A KESZTHELYI YACHT CLUB

ALApSzABÁlya

A Polgári Törvélrykönyvról szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesü[ésijogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szenlezetek működésérőI és támogatásáról szóló 20l1. évi CLXXV. törvény (Ectv.) és a
sportról szőlő2004. évi I. törvény (Stv.) rerrdelkezéseinek rnegfelelve a tagol<az alábbitaltalommal fogadják
el a spoftegyesület (a továbbiakban: egyes|ilet) 2017 . február 25-től hatályos alapszabályát::
I.

Az egyesület adatai

l.

Az egyesiilet treve: Keszthelyi Yacht Club

2

Az egyesület székhelye: 83ó0 Keszthely, Csárda

últ 13.

Az egyes|ilet honlapja: www.kyc l 879.hu
J

4.

Az

egyesü let formája: sportegyesület

Az

a

egyestiletekről yezetett bírósági nyi|vántaftásbarr
kifejezetten fel kell ttintetni.

sportegyesület sportegyesületi jellegét

Az egyesületet tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmaző tagnévsor az alapszabály

1. számú mellékletét

képezi.

II.

Az egyesület célja, tevékenysége
1,

2

egyesület célja: A sportegyesület célja a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdtilés
biztosítása, azilyen igényel< felkeltése, tagjainak trevelése, a társadalrni öntevékenység és a közösségi
élet kibontakozása. Műrködési tertiletérr elősegíti az oktatásí intézmérryektarrulóinak, továbbá a lakosság
testnevelési és sporttevékenységét. A spoftegyesület jogszabályokban rneghatározott keretek között
nemzetközi tevékenységet folytathat. Versenyeztetés feltételeinek biztosítása. Az i{úság olimpiai
szellemben töfténó spoftolóvá való nevelése.

Az

Az egyesiilet tevékenysége: spofttevékenység szervezése,
sporttevékenység feltétel ei

3

ne

k

me

gteremtése

A

sportegyesület sporttal össze nem függó tevékenységet, valamint spofttevéketlységévelösszef|iggő
kereskedelmi tevékenységet (ideértve a spoftegyesiilet vagyoni értékűjogainak lrasznosítását is) csak
kiegészítő tevékenységkéntfolytathat, A sportlétesítrnényekllasználata, illetve működtetése - e
rendelkezés alkalmazásában -a sportegyesület alaptevékenységérrekminősül. [Stv. 17.§ (1) bek. b) pont]

ilI.

Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok
1,

Sportegyesület- az

e törvérryben megállapított eltérésekkel - az

egyesiilésijogról, a közhasznú jogállásról,

a civil szervezetek múködéséról és támogatásáről szóló törvény (Ectv.) és a Polgári
Törvénykönyv szabályai szerint működő olyan egyesület, amelynek alaptevékerrységea

valarnint

sporttevékenység szervezése, va|anrint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése.[Stv. l6.§ (l )bek.]
2

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete párloktól
anyagi támogatást nem nyúrjt.

fürggetlen és azoknak

3.

A

sportszervezet keretében sporttevékenységet fol1tató versenyző számára a sportszervezet köteles
biztosítani a sportrág jellege szerinti biaonságos sporttevékenység folytatásahoz szükséges feltételeket.
[SW.2.§(l)bek.]

Iv.
Tagdíj

1.

2.

Az

egyesület tagjai vagyoni hozzájáru|ásként tagdíjat fizetnek.
módját az elnökség javaslata alapján a közgyűlés állapítja meg.

A tagdíj összegét

és szolgáltatásának

Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében
a tagdij időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétőlszámitott 8 napon belül
köteles az egyesület héaipénztárábavagy az egyesület bankszámláj áratörténő átutalás útján teljesíteni.

v.

A tagság
a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki az egyesület célkitűzésévelegyetért és az a|apszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadj a.

Az egyesület tagja lehet az

vI.

A tagsági jogviszony keletkezése
egyesületi tagság az a|apitáskor az egyesület nyilvántarlásba vételévelkeletkezik. Az egyesület
megalakulását követően a tagság a belépésinyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési
nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétőlszámított 30 napon
belül, egyszerű szótöbbséggel, nyilt szavazással határoz a tagfelvételről.Határozatát annak meghozatalát
követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazoltmódon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára.
A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén j ogorvoslatnak helye nincs.

Az

vIL

A tagsági jogviszony megszűnése

1.

Atagsági jogviszony megszűnik:
a.l Atagkilépésével.
b./ Atag halálával vagy jogutód nélküti megszűnésévet,
c.l Atagkizárásával.

