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A Zalaegerszegi Becsali – TUNGSRAM

Lakóterületi Sportegyesület, összhangban a Polgári

Törvénykönyvben, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglalt rendelkezésekkel, Alapszabályát
az alábbiak szerint állapítja meg:
1. A Sportegyesület neve: Zalaegerszegi Becsali – TUNGSRAM Lakóterületi Sportegyesület
(továbbiakban: Sportegyesület)
Székhelye: 8900 Zalaegerszeg Alsóerdei út 3.
Működési területe: Magyarország
Elektronikus levélcíme: gezalaczik49@freemail.hu
Pecsétje: Z. Becsali - TUNGSRAM LSE 1976.
A Sportegyesület jogállása: önálló jogi személy.
A Sportegyesület jogutódja az 1976-ban alapított Zalaegerszegi TUNGSRAM Sportegyesületnek.
Egyesület időtartama: Határozatlan
2. A Sportegyesület célja:
Alapcélja:
-

szakosztályok és sportcsoportok létrehozása, működtetése

-

a verseny és tömegsporthoz szükséges feltételek biztosítása

-

együttműködés más sportegyesületekkel, szövetségekkel, állami, szövetkezeti és önkormányzati
szervekkel

-

egészségfejlesztés, közösségfejlesztés, egészségvédelem, egészséges életmódra nevelés, betegség
megelőzés, mozgás-gazdag, sportos életvitelre nevelés és ösztönzés az alapcél elérése érdekében

-

szükség esetén kiegészítő gazdasági tevékenység folytatása

-

üzemeltetésében lévő Szabadidőközpont (Zalaegerszeg, Alsóerdei út 9.) kerítésen belüli és az
Alsóerdei utcafronti főnyírás, gyomirtás, növények, fák, stb., gondozásának irányítása. Különös
figyelemmel, az allergiás reakciót kiváltó parlagfű irtására

3. A Sportegyesület tagsága, pártolótagsága:
Az alapszabály különleges jogállású tagságról (pártoló tag, tiszteletbeli tag) is rendelkezhet. Rendelkezni
kell a tagsági jogviszony keletkezésének és megszűnésének módjáról és feltételeiről is. A pártoló tag az
egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt, a tiszteletbeli tagot az egyesület tagjai
választják meg e tagságra. A különleges jogállású tagok az egyesület szerveibe nem választhatnak és az
egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt. Költségvetési szerv egyesület
pártoló tagja nem lehet. A Sportegyesület tagja lehet az, aki belépési nyilatkozatban vállalja, hogy
tevékenyen, az alapszabályban meghatározott céloknak folyamatos, tartós megvalósításával, részt vesz a
Sportegyesület valamely szervének működésében. A Sportegyesület a működési területén pártoló tagságot
szervezhet. Pártoló tagként felvehető az, aki belépési nyilatkozatban vállalja a Sportegyesület
célkitűzéseinek erkölcsi, anyagi támogatását. A Sport egyesületbe való belépés, kilépés önkéntes. A
Sportegyesületi tagság, pártolótagság a felvétellel keletkezik.
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Ha a tag, pártoló tag a vállalásának nem tesz eleget, vagy a tagdíj befizetést 6 hónapnál hosszabb ideig
elmulasztja, az elnök írásbeli felszólításban hívja fel a tagdíj megfizetésére, melyben 15 napos fizetési
határidőt tűz ki. Ha az adott határidőn túl sem rendezi tagdíj tartozását, súlyosan vagy ismételten sértő
magatartást tanúsít, tagsága kizárással megszűnik. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell
foglalni és indokolással kell ellátni; tisztességes eljárással az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás
alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A
kizáró határozatot a taggal közölni kell. Az A tagnak a kizáró határozat ellen fellebbezési lehetősége
nincs. Elhalálozás esetén törléssel szűnik meg. A tagsági jogviszony megszűnik még a tag kilépése,
egyesület általi felmondás, a tag kizárása esetén. ( Ptk. 3:68-70 §) A tag, tagsági jogviszonyát az egyesület
képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indoklás nélkül megszüntetheti. Ha az
alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, az egyesület a
tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az egyesület
közgyűlése dönt. A Sportegyesületi tagság, felvétele, kizárása, törlése a szakosztályok hatáskörébe tartozik.
Ugyanezen jogok a pártolótagság tekintetében az elnökséget illetik meg. A Sportegyesület a tagjairól és
pártoló tagjairól nyilvántartást vezet, valamint ellátja őket tagsági és pártolótagsági igazolvánnyal.
4. A Sportegyesületi tagok jogai és kötelességei:
A Sportegyesületnek magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi
tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár is tagja lehet, feltéve, hogy nincs eltiltva a
közügyek gyakorlásától. A tagokat az elnökség nyilvántartásba veszi, és a rendelkezésre álló adatokat (név,
lakcím, telefonszám, e-mail cím) adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi. A tagok személyére
vonatkozó adatok nem nyilvánosak. Az Egyesület tagjaira speciális összeférhetetlenségi szabályok nem
vonatkoznak.
A Sportegyesület tagja:
-

