tagsrigi jogaikat az illtahtk a Ktildcittgyrildsbe vi"Jasrtott kiildritteken, mint
k6pvisel6kon keresztiil gyakorolj 6k.

6. Az eryesiileti tagsrfgi j o gviszony megsziinik:
Az egyesiileti tags6gi j ogviszony me gszrinhet :

-

felmond6ssal,
kil6p6ssel,
kizilr6ssal,
halilloz6ssal (megszrin6ssel).

a) Az egyesiileti tags6gi jogviszony megsztinik, annak joghat6lyos felmondils6t

k<jvet6en

a tagnyilv6ntart6sb6l val6 tdrldssel. Amennyiben az Egyesiilet rendes tagja tags6gi
dijfizet6si kdtelezettsdg6t nem teljesiti, azzal hfrorcrhavi k6sedelembe esik €s azt az
ir6sbeli felsz6lit6s ellendre sem fizeti meg, az Egyestilet Elndke a tagsrigi jogviszonyt
irrisbeli felmond6ssal megsziinteti. A felmond6st megellzoen 15 nappal az Egyesi.ilet
Elnrike kd,teles ir6sban figyelmeztetni a mulaszt6 tagot a tagdijfizet6s elmaradfsrinak
kdvetkezm6ny6re 6s kciteles felhivni, hogy a 1ev61 k6zhezv6telet6l sziimitott 8 napon
beltil eleget tehet a befizet6si kdtelezetts6gnek, ellenkez6 esetben a tagsfryi viszonyifi

A

figyelmeztet6s eredm6nytelensdge eset6n a felmond6sr6l sz6l6
hat|rozatot az Egyestilet Elncike hozza meg, 6s kdzli ataggal. Ahatfuozat ellen annak
kezhezveteletol szdmitott 8 napon beliil fr6sban halaszt6 hatilyu, indokolt
fellebbez6snek van helye a Ktilddttgyril6shez. A Kiilddttgnil6s a fellebbez6s
be6rkez6s6t6l szdmitott 30 napon beliil dcint a tags6gi jogviszonyr6l.
Amennyiben a felmond6ssal szemben hat6rid6n beliil fellebbez6s nem 6rkezik, illetve
a Ktilddttgytil6s a fellebbez6st elutasitja, abban az esetben a fellebbez6slejfntifi kdvet6
napon, illet6leg a fellebbez6s elutasit6srlnak napjdn a tags5gi jogviszony megszrinik, a
tag a nyilvrlntart6sb6l trirl6sre keriil.

felmondj6k.

b)

Az egyesrileti tagsdgi jogviszony megsziinik a tag kil6pds6vel.
A kil6p6s tdrt6nhet kifejezett nyilatkozattal, illetve a rendes tag esetdn r6utal6
magatart6ssal.

A

kil6p6si jognyilatkozatot irdsba kell foglalni 6s az Egyestilet Elnrjk6hez kell
benyrijtani. A kil6p6si nyilatkozat kdzhezvdtel6vel a tags6gi jogviszony megszrinik,
annak alapjirn a tag a tagnyilvdntart6sb6l tcirl6sre keriil.
A rendes tag eset6n rintalo magatartiissal trirt6nS kil6p6snek kell tekinteni,
amennyiben a tag hat h6nap id6tartamon keresztril folyamatosan nem tesz eleget
tagdijfizet6si kcitelezettsdg6nek 6s ugyanezer id6szak alatt nem vesz reszt az
Egyestilet tev6kenys6g6ben. A fenti t6nyeket az Egyesiilet Elnrike jegyz6konyvbe
foglalja, majd a jegyz6ktinyvben megiillapitja a kil6p6s t6nydt es e^ k<ivet6en atag a
nyilv6ntart6sb6l tcjrl6sre keriil.

c) Az egyestileti tags6gi jogviszony megszrinik az egyesiileti

tag kizhrilsf:aL A tagnak
jogszabdlyt, az Egyesiilet alapszabaly6tvagy Kiilddttgyrilesihatitrozatiit srilyosan vagy
ism6telten s6rt6 magatartdsa esetdn a Ktildrittgyril6s b6rmely egyesrileti tag, vagy az
Eln<ik kezdemdnyezeslre a taggal szemben kizhrilsi eljrir6st folytathat le. A kiz6r6si
eljrir6s szabilyait a 7. pont tartalmazza. Akizart tag az Egyesiilet tagnyilv6ntart6s6b6l
tdrl6sre kertil.

d) A tag elhal6lozisival, az elhalillozdsa napjfn illetve
eset6n annak megsztin6sekor.

nem term6szetes szem6ly tag

Az elhalillozott illet6leg megszrint tag a

tagnyilvantartrisb6l trirl6sre kertil.