2.

A

3.

Az elnökség nyi|t szavazással, egyszení szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közil azt atagot,
aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő

tagsági jogviszonyát a ág az egyesület elnökségéhez cimzett írásbeli nyilatkozatával bármikor,
indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő
megérkezésenapján szűnik meg,

magatartást tanúsít.

Kizárható a tag akkor is, ha hat hónapon keresztiil elmaradt a tagdij megfizetésével. A tagdíj
megfizetésénekelmulasúásamiatt atag csak al<kor zárható ki, ha a legalább hat hónapos mulasáás
elteltét követően az elnökség írásban igazolható módon, póthatáridó tiízésévelés a
jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel - felszólította a tagdíjhátralék

4.

teljesítésére,mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt.
Akizátásieljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezéséreaz elnökség foly,tatja le, Akizárási
eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazo|hatő módon meg kell hívni, azza| aftgye|meztetéssel, hogy

aszabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és ahatározathozatalt nem
akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezésilehetőséget. Az ülésen a tag képviselóvel
is képviseltetheti magát. Atagkizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell
ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell akizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat,továbbá
ajogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség akizárásról szóló határozatot atagkizárási
eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közl'i az
érintett tagga|.

Akizátrttagakizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstőlszámított 15 napon
belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezésétkövetően az
elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli
közgyűlést. A közgytilés nyilt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak
meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolhatő módon is közli az érintett taggal,

vilI.

A tagok jogai
1.

Az egyesület tagja jogosult:

a.l az egyesilet tevékenységébenrésá venni
b.l az egyesület szolgáltatásait igénybe venni
c.l akőzgyúlésen résá venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni,
kérdéseketfeltenni, j avaslatokat és észrevételeket tenni
d.l az egyesület irataiba betekintetni
e.l arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban
meghatározottkizárő ok nem áll fenn.
2.

Atag a közgyűlésen a szayazatijogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja, A képviselő
részéreadott meghata|mazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a
közgytílés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.
A közgyűlésen valamennyi szavazásrajogosult tag egyenló szavazatlal rendelkezik,

Ix.

A tagok kötelezettségei

1.

Az egyesülettaga:
a./ Nem veszéIyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
b./Köteles a tagdijat annak e sedékes sé gé ig me gfizetni.
c./ Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozaáinakreá vonatkozó előírásait,
rendelkezéseit betartani.
d./ Köteles a lakcímétannak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.

x.

Az egyesület szervei
1.

Az egyesület szervei:
a./ Közgyűlés
b./ Elnökség

AKözgyűlés
2.

Aközgyűlés az egyesület döntéshozó szerve.

|-

A közgyűlés ülései nyilvánosak, a nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátoáató.
J.

A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály módosítása;

b) azegyesilet megszűnésének, egyesülésének és szétválásanak elhatátozása;
c) a vezető tisáségviselő megválasáása, visszahívása;
d) az éves költségvetés elfogadása, atagdíj megállapítása, melyre az elnökség tesz javaslatot;

e) az éves beszámoló

-

ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló

jelentésének - elfogadása;

J) avezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha avezető tisáségviselő az egyesülettel
munkaviszonyban áll;

g)

ti

a,
s

ás

olyan szerződés megkötésének jőváhagyása, amelyet az egyesület saját Ágával, vezető
é gvi se l

őj éve l v

agy ezek hozzátarto zój ával köt

;

h) ajelenlegi és korábbi egyesületi tagok és avezető tisztségviselők kártérítésiigények érvényesítéséről
való döntés;
y' döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy a|apszabály ahatáskörébe utal.
4,

A közgl.tilését évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen meg kell tárgyalnia éves pénzijgyi
tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló törvény rendelkezései
szerint készítettbeszámolót. [Stv. 17.§ (1) bek. a) pont]

5.

A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időponda előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen
az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolhatő módon. Írásbeli igazo|hatő módon történő
kézbesítésnekminősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus
levelezési címéretörténő kézbesítésazzal, hogy a kézbesítésvisszaigazolásra kerüljön (elekhonikus
tértivevény).

Ha a közgyűlést nem szabályszeníen híltrák össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a
részvételrejogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájátrul az ülés
megfartásához.

Aközg$ílési meghívó tarÁlmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és ajavasolt
napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni,
hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák, A meghívónak tartalmaznia kell továbbá
a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyúlés helyszínét és időpontját, és az arra
történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek
számár a tekintet nélkül batár ozatképe s l e sz.