részt vesz a Sportegyesület tevékenységében és rendezvényein

-

választhat és választható a Sportegyesület szervezetének szerveibe

-

köteles eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek, köteles az alapszabály,
a közgyűlés és az elnökség határozatait végrehajtani

-

a Sportegyesület elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet bizottságok,
szakosztályok, sportcsoportok munkájában

-

részesülhet a Sportegyesület által nyújtott kedvezményekben (a kedvezményeket az elnökség
állapítja meg)

-

köteles tagsági díjat fizetni :
szakosztályban (sportcsoportban) történő részvétel esetén: min. 4000 Ft/év,
18 éven aluliaknak min. 3000 Ft/év

-

Az egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik. A szavazati jogát minden tag
csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazásra lehetőség nincs

-

Személyes részvétel az egyesület közgyűlésén, a határozatok meghozatalában
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A Sportegyesület tagja amatőr sportolóként a sportegyesületben csak sportszerződéssel sportolhat. A tag
nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását. Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg,
egyenlő kötelezettségek terhelik. (kivéve Ptk. 3:65 § (2) bek.). A tag tagsági jogait személyesen
gyakorolhatja (kivéve Ptk. 3:65 § (3) bek.), azok nem örökölhetők, nem forgalmazhatók.

5. A Sportegyesületi pártoló tag jogai és kötelességei:
A Sportegyesület pártoló tagja:
-

részt vehet a Sportegyesület tevékenységében és rendezvényein

-

javaslatokat, észrevételeket tehet a Sportegyesület működésével kapcsolatban

-

részesülhet a Sportegyesület által nyújtott kedvezményekben (a kedvezményeket az elnökség
állapítja meg)

-

köteles pártolótagsági díjat fizetni, amelynek éves összege minimum 3000 Ft/év

-

köteles az Alapszabályban foglaltakat betartani.

A Sportegyesület tiszteletbeli tagja:
-

Tiszteletbeli tag lehet az a természetes személy, akit az Elnökség az Egyesület kiemelkedő
erkölcsi, vagy anyagi támogatása jeléül tagjai sorába meghívott.

A tiszteletbeli tag jogai és kötelességei:
A Sportegyesület tiszteletbeli tagja:
-

részt vehet a Sportegyesület tevékenységében és rendezvényein

-

javaslatokat, észrevételeket tehet a Sportegyesület működésével kapcsolatban

-

részesülhet a Sportegyesület által nyújtott kedvezményekben (a kedvezményeket az elnökség
állapítja meg)

-

köteles tiszteletbeli tagdíjat fizetni, amelynek éves összege minimum 3000 Ft/év

-

köteles az Alapszabályban foglaltakat betartani.