7. A tagl<izir6si eljrirrfls:
Amennyiben az Egyesiilet brlrmely tagja valamely egyesiileti taggal szemben a 6lc pont
alapjhn fr6sban kizdrilsi inditv6nyt nyirjt be az Egyesiilet Elncik6hez, az Egyesiilet Elnoke
k<iteles 30 napon beliil a kizafsi iigy megt6rgyal6sa cdlj6b6l <isszehivni a Kiilddttgytit6st. A
Kiilddttgytil6s cisszehiv6s6val egyidejrileg a kizfr6si kdrelem megkiild6s6vel 6rtesiteni kell a
kizarhsi inditvrinnyal 6rintett tagot. Amennyiben akizirhsi inditv6ny az Egyesiilet Elnok6vel
szemben kertilt benyrijtilsra, abban az esetben az Egyestileti Eln<jk teend6it a Feliigyelo
Bizotts6g elnrike litjael akizttrdsi elj6r6s sor6n.
Az erintett tag a kizirdsi inditv6ny tekintet6ben ir6sbeli nyilatkozatot tehet, amelyet az
Egyesiilet Eln<ike ktiteles haladdktalanul megktildeni a Ktilddttgyril6s valamennyi tagja
szitmfira. A kizttrisr6l dcint6 Ktilddttgyril6sre az inditv6nnyal 6rintett tagot, tovihbd az
inditv6ny el6terjeszt5 tagot irilsban meg kell hfvni.
A kizirrasi inditv6nyr6l a Kiild<jttgyril6s ddnt. A d<jnt6s elott a Kiilddugyril6s meghallgatja a
kizardsi inditv6nnyal drintett tagot, amennyiben megjelent 6s nyilatkozatot kivin tenni. A
Ktilddttgytil6s sztiks6g eset6n m6s tagokat, tov6bb6 egy6b, az inditv6ny elbirdldsa
szempontjrib6l l6nyeges bizonyft6kokat is 6rtdkel, majd 6rdemben ddnt a kizhrdsi
inditvrlnyr6l.

A Ktilddttgytil6sr6l az alapszabtilynak megfelel6en jegyz6krinyvet kell k6sziteni. A
Kiilddttgytil6sen a kizariissal drintett tag meghatalmazotljogi k6pvisel6vel jfurhat el. A tag
kizarSsifi kimond6 hatfuozatot iriisba kell foglalni 6s indokol6ssal kell ellitni. Az
indokol6snaktartalmaznia kell akizinis alapj6ul szolgilo t6nyeket 6s bizonyit6kokat, tov6bbd
a jogorvoslat lehet6s6g6r6l va16 titjekortafttst. A hatarozatot az Egyestilet Elnrtke iqa ala. A
hatirozatot a taggal ir6sban kdzdlni kell. A kizar6 hatinozattal szemben az egyesrileti tag a
Polgriri Ttirv6nykdnyv rendelkezdsei szerint bir6s6gi elj6r6sban kereshet jogorvoslatot. A
krzfrdsi inditvrlnyt elutasit6 hatdrozattal szemben az inditvhwryal 6rintett tagon kiviil egy6b
szem6ly j ogorvoslatot,nem terjes zthet elo.
8.

A tagdijfizet6si kiitelezettsfigz

Az

Egyesiilet rendes taglai tagdijat k<jtelesek fizetni. Az Egyesiilet tagdijfizet6s6vel
kapcsolatos szabiilyait a Kiild<ittgyril6s a Tagdijszabilyzatban hatirozza ffi€g, amely
szabilyzat valamennyitagrdsz5re nyilviinos eshozziferheto azegyesiilet honlapjrin.

ilI.

Az Egyesiilet szervei

1. Az Egyesiilet szervei:

2.

a Tagok Gyiil6se,

Kiilddttgyiil6s,
a Feltigyel6 Bizottsrlg.
a

A Tagok Gytil6se:

2.1.A Tagok Gyiil6se (a tov6bbiakban Gyril6s) az Egyesrilet tagf ainak <isszessdge.
2.2,A Gyul6s kizrir6lagos hat6skdre az Egyestilet Kiilddttgyiil6s6nek megvilasztfusa.

2.3.A Kiilddttgytil6s megv6laszthsira a tagokat az Egyesiilet Eln<ike hivja dssze 5 6vente a
Kiildtittgytilds mandiltuma lejfuta el6tt legal6bb 30 nappal. A Kiildcittgyul6s
megv6lasztrisrinak el6k6szit6s et az Egyesiilet Elnoke vegzi.

2.4.A Gytilds akkor hatinozatkepes, ha a tagok 50 o/o-a, plusz egy fd jelen van. A
megielentekr6l ir6sbeli jelenldti ivet kell k6sziteni, amely tartalmazza a tag nevdt,
lakcimdt, aliirhsffi, amennyiben tag k6pviselet6t tcirv6nyes k6pviseki

litja

el, az

6

adatait

es al6ir6sht.