A közg$ílési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.
A közgytilési meghívó kézbesítésétőlvagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület
szervei az elnökségtől a napirend kiegészítésétkérhetik, a kiegészítésindokolásával. A napirend
kiegészítésénektárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését
elutasíthatja yagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi
pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon
közli a tagokkal.
Ha az elnökség a napirend kiegészítéseiránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, űgy a
közgytilés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend
kiegészítésénektárgyában, azzal, hogy a szabá|yszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésbencsak
akkor hozhatő határozat,ha a részvételrejogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden
nem szerep l ő kérdés me glár gy alás ához e gyhan giiag hozzáj áru|.

6.

Az elnökség köteles

a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából,
ha
a,l az egyesilet vagyona az esedékes tarlozásokat nem fedezi;
b.l az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c,/ az egyesület céljainak eléréseveszélybe került.
Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
megszüntetése érdekében intézkedésttenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

.

A közgytilés haározatképes, ha azon a leadható szavazatoktöbb mint felét képviselő szavazásrajogosult
részt vesz. Ahaározatképességet minden határozathozatalná|vizsgálni kell.

8.

A közgyrilés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani ahatározatképességet, vagyis az

9.

A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni,amelyen fel kell tüntetni a tag, valamint
-ha az alapszabály a képviselő útján történő részvételt lehetővé teszi - képviselöje nevét és lakóhelyét
vagy székhelyét, és - ha a tagokat nem azonos számű szayazat illeti meg - a tagot megillető szavazatok
számát. Ajelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönywezető aláirásával hitelesíti.

7

aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgl,tílés a napirendi
pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök
személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség
esetén a két fos szavazatszámláló bizottságot.

A közgyűlésről jegyzőkönlvet kell készíteni,amely tartalmazza
a) az egyesilet nevét és székhelyét;
b) aközgy(ilés helyét és idejét;
c) aközgyűlés levezető elnökének, ajegyzőkönyvvezetőnek,
ajegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét;
d) akőzgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az e|hangzott indítványokat;
e) ahatározati javaslatokat, a leadott szavazatokés ellenszavazatok, valamint aszavazástől tartózkodók
számát.

Ajegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és egy erre
megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti.

10.

A tagok határozatukat ahatározatképesség megál|apiásánál figyelembe vett szavazatok többségével
hozzák meg, A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a)
b)
c)
d)
e)
J)
1l.

akit a határozatkötelezettség vagy felelősség alól mentesítvagy a jogi személy terhére másfajta
előnyben részesít;

akivel ahatározat szerint szerződést kell kötni;
aki ellen ahatározat alapján pert kell indítani;
akinek olyanhozzátartozőja érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;vagy
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Aközgytílés határozatát-azalapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában - egyszení szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az egyesület alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásíú:roz a közgytílés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az
egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szőlőközgyulési döntéshezaszavazati

joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

12,

A közgyűlésihatározatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a

határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolhatő módon
e gye sü l et honlapj án történő közzététe|éve l e gyi dej ű l e g.

is közli ahatározatnak az

Elnökség
13.

Az elnökség az egyesület 5 elnökségi tagból (elnök és 4 további elnökségi tag) áll'ő igyvezető szerve,
amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabá|y nem utal a közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe.

14.

Az elnökség tagait

a közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra,

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
a.

l a megbizás időtartam ának lej

ártáv al;'

b,/ visszahívással;
c./ lemondással;

d.l avezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
e.l avezető tisáségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő

korlátozásával:'
f .l

avezető tisztségviselővel szembenikizárő vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A

vezető tisáségviselő megbizatásáről az egyesülethez címzetl, az egyesület másik vezető
tisáségviselőjéhezintézettnyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt
megkívánja, a lemondás az ,6j vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek
hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
15.

a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
elláásához szükséges körben nem korlátozták.Haavezető tisáségviselő jogi személy, ajogi személy
köteles kijelölni azt atermészetes személyt, aki avezető tisáségviselői feladatokat nevében ellátja.
Yezető tisáségvise|ő az

vezető tisáségviselőkre vonatkoző szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető
tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisáségviselő az, akit
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek,amig a büntetett
előélethez fuződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő aki
közügyektől eltiltó ítélethatáIyaalattáll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak,
az eltiltáshatálya a|att az ítéletbenmegjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője
nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtól.

A

16.

Az egyesület v ezető tisztségviselői:

Az egyesület elnöke: Tompos Kálmán (anyja születési neve: Band Lenke, lakóhelye: 8360 Keszthely,
Balaton utca 10.)