6. A Sportegyesület szervezeti rendje:
A Sportegyesület legfelsőbb döntéshozó szerve a tagok összessége, a Közgyűlés. Az egyesület legfőbb
szervét szükség szerint, de legalább évenként egyszer össze kell hívni. A legfőbb szervet össze kell
hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve ha azt a tagok legalább egytizede vagy az
alapszabályban ettől eltérően meghatározott hányada - az ok és a cél megjelölésével - kéri. A legfőbb
szerv ülése személyes részvétellel elektronikus úton is lefolytatható, ha a legfőbb szerv tagjainak
személyazonossága az igénybe vett elektronikus úton megfelelően igazolható, dokumentálható és ennek
lehetőségét és módját a létesítő okirat rögzíti.
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A közgyűlésre minden tagot írásos meghívó küldésével kell meghívni, úgy hogy a meghívók elküldése
és a közgyűlés napja között legalább 15 nap időköznek kell lennie. A meghívónak tartalmaznia kell az
egyesület nevét és székhelyét, a közgyűlés idejének és helyszínének megjelölését, és a közgyűlés
napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a
határozatképesség megállapítása során, figyelmen kívül kell hagyni. A határozat meghozatalakor nem
szavazhat az, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít. Nem szavazhat az sem, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, aki
ellen a határozat alapján pert kell indítani, akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi
személynek nem tagja, vagy alapítója. Végezetül az sem szavazhat, aki a döntésben érdekelt más
szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy egyébként személyesen érdekelt a
döntésben.
Továbbá vannak a tagok által - az alapszabályban meghatározottak szerint - közvetlenül vagy közvetett
úton választott testületek (elnökség, szakosztályvezetés, sportcsoport vezetés, bizottságok).
Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni a tagok egyharmadának a cél megjelölése mellett történő
kívánsága esetén, illetve ha a bíróság elrendeli.
A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok háromnegyede jelen van.
Határozatképtelenség esetén elhalasztott Közgyűlés legkorábban fél órán belül, legkésőbb 30 napon
belül történő összehívása során az eredeti napirendre felvett kérdésekben a megjelentek számára való
tekintet nélkül határozatképes, ha erre a jogkövetkezményre előzetesen a meghívóban figyelmeztették a
tagokat.
A Közgyűlés a Sportegyesület ügyintéző és képviseleti szerveit titkos szavazással választja meg.
Határozatait ( kivéve az ügyintéző és képviseleti szervek választását ) nyílt szavazással , általában egyszerű
szótöbbséggel hozza. A szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbsége szükséges azonban
a Sportegyesület egyesülésének, megalakulásának, megszűnésének kimondásához, valamint az új
Alapszabály elfogadásához, illetve módosításához, továbbá a Közgyűlés hatáskörébe tartozó szervek
személyeinek megválasztásához.
Közvetlenül a szavazást követően az elnök – a szavazatszámlálók segítségével - összesíti a leadott
szavazatokat, megállapítja a szavazásra jogosultak számát, valamint a határozati javaslatra „igen”
szavazatot leadók számát. Amennyiben ezen számítás alapján az egyszerű többség, avagy – amennyiben
az adott kérdésben a jelen alapszabály vagy jogszabály minősített többséget ír elő – az előírt mértékű
minősített többség megállapítható, úgy az elnök szóban kihirdeti a jelenlévő tagoknak, hogy a határozat
meghozatalra került (a továbbiakban: „meghozott határozat”); ellenkező esetben arról, hogy a határozat
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nem került meghozatalra (a továbbiakban: „elutasított határozat”). A határozat hatályba lépésének
időpontja, a közgyűlés által hozott eltérő rendelkezés hiányában: az elnök által történő kihirdetés
időpontja. A határozat meghozataláról, avagy elutasításáról az Elnök 8 munkanapon belül köteles az
adott közgyűlésen jelen nem lévő tagoknak írásbeli tájékoztatást küldeni, feltüntetve benne a meghozott,
vagy elutasított határozat tartalmát, valamint a határozat meghozatalának időpontját. A határozat
meghozataláról, avagy elutasításáról szóló írásbeli tájékoztatás történhet tértivevénnyel feladott
levélben, postai úton, továbbá elektronikus levél útján is, oly módon, hogy a tag a levelezőrendszerén
keresztül olvasási visszaigazolás, vagy válaszüzenet küldésével igazolja, hogy a tájékoztatást átvette.
A Sportegyesületi elnökség, az elnök és a Számvizsgáló Bizottság megválasztása öt évre történik.
A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:
-

az alapszabály módosítása

-

az egyesület megszűnésének, egyesületekre való szétválásának, valamint más egyesülettel való
egyesülésének kimondása