Ha ahatirozatk6pess6g hirinya miatt a Gytil6st el kell halasztani, az ism6telten dsszehfvott
Gytil6s (a tovdbbiakban megism6telt Gyril6s) a megjelent tagok szitmfura tekintet n6lkiil
hatiirozatk6pes. A megism6telt Gyrildst azonos napirenddel, az eredeti
hatfirozatklptelensdg miatt elmaradt - Gytil6s napjira, azonos helyszinre is 6ssze lehet
hirmi, de annak id6pontja nem lehet k6s6bbi, mint az eredeti Gyril6st6l sziimitott 8 naptari
nap.

A megismdtelt Gytilds id6pontj6t az eredeti Gytil6s meghiv6j6ban kell kozrilni, tovdbb|

a

meghiv6 kdtelez6en tartalmazza atirjekortat6st a megism6telt Gyul6s hatirozatkdpess6ge
tekintet6ben.

2.5.A Gyulds hely6r6l ds id6pontj ar6l a tagokat hirdetmdnyben, illetve elektronikus fton
kiilddtt meghiv6ban 6rtesfteni kell a Gyril6s el6tt legalSbb 15 nappal. A hirdetmlny az
Egyesiilet hivatalos honlapjiln, tov6bbri az edz6sek szinhelydn keriil k6zz6t6telre, miq az
6rtesit6s a tagok iltal a tagnyilvrintartfus szitmtira megadott e-mail cimre kertil mindentag
rdsz9re megkiild6sre.

A Gyiil6st

az Egyesiilet Elntike nyitja meg, aki az irfusbelijelenl6ti

iv alapjan megilllapitja
tiszts6gvisel6it, a Ievezeto elndkrit, a
jegyz6kdnywezetlt 6s a k6t jegyzlkonyv hitelesft6t a jelenl6vo tagok kdztil.

a

hathrozatk6pessdget.

A Gyrilds megvilasztja

2.6.A Gyul6sr6l jegyz6kdnyvet kell k6sziteni, a jegyz6kdnyvnek tartalmaznia kelt a Gyiildsen
elhangzottak l6nyeg6t, a megtett 6szrev6teleket 6s javaslatokat, valamint a Gyril6s 6ltal
hozott hatarozatokat. A jegyz6kdnyvet a Gyiil6s levezet6 eln<ike es a jegyzSkdnywezetS
irja aI6 6s a Gyiil6s kezdet6n megvflasztott k6t tag hitelesfti.

2.T.Akiilddttek ,r.rnily6r. a Gyril6st megel6z6en b6rmely tag azElncjkhdz eljuttatott irrisbeli
nyilatkozatban, illetve a Gyril6sen sz6ban tehet j avaslatot. Jeldltt 6 kizar6lag az a nagykoru
rendes tag v6lha! aki vagy az Eln<ikhdz benyrijtott irrlsbeli nyilatkozatban, vagy sz6ban,
szem6lyesen a Gyiil6sen a jel6l6st elfogadja. A jeldltlistit alevezet6 elndk ilIlitja <issze 6s
zfu1a Ie. A jeltiltlista alapjiln a vhlasztits nyilt szavaz6ssal tdrt6nik. A levezeto eln<ik a
jeldlteket a jeldltlista alapjSn n6vsorban szavailatla meg a jelenl6v6 tagokkal. A szavazis
eredm6ny6t a Gytilds levezeto elnrike rlllapftja meg.
A Kiildcittgyiil6s megvirlasaott tagsa - az Egyesrilet tagletszimr6t6l ftiggetlentil - az az 5
jeldlt lesz, aki az 5leglobb szavazatot kapta. Szavazategvenl6s6g esetdn ism6telt szavazist
kell elrendelni. A szavazis addig folyathat6, amig a fenti szab6lyok alapjan az 5 tagtt
Kiilddttgytil6s meg nem alakithat6. Hilromszori eredm6nytelen pr6b6lkozSs utin a
Ievezetb elncik elrendelheti a Gyril6s 15 nappal tdrt6nd elnapolils6t, az uj Gytil6s
id6pontjanak 6s hely6nek megjel6l6s6vel. Ut6bbi esetben a fenn6ll6 15 napban ism6telten
lehet ir6sban j el<iltet ilLlitarti.
2.8.Ha a Ktilddttgyiilds l6tsz 6ma 5 f6 al|csrikken, rigy a kieso Ktilddttgyril6si tag(ok) helydre
a fentiek szerint uj vilasztfrst kell kifrni. Ebben az esetben a Kiilddugyril6si manddtum
megszrinds6t kdvet6 90 napon beliil kell megtartani a rendkivtili Tagok Gyril6s6t.

3.

A Kiilditttg;riil6s:

3.l.Az Egyestilet legfobb szerve az Egyesiilet 18 6v feletti rendes tagjai kdz0l vilasztott 5
tagf Kiilddttgyilds. Az Egyesiilet Kiildcittgyul6s6t a tagok 5 6vre vL,lasztjik nyilt
szavaz6ssal.