Az elnökség tagjai: Csendes István (lakóhelye: 8315 Gyenesdiás, Tücsökdomb utca 5.)
Dr. Szabó Gyula, (lakóhelye: 8360 Kesáhely, Fejér György utca 8.)
Sza|aiLász|ő (lakóhelye: 8360 Keszthely, Csabagyöngye utca 18.)
Takács Péter (lakóhelye: 8380 Hévíz,Kisfaludy Sándor utca 30.)

Az egyesület törvényes képviseletétaz elnök látja el.
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.

I,1.

Az elnökség hatáskörébe tartozik:
a,l az egyesület napi ügyeinek vitele,

b.l
c.l

a hatáskörébetartoző ügyekben a döntések meghozatala;
abeszámolók előkészítéseés azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
az éves költségvetés elkészítéseés annak a közgyűlés elé terjesztése, a tagdíj fizetéssel kapcsolatos

h.l

a tagság nyilvántartása;

j avaslat közgytilés elé terj esáése;
d.l az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés
hatáskörébe nem tartoző döntések meghozatala és végrehajtása; a tárolási és szolgáltatási díjak
megállapítása
e.l aközgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
f.l az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
g.l részvétela közgyulésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;

i,l

az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
j./ az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
k.l az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte
esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
1.1 atag felvételéröl való döntés.
m/döntés mindazon kérdésben, amelyet j og szabály vagy alapsz abály a hatáskörébe utal
18

Az elnökség ülései nyilvánosak,

a nyilvánosság jogszabálybanmeg)taíározott esetekben korlátozható.

Az elnökség üléseit szükség szerint, de

Az elnökségi ülést az
elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület
székhelyérehívja össze írásban, igazolhatő módon. Írásbeli igazolhatő módon történő kézbesítésnek
minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényesküldeményként, továbbá atagnak az elektronikus levelezési
címéretörténő kézbesítésazzal,hogy a kézbesítésvisszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).
évente legalább egy alkalommal tarja.

Az elnökségi ülésre szóló meghívő tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi ülés helyét,
idejét és a javasolt napirendi pontokat, A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan
részletezettséggel kell rögziteni,hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassrák.
],9.

Az elnökség határozaát egyszení szótöbbséggel, nyílt szavazássalhozza. Az elnökség határozatképes, ha
üléséna szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Három elnökségi
j e len l éte e setén kizár őlag e gyhan gú l ag hozhatő határ ozat.

tag

Ahatátrozat meghozatalakor nem szavazhat az,
akit a hatrározatkötelezeltség vagy felelősség alól mentesítvagy a

a)

b)
c)
d)
e)
í)

jogi személy terhére másfajta

előnyben részesít;

akivel ahatározat szerint szerződést kell kötni;
aki ellen ahatétrozat alapján pert kell indítani;
akinek olyanhozzátartozőja érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;vagy
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben,

20. Az

elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat
meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazo|hatő módon is közli a határozatoknak az egyesület
hon l apj án történő kö zzétételével e gy i d ej űl e g.

x.

Megszűnés, törlés a nyilvántartásból

l.

A

sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítéseután fennmaradó vagyon állami
tulajdonba kerül, és aá a sportpolitikáért felelós miniszter általvezetett minisztérium költségvetésében

az utánpőt|ás-nevelés támogatására kell fordítani. [Stv.

2,

1

7.

§ (6) bek,]

A sportegyesületnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a a sportpolitikáért
felelős minisáer igazolja, hogy a sportegyesület az állami sportcélú támogatás felhasználásával e
törvényben, valamint az ál|anűánartás működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak

megfelelően elszámolt, vagy azt, hogy a sportegyesület állami sportcélútrámogatásban nem részesült. [Stv.
17.§ (7) bek.]

xI.

zárő rendelkezések
Az a|apszabá|yban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(Ptk.), a sportról szőlő2004. évi I. törvény, és az egyesülési jogról, aközhasznűjogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséról és támogatásáról szóló 20rI. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései
azirányadőak.

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabá|y alákásával az egyesület képviselője igazolja,
hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a módosítások alapjan hatályos
tartalmának. Tekintettel azidőközben bekövetkezett jogszabályiváltozásokra a létesítő okirat átfogó és
teljeskörű módosítása történt, ezért a megváltozott bekezdések külön kiemelésére nem került sor.
Kelt: Keszthely,2017

.

év. februrár hő 25 . napjrán

Tompos Kálmán

elnök

Kesáhelyen 2017 . február 25-én ellenj egyzem.,