-

az elnökség tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának a megállapítása,

-

éves költségvetés elfogadása

-

az éves beszámoló –ezen belül az elnökségnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló
jelentésnek – elfogadása

-

a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
egyesülettel munkaviszonyban áll

-

az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, vagy ezek hozzátartozójával köt

-

a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés

-

végelszámoló kijelölése

-

döntés az egyesületbe való belépésről

-

döntés az egyesületből való kizárásról

-

az éves tagdíj mértékének megállapítása

-

az 1 millió Ft összeg feletti értékű szerződések megkötésének jóváhagyása

-

a tiszteletdíjak megállapítása

-

minden olyan kérdés, amelynek eldöntését jogszabály, alapszabály, közgyűlés által elfogadott
szabály, szabályzat, határozat a közgyűlés hatáskörébe utal;
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A Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a Sportegyesület elnöksége jogosult a hatáskör gyakorlására,
ha az Alapszabály szerint a Közgyűlés összehívására nem kerül sor (kivéve a kizárólagosságot).
A közgyűlés üléseiről jegyzőkönyv készül, amelynek tartalmaznia kell az ülés időpontját, helyét, a
napirendet, határozatképességre vonatkozó megállapításokat, a hozzászólásokat, a határozatokat
(meghatározott sorszámokkal ellátva), azok tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és
ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megjelölésével, mellékelve a megjelentek aláírásával a
jelenléti ívet.
A hitelesített jegyzőkönyvet az egyesület tagsága és a vezető tisztségviselők, előzetes egyeztetés alapján
az elnöknél, bármikor megtekinthetik. A hozott határozatokat be kell vezetni a határozatok könyvébe. A
határozatok könyvét úgy kell vezetni, hogy abból megállapítható legyen a határozatok tartalma,
időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) is.
A hitelesített jegyzőkönyvet és a meghozott határozatot, avagy elutasított határozatot – a nyilvánosság
érdekében – közzé kell tenni az egyesület honlapján is, a meghozatalát követő 8 munkanapon belül.
7. A Sportegyesület elnöksége:
Az elnökség üléseinek száma, összehívásának rendje, határozathozatal módja, határozatképesség vizsgálata,
napirend közlésének módja.
Elnökség tagja csak olyan nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét semmilyen módon nem
korlátozták, feladatait személyesen köteles ellátni, bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre nem ítélték, foglalkozástól/tisztségviselési tevékenységtől nincs eltiltva.
7 választott tagból áll
Elnök:

Laczik Géza (an.: Galambos Mária Valéria)
8900 Zalaegerszeg, Baross u. 23. B/ I. II/8.

Elnökségi tagok:

Németh Attila (an.: Tarr Julianna)
8900 Zalaegerszeg, Balassi Bálint út. 24.
Gosztolai István (an.: Rohonczi Ilona)
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 7/A. I/4.
Hajas Róbert (an.: Sipos Anna)
8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 30. II/13.
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Lőrincz István (an.: Zelkó Flóra)
8900 Zalaegerszeg, Orgona u. 1/A.
Bozzay Tamás (an.: Tóth Erzsébet)
8900 Zalaegerszeg, Csendes u. 24.
Füzi Zsolt (an.: Tóth Borbála)
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 85. X/62.
A Sportegyesület elnökségének feladata és hatásköre:
-

az egyesület napi ügyeinek a vitele, az elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntés
meghozatala,

-

a beszámolók előkészítése és azok közgyűlés elé terjesztése,

-

az éves költségvetés előkészítése és annak közgyűlés elé terjesztése,

-

az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés
hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása,

-

az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők
megválasztásának előkészítése,

-

a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése,

-

az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása,

-

részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre,

-

a tagság nyilvántartása,

-

az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése,

-

az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése,

-

az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte
esetén a Ptk-ban előírt intézkedések megtétele,

-

tag felvételéről szóló közgyűlési döntés előkészítése.