3.2.A2 Egyesiilet Kiilddttgyul6sdt 6vente legal6bb kdt alkalommal <issze kell hivni. A
Kiilddttgytildst az Egyestilet eln<ike hivja 6ssze. Az Elnok kdteles lsszehfvni a
Killdaftg/iildst a sztilcsdges intdzkeddsek cdljdb\l, ha az Egtesillet vagyono az eseddkes
tartozdsoknt nem fedezi, el6re ldthat6lag nem lesz kdpes a tartozdsoknt eseddkess,igkor
telies{teni, vag/ az Egtesiilet cdljainak eldrdse veszdlybe ker'il\t. Ossze kell hivni a
Kiildottgytil6st akkor is, ha ezt abirosilg elrendeli, illet6leg a krild<ittek fele - az ok ds c6l
megj elril6s6vel

ezt kiv 6nja.

-

3.3.A Ktilddttgyul1s kizfu6lagos hat6skrir6be tartozik:

a) az Alapszab6ly meg6llapitiisa 6s m6dosit6sa,
b) m 6ves besziimol6 elfogad6sa,
c) az 6vi kdltsdgvet6s meghatrirozfusa,
d) az Egyesiilet m6s egyesiilettel val6 egyestil6s6nek,
m e g s z frnd s 6 n

e)

0

g)

e

szdndldsdnak, rigyszintdn

k kimondfsa,

az Egtesiilet ilgtvezet1 elndkdnek (a tovdbbiakban Elndk) megvdlasztdsa,
tzirhsi iigyekben hatftr ozat hozatala,
az Egyestilet fegyelmi szabhlyzatainak megrlllapitilsa 6s m6dosit6sa,

k

h) Felilgtelf

Bizottsdg tagjainak, valamint a kdnyvvizsgdl1 megvdlasztdsa, visszah{vdsa,

d[j az ds uk me gdll ap {t ds a,

D
i)

olyan szerzfidds megkAtdsdnek j6vdhag,tdsa, amelyet az Egyes,illet sajdt tagjdval,
vezetd tisztsdgviselfjdvel, a FEB tagjdval, vagt ezek hozzdtartozdjdval kdt,
dantds a ielenlegi ds a kordbbi tagok, vezetd tisztsdgviselSk 6s a FEB tagok elleni

knrtdr[tdsi igdnyek drv dnyes ftds drdl,
vd gelszdmol6 kij elaldse,
l) a tagdijszabilly zat elfo gad6sa, m6dosit6sa,
m) ddnt6s mindazokban az igyekben, amelyeket az Alapszabilly kizar6lagos hat6sk6r6be
utal.

k)

3.4.A Kiilddttgyril1shatitrozatk6pes, ha a tagok 50 Yo-a,plusz egy fi! jelen van.

3.5.A Ktildottgytilest az Elnrjk legal6bb 3 munkanappal akit;drzdtt id6pont el6tt ir6sban hivja
<issze megjeltilve a Kiilddttgyril6s hely6t, id6pontj6t es atirgyaland6 napirendet.
A rdszv6telre jogosult egy6b szem6lyeket 6s szerveket a Kiild<ittgytil6s hely6r6l 6s
idej6r6l, valamint napirendj6rdl 6rtesfteni kell. Az 6rtesit6s m6dja az Egyestilet hivatalos
honlapjrln t<irt6n6 hirdetm6ny, tovhbb| az lrintettek r6sz6re elektronikus lev6l ritj6n
kiilddtt meghiv6.
Indokolt esetben az Eln<ik a Kiilddttgytil6st cisszehivhatja a 3 munkanapos hatarid6n beliili
idtipontra is (nem szabiiyszer[ien cisszehfvott Kiildcittgyril6s). Ebben az esetben az til6st
akkor lehet megtartari, ha azon az Elncik, illetve valamennyi ktilddtt jelen van, 6s a
kiilddttek egyhangfan hozzfijfnulnak az ol6s megtarthsiilroz, illetve a javasolt napirendek
tdrgyalilsiltoz.
A nem szabilyszeraen dsszehivott Ktilddttgytil6s nem ddnthet az Alapszabily
m6dositiis6r6l, szem6lyi k6rd6sekr6l, tov6bb6 az 6ves beszilmol6 elfogadds6r6l.
3.6.Amennyiben a nem szabillyszeriien <lsszehivott Kiilddttgyrildsen b6rmely kiildott a gytil6s
megtartSs6hoz vagy a tirgyaland6 napirendekhez nem jrirul hozz6, abban az esetben a
Ktilddttgyul6st nem lehet megtartani 6s az Elndk intdzkedik a szabiiyszeni Ktilddugytil6s
dsszehfvdsa irhnt.