8. A Sportegyesület elnöke:
-

vezeti és támogatja a mindenkori elnökség munkáját, hazai és nemzetközi viszonylatban
önállóan képviseli a Sportegyesületet

-

irányítja és ellenőrzi a Sportegyesület tevékenységét, irányítja a Sportegyesület gazdálkodását,
pénzügyi jogokat gyakorol

-

munkáltatói jogokat gyakorol a jogszabályokban megfogalmazott feltételek szerint

-

intézkedik és dönt a Közgyűlés vagy az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben

-

bevételi és pályázati lehetőségeket kezdeményez és menedzseli azokat
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-

összehívja és vezeti a Közgyűlést (az elnökség döntése alapján) és az Elnökség ülését

-

folyamatosan biztosítja az Alapszabály betartását

-

az egyesületet érintő minden ügyben az elnök önállóan jogosult az egyesület jegyzésére, akként,
hogy az egyesület előírt, előnyomott, illetve nyomtatott, teljes vagy rövidített neve alá önállóan
írja a nevét

-

az elnök az egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogát, valamelyik elnökségi taggal
együttesen gyakorolja. Kettőszázötvenezer forint összegig az elnök önállóan is rendelkezhet a
bankszámla felett.

9. A Sportegyesület elnökségi tagjai:
-

rendszeresen és tevékenyen részt vesznek a Sportegyesület feladatainak a meghatározásában és
megvalósításában, határozatok előkészítésében, megvalósításában, valamint a felügyelő szerv
utasításainak végrehajtásában, illetőleg a végrehajtás ellenőrzésében

-

jogosultak és kötelesek a Sportegyesületet érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal
kapcsolatban javaslataikat, észrevételeiket az elnökség elé terjeszteni

-

felelősek a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott elnökségi határozatokért, kivéve ha
ellenvéleményét kifejezetten fenntartotta és azt maradandóan kinyilvánította.

-

bevételi és pályázati lehetőségeket kezdeményeznek és menedzselik azokat

-

az elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén az elnök megbízásából az arra kijelölt személy
látja el az elnök hatáskörbe tartozó feladatokat, képviseli a Sportegyesület érdekeit. Ellátja az
elnöki hatáskörbe tartozó feladatokat

Két közgyűlés közötti időben az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a
közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az elnökség
köteles beszámolni.
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó ügyekben az elnökség jogosult az egyesületet terhelő
kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról – a közgyűlés felé utólagos beszámolási és
tájékoztatási kötelezettség mellett – dönteni.
Az elnökség szükség szerint, de legalább félévente egyszer ülésezik. Az elnökség köteles ülésezni, ha
azt az elnökség bármely tagja írásban kéri. Az elnökségi ülésre az elnökségi tagoknak szóló meghívót,
15 nappal az ülés előtt, az elnöknek kell eljuttatnia. A meghívó tartalmazza az ülés időpontját,
helyszínét és napirendi pontjait. Az elnökségi ülés összehívása történhet tértivevénnyel feladott
levélben, postai úton, továbbá elektronikus levél útján is, oly módon, hogy a tag a levelezőrendszerén
keresztül olvasási visszaigazolás, vagy válaszüzenet küldésével igazolja, hogy a meghívót átvette. A
meghívót, az előzetes értesítési időközben – a nyilvánosság érdekében – közzé kell tenni az Egyesület
honlapján is.
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Az elnökség határozatképes, ha az ülésen minden tag jelen van. Döntéseit az elnökség nyílt szavazással,
egyszerű többséggel hozza.
Az Elnökség ülései a tagok számára nyilvánosak. Nem tagok, csak az elnökség, - bármely tagjától
származó, - meghívójával vehetnek részt az elnökség ülésén.
Az elnökség üléseiről az elnök, vagy az általa felkért személy, emlékeztetőt készít.
Az elnökség határozatait a határozatok könyvében kell nyilvántartani, amelyet bárki korlátozás nélkül –
előzetes egyeztetés után – megtekinthet.
A határozatok könyve tartalmazza az elnökség döntéseit, a döntések meghozatalának időpontját és
hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A határozatok könyvét az Elnök vezeti.
Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki, aki az egyesület tagja, betekinthet.
10. A Számvizsgáló Bizottság:
3 főből áll: 1 elnök + 2 tag
Szőkéné Szalai Rozália (an.: Varga Ilona)
8900 Zalaegerszeg, Gyimesi u .22.
Kurucz Pálné (an.: Nagy Rozália)
8900 Zalaegerszeg, Sas u. 7.
Döméné Nagy Dalma (an.: Kertész Zita Melinda)
7624 Pécs, Bálicsi u. 1/A

-

ellenőrzi a Sportegyesület gazdasági, pénzügyi tevékenységét

-

ellenőrzi a gazdasági, pénzügyi rendelkezések betartását

Évente egyszer ülésezik, 3 fő esetén határozatképes. Ülései nyilvánosak. Határozatait nyílt szavazással,
egyszerű szótöbbséggel hozza. Lemondott vagy tisztségéből egyéb ok miatt megvált számvizsgáló bizottsági
tag helyére a közgyűlés a sportegyesület tagjai sorából új személyt választhat. A háromfős Számvizsgáló
Bizottság a tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős, ő a felügyelő szerve, annak beszámolni tartozik. A
Számvizsgáló Bizottságnak nem lehet tagja az, aki a Sportegyesület elnökségének tagja, aki a Sportegyesület
alkalmazásában áll, vagy a Sportegyesületben gazdasági feladatokat lát el. A Számvizsgáló Bizottság
észrevételeiről tájékoztatja a Sportegyesület elnökségét, szükség esetén a felügyelő szervét.
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11. A sportegyesület bizottságai:
A Számvizsgáló Bizottságot a tisztújító Közgyűlés válassza meg.
A Választási Bizottság a tisztújító Közgyűléstől kapja a megbízást.
Az elnökség a Sportegyesület működésének eredményessége érdekében ideiglenes vagy állandó
bizottságot vagy bizottságokat hozhat létre, szüntethet meg.
12. A Sportegyesület szakosztályai és sportcsoportjai:
Munkájukat a szakosztályok és sportcsoportok vezetése irányítja, tevékenységükről és pénzügyi
gazdálkodásukról az elnökségnek számolnak be. Vezetésüket a mindenkori elnökség bízza meg.
Feladatuk a rendszeres verseny- és tömegsport kialakítása és biztosítása.
Közreműködnek a sportegyesületi feladatok megvalósításában.
Vezetőik irányítják, szervezik és ellenőrzik a szakosztály (sportcsoport) tevékenységét, felügyelik
pénzügyi gazdálkodást.
Éves programot és költségvetést készítenek, és azt benyújtják jóváhagyásra az elnökségnek.
13. A Sportegyesület törvényességi felügyelete:
A Sportegyesület működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet
gyakorol. A Sportegyesület tisztségviselőinek polgárjogi nyilatkozatot kell tenniük.
14. A Sportegyesület jogi személy, amelyet a Sportegyesület elnöke képvisel.
15. A Sportegyesület gazdálkodása és vagyona:
A Sportegyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
Az egyesület tagdíjból, vagy a részére juttatott támogatói befizetésekből és esetleges egyéb
jövedelmekből gazdálkodik, vagyonát nem oszthatja fel a tagjai között, részükre nyereséget nem
juttathat.
A tagdíj befizetésének módját az elnökség határozza meg. A tagok tagdíjbefizetéseiről az elnökség
irányítása szerint az ügyintéző a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet.
A tagok a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
Az egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.
Az elnökség évente köteles a vagyonnal történt gazdálkodásról a Közgyűlésnek elszámolni.
A Sportegyesület éves költségvetés alapján a civil szervezetekre vonatkozó gazdálkodási, pénzügyi és
számviteli előírások szerint gazdálkodik.
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Az egyesület pénztárát az elnök, vagy az általa megbízott személy kezeli. A kiadásokról és bevételekről,
a számlákról pénztárkönyvet vezet. Az elnök a pénztárból 250.000 Ft összeghatárig önállóan jogosult
kifizetést teljesíteni, 250.000 Ft összeghatár feletti utalványozásra az elnök, egy másik elnökségi taggal
együttesen jogosult.
A Sportegyesület céljainak elérése, feladatainak megvalósítása érdekében gazdasági tevékenységet
folytathat. A gazdasági tevékenység megvalósítása által a Sportegyesület a célok eléréséhez szükséges
anyagi hátteret biztosítja önmaga számára.
Az egyesület az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli
szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való
elszámolás feltételeit és módját. Az egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által
megismerhetők.
A gazdasági tevékenységről az elnök elnökségi üléseken az elnökségi tagoknak, az év végi Közgyűlésen
pedig a tagságnak számol be. A Közgyűlés a beszámolót nyílt szavazáson 50% + 1 szavazati többséggel
hagyja jóvá.
Beszámoló készítése:
Az egyesület működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év (naptári év) utolsó
napjával köteles beszámolót készíteni.
-