3.7.A2 Egyestilet 6ves besz6mol6j6nak elfogaddsa a Kiilddttgyril6s kizrir6lagos hat6sk<jr6be
tartozlk. Az 6ves beszilmol6 elfogad6srlnak targyaban a Ktildcittgytil6s a tfugyevet kcivet6
mrijus 31. napj6ig k<iteles hathrozatot hozni.

3.8.A Kiilddttgytil6s kciteles megt6rgyalni az Elndk 6ltal beterjesztett 6ves pdnziigyi tervet,
illetve az el6z6 6ves pdnztigyi terv teljesit6s6rdl sz6l6, a szitmvitelr6l sz6l6 2000.6vi C.
tcirv6ny (a tov6bbiakban: Sztv.) rendelkez6sei szerint k6sziteu besz6mol6t.

3.9.A2 alapszabirly m6dosftds6hoz 6s az Egyestilet feloszlils6nak kimond6srihoz a kiilddttek
cisszess6ge k6tharmad 6nak szav azata (min6sitett t6bbs6g) sziiks6ges.

3.10. A Ktildttttgyul6s a hattrozatait nyilt

szavazfussal, egyszeri sz6t<ibbs6ggel hozza.
Szavazategyenl6s6g eset6n a hatitrozati javaslat elvetettnek tekintend6. A Kiildcittgyril{s

levezeto eln<jk6t a Kiilddugyiil6s vrllasaja. A Kiilddttgyril6sr6l jegyz6kdnyvet kell
k6sziteni, a jegyzlkonyvnek tartalmaznia kell a Kiilddttgyiil6sen elhangzottak ldnyeg6t, a
megtett 6szrev6teleket 6s javaslatokat, valamint a Ktilddugyiilds 6ltal hozott hatirozatokat.
A jegyz6ktinyvet a Kiildtiugyiil6s levezet6 elnrjke 6s a jegyzokdnywezet6 irja ald es a
Ktildcittgytil6s kezdet6n megviilas ztott 2 kiilddtt hitelesiti.
A hatirozathozatalban nem vehet r6szt a Ptk. 3:19. $ l2l bekezd6sben meghatfurozott
szem6lv.

4.

Az Egyesiilet vezetil tiszts6gviseldje:

4.l.Az Egyesillet vezetd tisztsdgviselct'je az Egyesillet ilg,wezetf eln\ke (a tovdbbiakban
Elndk).
Az Elnok az Egltesillet vezetdsdt az ilyen tisztsdget betoltci szemdlyektril elvdrhat6 fokozott
gondossdggal, az Egtestilet drdekeinek elsddlegessdge alapjdn kateles elldtni. Az Elndk a
jogszabdlyok, az alapszabdly, illetve a legfdbb szerv dltal hozott hatdrozatok, valamint
egydb kotelezettsdgei vdtkes megszegdsdvel az Egltest)letnek okozott kdrokdrt a polgdrijog
szabdlyai szerint felel.

4.2.A2 Egtesiilet Elndkdt a Kaldattgyfilds vdlasztja 5 6v id1tartamra az Eg,tesillet tagjai kazal.

4.3.Megszfrnik az Elnok megbizdsa:

-

a megbizds iddtartamdnak lejdrtdval,
visszah[vdssal,
ez Egltesiiletbdl tOrtdnd kizdrdssal,
kizdrd vagt 6sszeJdrhetetlensdgi ok bekdvetkeztdvel,
lemonddssal,
elhaliloz6ssal.

4.4.A2 Elndk, mint vezetd tisztsdgvisetf kiztirdsa ds \sszeferhetetlensdge:

Elnok az a noglkoril szemdly lehet, akinek cselekvrikdpessdgdt a tevdkenysdge elldtdsdhoz
s kdrb en nem korldtoztdk.
Nem lehet az Eg,tesiilet Elndke az:
akit bfrncselelcrndny elkaveftse miatt jogerdsen szabadsdgvesztds biintetdsre ftdltek,
am{g a bilntetett eki|lethezfiizddd hdtrdnyos kovetkezmdnye al6l nem mentesill,
s ztilcs d ge

-

-

akit efoglalkozdst6ljoger6sen eltiltottak,
akit valamely foglalkozdstdl jogerds ftdlettel eltiltottah az eltiltds hatdtya alatt az
ft 6 I etb

e

n

me gj

eI6 I

t

t ev d ke

- akit eltiltottak a

ny s d get fo lyt at 6 e g,t

es

ill e tnd l,

vezetd tisztsdgvisekii tevdkenysdgtdl,

az eltiltdst

kimond6

hat dr o zatb an me gs z ab o n idd tar tami g.