A beszámoló tartalmazza a mérleget, az eredménykimutatást, és a kiegészítő mellékletet.

-

A beszámoló melléklete tartalmazza a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a
juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét, és a juttatásban
részesülő vezető tisztségek felsorolását.

A beszámoló összeállításáról az elnökség köteles gondoskodni. Az elnök a beszámolót - az adott üzleti
év mérlegforduló-napját követő ötödik hónap utolsó napjáig - a közgyűlés elé terjeszti, amelyet a
közgyűlés egyszerű szótöbbségű határozattal fogad el.
Az egyesület köteles a közgyűlés által elfogadott beszámolóját, az adott üzleti év mérlegforduló-napját
követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, mely kötelezettségének az egyesület
a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló
törvényben meghatározott módon tesz eleget. Az egyesület a beszámolót elhelyezi a honlapján is. A
közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét az egyesület legalább a közzétételt követő második
üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.
Az egyesület beszámolójába, bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet.
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16. A Sportegyesület bevételei:
-

a tagok és a pártoló tagok által fizetett tagdíj, illetve felajánlás,

-

állami és társadalmi szervezetek támogatása,

-

önkormányzati támogatás,

-

természetes és jogi személyek adományai,

-

pályázati úton elnyert támogatások,

-

takarékbetétekből, értékpapírokból származó kamat-, osztalék-, illetve árfolyamnyereség,

-

a Sportegyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel,

-

egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel,

-

rendezvények bevételei,

-

reklámbevételek,

-

egyéb bevételek.

A Sportegyesület céljai megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, másodlagos jelleggel
gazdasági, vállalkozási tevékenységet is folytathat. A vállalkozási jellegű bevételek éppúgy, mint a
vállalkozási jellegű kiadások csak másodlagos szerepet tölthetnek be a Sportegyesület gazdálkodásában. Az
egyesület vállalkozási tevékenységet csak az egyesület céljainak a megvalósítása érdekében, az alapcélokat
nem veszélyeztetve végzi.
17. A Sportegyesület kiadásai:
-

a versenysport (labdarúgás, teke, stb.) kapcsán felmerült kiadások,

-

a szakosztályi (sportcsoporti) versenyzésekkel kapcsolatos nevezési,
orvosi vizsgálati, biztosítási, sportszövetségi tagsági, utazási, bírói, stb. díjak,

-

a sportoláshoz szükséges eszközök, felszerelések beszerzési, karbantartási és pótlási költségei,

-

létesítmények bérleti költségei,

-

a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen és közvetett költségek (ráfordítások,
kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani,