4.5.42 Elnok megbfzatdsdr1l az Egtesiilethez cimzett, a KLitdottgyiil,lshez intdzett irdsbeli
nyilatkozattal bdrmikor lemondhat. Ha az Egtesiilet miilcdd1kepessdge ezt megkfvdnja, a
lemondds csak annak bejelentdsdt1l szdmitott 60. napon vdlik hatdlyossd, kivdve, ha a
Killddttg/frlds az ili Elndk megvdlasztdsdr1l mdr ezt megel1zden gondoskodott. A
lemondds hatdlyossd vdldsdig a vezetd tisztsdgviselS a halaszthatatlan dantdsek
meghozataldban, illetve az ilyen intdzkeddsek megtdteldben kdteles rdszt venni.
4.6.Ha az Elndk bdrmely tevdkenysdge az Egtesillet drdekeit sdrti, vagy cdtjdt veszdlyezteti,
illetve az Elnok kdtelezettsigeinek nem tesz eleget, ilgt ebben az esetben a Ktitd1ttg/i;tds
az El nri k

v i s s z ah{v

hatj a.

Az Elnok jogviszonydrq - ha a vezet6 tisztsdget nem munknviszony keretdben ldtia el a
Ptk. megbfzdsi iogviszonyra vonatkozd szabdlyai megfelel1en irdnyad1ak azzal, hogt a
v e z et6 ti s zt s d gv i s el 6 dfj az dsr a ne m j o go s ul t.

5.

Az Elndkfeladatai, hatdski)re:

5.l.Az Egyestilet Elndke az Egtesillet vezet6 tisztsdgviselSje, aki irdnyitja az Egtesiilet sport
ds gazdasdgi dletdt ds teljesjogkorrel kdpviseli az Egltesilletet.

5.2.42 Egteslilet Elndkdnekfeladatai afent 1rtak keretdn belal az aldbbiak;

- a Killdaftgfrldsek kazaffi
-

id1ben az Egtestilet mfrk\ddsdnek szerveztise, ddnt a

p 6nz e s zko z 6k felhas zndl ds dr 6 l,

intdzkedik ds d6nt a hatdskdrdbe utalt ilgtekben,
aldirdsi ds utalvdnyozdsi jogokat gtakoro[
dAnt a sporteglesiilet edzdinek szem,6lydr6l,
az alapszabdly ,!s az eg,,db szabdlyzatok elSirasainak, valamint a Kt)ld\ttg,tfrldsi
hat dr o z ato k v 6 gr ehaj t ds dnak ir dny {td s a d s e I I endr z d s e,
- az Egtesiilet testiiletei munknjdnakfig,,elemmel kfs,lrdse ds ellendrzdse
- a hfrk1zl6 szervek tdjdkoztatdsa az Egtesillet tevdkenysdg,1rdl,
- kapcsolattartds a hasonl| tevdkenysdget vdgz6 szervezetekkel,
- mindazohtak a feladatoknak az elldtdsa, amelyeket a jogszabdly, az alapszabdly,
illet6leg a Kaldattgtillds hatdsk()rdbe utal,
- munkiltatdi jogok g,,akorldsa az Egtesiilet alkalmazottaifelett,
- a Tagok Gyfrldsdnek dsszehivdsa, a htjldotndlasztds el6kesz{tdse,
- az Egtesiilet Kiilddttglfrl4sdnek\sszehivdsa,
- oz Egtesiilet t1rvdnyes 6s alapszabdlyszerfr m{ikdddsdnek biztosftdsa,
- a Killddttgtfrldsi hatdrozatok vdgrehajtdsdnak ellendrzdse ds szervezdse,
- az Egyesiilet szabdlyzatainak (Iagdfjszabdlyzat, stb.) tervezetkint t6rtdn6 el1laiszltdse
ds a Ktilddttgtfrlds eld elfogaddsra beterjesztdse,
- az Eg,tesillet fejlesztdsi programjdnak kidolgozdsa,
- taffilvdteli kdrelmek elb{rdldsa, a tagnyilvdntartds vezetdse,
- a tagd{jak beszedise,
- az Egyesillet vagtondval val6 gazddlkoddsr6l, a kaltsdgvetds vdgrehajtdsdr6t szdt6
beszdmol| elkdsz{tdse, illetdleg ennek a Kildattg,tfrlLs eld terjesztdse,
- qz Egyesillet hils6 kapcsolatainak szervezdse is bonyol{tdsa.
Az Egltesiilet kdpviseletdt az Eln6k 6ruill6an ldtja el.

6.

A Feliigyel6 Bizottsdg:

6.1.4 Felilgtelf Bizottsdg az Eg,tesillet 5 tagti ellenfirzcj szerve, amely Etndkbflt ds 4 tagbill
dil.
A Feliigyel6 Bizotts6g elndkdt 6s tagjait a Kiildrittgyril6s v6lasztja meg 5 6vre. A
Feliigyel6 Bizotts6g tagjai ezen tiszts6gtikkel egyidejiileg az Egyesiiletn6l mris tiszts6get
nem t<ilthetnek be. A Felilgyelf Bizottsdgi tisztsdg tekintetdben a kizdrtisra 6s -az
dsszeJiirhetetlensdgre a vezetd tisztsdgviselfire vonatkoz| rendelkezdst (4.4. pont) kell
megfelel6en alkslmazni. Nem lehet tovdbbd FEB elndke 6s tagia az Egtesiilet Elnrjke,
illetve az Elnr)k kozvetlen hozzdtartozdja.

6.2.4 Felilgtelf Bizottsdg illdsdt a Feltig,,el6 Bizottsdg elnoke h{uja dssze. A FelagltelT
Bizottsdg az iildseit sziiksdg szerint, de legaldbb dvente tartja. A Felt)gtelf Bizottsdg iildse
akkor hatdrozatkdpes, ha tagiainak tdbb mint fele jelen van. A Feliigtelf Bizottsdg ildthrt
minden tagot a napirend kazlLsdvel irdsban kell megh{vni ilgt, hogt a meghivdk ellctilddse
ds az ill6s napja kaz\u legaldbb 3 munkanap iddkdznek kell lennie. A Felngteld Bizottsdg
illdseire sz6l6 meghivfnak tartalmaznia kell az tilds hely,it, iddpontjdt, napirendi pontokat.
Amennyiben az Elndk itg)/ itdli meg, sztilrsdg esetdn a 3 munkqnapos hatdriddt6t el lehet
tekinteni (rendk{villi illds), ebben az esetben a Fel'ilgyelf Bizottsdg iitdsdt azzal kell

kpzdeni, hogt a rendkiviili illds megtartdsra kertiljdn-e. A Fetagyel6 Bizottsdg a
hatdrozatdt legaldbb 3 azonos szavazattal, ny{lt szavazdssal hozza.
A Felilgyel1 Bizottsdg mfrkr)ddsdvel kapcsolatos egtdb szabdlyokat tartalmazd Ugtrendjdt,
valamint ellendrzdsi programjdt maga hatdrozza meg ds foglatja irdsba.
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6.3.A Felilg,telf Bizottsdg ellendrzi az Eln1k tevdkenysdgdt, ellenfirzi az Eg,tesiilet
kinyveldsdt, pdnzilgti beszdmolLit. A Fetilgyetd Bizottsdg feti)gyeli az Egtest)let

ddntdseinek mrvdnyessdgdt. A Felagtelf Bizottsdg ellenfirzi az alapszabdly megtartdsdt, a
Killddttgtfrldsi hatdrozatok teljesitdsdt, a kalrcdgvetds szerinti gazddlkoddst, i bizonylati
fegtelem megtartdsdt.

6.4.4 Felilg,telf Bizottsdg tagiai rdszdre az Egltesiilet Elnlke a Kiltdattg,tfrldsi meghiv1t a
killdAftek rdszdre, tdrtdnS drtesftdssel eg,,idejfrleg a napirendek tq;zldsdvel megktitdt. ,A
Felilgtelf Bizottsdg ellen1rzdsi jogkardben eljdrva a Kardattg,,iirdsi meghiv1bai szerepld
napirendek tekintetdben jogosult dlldspontjdt kialakitani ds azt a Kaldr;ttgilisen
ismertetni.

ez ellendrzdselcrSl jegtzdkdnyvet kdszit. A hidnyossdg,
szabdlytalansdg dszleldse esetdn a Felilg,,el1 Bizottsdg kdteles az ElnAkOt hataddktalanul
lrdsban 6rtes{teni. Az frdsbeli drtesftds eredmdnytelensdge eset,6n 30 napon belat
rendk[villi Klilddttglfrlds dsszeh{vdsdt kezdemdnyezheti az Elndlcndl. Amennyiben az Etnok
a kezdemdnyezdsnek 8 napon beltil nem tesz eleget, a Fehig,,el6 Bizottsdg eln\ke jogosult
a Ktil dd ttgtfrl 6 s t maga ri s s z e hivni.
A Felagtel6 Bizottsdg elnake a bizottsdg munknjdr1l a Ktitdhttg,t{il1snek |vente la;teles
beszdmolni.

6.5.A Felagtelf Bizottsdg

6.6.A Felilg,telf Bizottsdg elndke a Kiildt;ttg,tiildsen tandcskozdsi joggat jogosult rdszt venni,
6s ott a tdrg,taland1 napirendek tekintetdben a Fehig,tetS Bizoistig dlldspontjdrt
ismertetni. A Feltigtelf Bizottsdg elndke akaddlyoztatdsa esetdn a FelilgelT Btzouitig
bdrmely tagidt megb[zhatja a Kaldattgtiildsen tortdnd rdsmdtettet ds helyettes{tdsrlvel.
A Kaldattgt{ildsen a FelilgtelS Bizottsdg bdrmely tagja megielenltet, azonban a Feliigtel7
Bizottsdg dlldspontidt kizdr6lag az Elndk vagy az dltala megbfzott helyettesiti tag
kepviselheti.