-

egyéb – a Sportegyesület tevékenységéhez kapcsolódó, előzőekben fel nem sorolt – kiadások.
Az egyesület nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell
alkalmazni. A Sportegyesület tisztségviselői feladataikat díjazás nélkül látják el. Az egyesület a
cél szerint tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és
ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. A Sportegyesület céljai megvalósítása érdekében
gazdasági vállalkozási tevékenységet folytathat, de gazdasági tevékenysége során pártoknak,
politikai szervezeteknek anyagi támogatást nem nyújt.
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18. A Sportegyesület szervezeti és működési szabályzata:
A Sportegyesület működését az elnökség, a tisztségviselők, a bizottságok, a szakosztályok
(sportcsoportok) szervezetét, feladatait és működésüket érintő, az Alapszabályban részletesen nem
szabályozott alapvető kérdéseket szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni. A szervezeti
és működési szabályzat nem állhat ellentétben a Sportegyesület Alapszabályával.
19. A Sportegyesület megszűnése:
A Sportegyesület megszűnik, ha (Ptk. 3:48 §, 3:83-3:85 §)
-

a legfőbb szerv döntése alapján átalakul, más egyesülettel egyesül, egyesületekre válik
szét

-

a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozattal a
feloszlásáról vagy megszűnéséről határoz

-

a bíróság feloszlatja, a vagyoni viszonyok lezárására irányuló megfelelő eljárás
lefolytatását követőena nyilvántartásból törli

-

a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy megállapítja
megszűnését

-

a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti és az egyesületet a
nyilvántartásból törlik

-

az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és
új célt nem határoztak meg

-

az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt

-

határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt

-

meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött megszűnés esetén, ha a feltétel
bekövetkezett

A legfőbb szerv nem dönthet az egyesület feloszlásáról, ha az egyesülettel szemben lefolytatott
végrehajtás eredménytelen volt vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította.
Az egyesület alapszabálya vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában a jogutód nélkül megszűnt
egyesület - hitelezői igények kielégítése után - megmaradt vagyonát az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott
célra kell fordítani és az ott megjelölt módon kell nyilvánosságra hozni.
Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott
szervezetnek juttatja a vagyont. A jogutód nélkül megszűnt egyesületnek a hitelezők kielégítése után
fennmaradt vagyona az egyesület tagjait illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ők vagy
jogelődjük az egyesület javára vagyoni hozzájárulást teljesítettek. Az egyesület tagjai a felosztott
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vagyonból való részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt egyesület ki nem elégített
tartozásaiért.
Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után
fennmaradó vagyont a nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja.
A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a
vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az
egyesület törlésével száll át az új jogosultra.
20. Az egyesület felügyelete:
Az egyesület adóellenőrzését az adóhatóság, az államháztartásból származó (költségvetési) támogatás
felhasználásának ellenőrzését törvény eltérő rendelkezése hiányában az Állami Számvevőszék, az állami
vagy önkormányzati költségvetésből, illetve a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások
felhasználásának ellenőrzését a külön jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, a közhasznú működés feletti
törvényességi ellenőrzést pedig a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.
21. Nyilatkozat:
A Sportegyesület pártoktól független, céljaitól távol áll mindenféle politikai tevékenység folytatása
illetve támogatása.
Ennek megfelelően a Közgyűlés résztvevői kinyilatkoztatják az alábbiakat és garantálják annak
maradéktalan betartását, betartatását:
-

a Sportegyesület semmiféle pártpolitikai tevékenység színtere nem lehet

-

a Sportegyesület nem állít és támogat jelöltet az országgyűlési képviselői választásokra

-

a Sportegyesület nem állít és támogat jelöltet az önkormányzati választásokra.
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Ezt az Alapszabályt a Zalaegerszegi

Becsali – TUNGSRAM Lakóterületi Sportegyesület, székhelyén,

2015.05.10. napján tartott Közgyűlése elfogadta. Az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege
megfelel a civil szervezetek nyilvántartásáról szóló 2011. évi CLXXXI. Tv. 38 § (2) bek.-ben foglaltaknak.

Zalaegerszeg, 2015.05.13.

Ellenjegyzem:
Zalaegerszeg, 2015.05.13.
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