IV.
1.

Vegyes rendelkez6sek

Az Egyesiilet anyagi eszkiizei 6s gazdrllkodisa:

Az Egyesiilet bev6telei:

-

tagok iltalfrzetetttagdij, illet6leg egy6b plmigyitilmogatils,
illlami, trirsadalmi, gazdasdgi 6s egy6b szervek, illetve magiinszern6lyek riltal nyujtott
t6mogat6s, jogi szem6lyek 6ltal nyujtott tfumogatis,szponzorok tfimogat1sa,
az Egyesiilet 6ltaI szewezett 6s bonyolitott rendezv6nyek sor6n keletkezett bevdtelek.
rekl6mtev6kenys6gb6l szirmaz6 bev6telek,
6llami, dnkormrlnyzati tlmogatis,
a rendes

egyebek.

Az Egyesiilet 6ves kdlts6gvetds alapjrln - az Egyestiletre vonatkoz6 hat6lyos jogszab6lyi 6s
p6nztigyi el6ir6sokban rdgzftettek szerint - gazdillkodik azzal,hogy az Egyesiilet vdllalkoz6si,
tev6kenys6get vdgezhet.
Az Egyestilet tartozdsai6rt sajht vagyondval felel. A tagok az illtaluk ftzetett tagdij

6s egy6b
anyagi tiimogatds megfizetds6n tril az Egyesiilettartozisaidrt saj6t vagyonukkal nem felelnek.

1.1:

Az

Egyesrilet sporttal rissze nem fiiggo tevdkenys6get csak kieg6szit6 tev6kenys6gkdnt
A sportl6tesitm6nyek hasznfiata, illetve mrikddtet6se - e rendelkez6s
alkalmazfsdban * a sportegyesiilet alaptevdkenys6g6nek min6stil.

folytathat.

2.

Az Egyestilet jelk6pei:

Az Egyestilet embl6m aJa az Alig6tor.
Az Egyesiilet zitszlajfnak 6s pecsdtjdnek meghatirozdshra az alapszabfily a Ktildrittgnildst
jogositja fel.

3.

Az

E

gyesiilet hathr ozatainak feltilvizs g6lata

:

Az Egyesi.ilet tagja, Elndke, illetve Feliigyeli Bizotts6gi tagtra a Ptk. 3:35-37. g szerint kdrheti
a bfr6s6gl6l a tagok 6s a jogi szem6ly szervei itltalhozotthatitrozat hatdlyon kivtil helyezesdt,
haahatdrozat jogszab6lys6rt6vagyazAlapszabhlybaiitkozik.

4.

Az Egyesiilet megsziin6se:

Az Egyesiilet megszrinik

a

Polg6ri Torvdnykonyvben meghatirozott esetekben.

Az Egltesrilet jogutdd ndlkilli megszfrndse esetdn a hitelezdk kdvetel1sdnek kiegl,,enlftdse utdn
fennmarad6 vagtont szombathelyi szdkhellyel rendelkez1 mdsik, f1cdlkdnt vizilabda sport
tevdkenysdggelfoglalkoz6 kozhasznil sportegyestiletnek, szervezetnek kell atadni.

Az

alapszabillyban nem szabfiyozott k6rddsek tekintetdben a hat6lyos jogszabfiyi
rendelkez6sek, igy kiikinrisen:
- a Polg6ri Torv6nykdnyv s2616 2013.6vi V. trirvdny,
- az egyestildsi jogr6l, a kozhasznri jogrlll6sr6l, a civil szervezetek mrikdd6s6r6l 6s
titmogatfsfn6l sz6l6 20ll.6vi CLXXV. tcirv6ny (Civil tv.),
- a sportr6l sz6l6 2004.6vi I. t<irvdny (Sport tv.),
- a civil szervezetek bir6s6gi nyilv6ntart6srlr6l es ezzel <isszefiiggo elj6r6sr6l sz6l6
20 I I . 6vi CLXXXI. t<irv6ny (Cnytv. ) az ir6ny ad6k.

Az Alapszabilly a fejl6cben irt Krilddttgyril6s hatdrozatai alapjan keriilt

egysdges szerkezetbe

foglal6sra.

Kelt. Szombathely, 2016. februar 18. napj6n

i\

dHilh.

I

Juhisz Tibor

az Egyesiilet Elndke

Dr. Gajddn tigtvidi Iroda (9700 Szombathely, Fd tdr 2. II/7.), Dr. Gajddn Isndn iigtued qz dltalam kdszlteu
okiratot ellenjegtzem 6s ezzel igazolom, hog,t a ldtestt1 okirat egts 6ges sz erkezetbe fdsl
eSe m egfel el a
I d t es [t 6 o

kir at

m6

d o s it ds ai

a I apj d n

hat dly o s t ar t al m dnak.

tlt|fv
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