Győri „Előre” Horgászegyesület
Alapszabálya

A „Győri Előre” Horgászegyesület a horgászati kultúra őrzése érdekének védelmében létrejött
egyesület, amely a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013.évi V. törvény, az egyesülési jogról,
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011.évi CLXXV. törvény, rendelkezései alapján folytatja tevékenységét, s amely szervezet a
2007.évi május hó 9. napján kelt Alapszabályát a 2016. március 12. napján és 2016.
szeptember 29. kelt módosításokkal, az alábbi egységes szerkezetbe foglalja. /Az utolsó
módosítással érintett részek, illetve új rendelkezések „dőlt” betűvel kerültek kiemelésre/
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1 Az Egyesület neve: „Győri Előre” Horgászegyesület
1.2 Az Egyesület székhelye: 9062 Kisbajcs, Arany János u. 62.
1.3 Az Egyesület Győr-Moson-Sopron Megye területén működik.
1.4 A Győri „Előre” Horgászegyesület jogi személy.
1.5. Az Egyesület önkormányzati elven működő független civil szervezet.
1.6. Az Egyesület Elnöksége:
Szilágyi Gábor (8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky u. 73-79. D. II/6.) – elnök
Pénzes István (9023 Győr, Szabolcska u. 22.) - elnökségi tag
Garai Péter (9062 Kisbajcs, Győri út 6.)- elnökségi tag
1.7. Az Egyesület felügyelőbizottsága:
Molnár Norbert (9322 Rábatamási, Petőfi u. 18.)- felügyelőbizottság elnöke
Mosonyi Gábor (2451 Ercsi, Toldi u. 11.) - felügyelőbizottsági tag
Prém Árpád (9177 Ásványráró, Egres u. 5.)- felügyelőbizottsági tag
II.
AZ EGYESÜLET CÉJA
2.1 A Győri „Előre” Horgászegyesület célja:
Az egyesület célja a vízi élővilág és a vizek természeti környezetének a védelmével
összhangban lévő horgászati kultúra kialakítása és a jogszabályi előírásoknak, valamint a
horgászrendnek megfelelő horgászat szervezése.
2.2. Céljai megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat látja el:
 tagjai horgászérdekeinek képviseletét;
 a természet és halállomány védelmét;
 a horgász szakismeret terjesztése, oktatás, vizsgáztatás szervezése;
 az orvhorgászat megelőzése, visszaszorítása;
 a horgászat népszerűsítése;
 a tagok horgászati okmányokkal való ellátása (horgászjegyek, napi jegyek, területi
engedélyek stb.);
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halfogó és a tagság kívánsága szerint egyéb rendezvények,versenyek szervezése.

2.3. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független,
pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, pártoktól anyagi támogatást nem fogad el,
országgyűlési, európai parlamenti és önkormányzati választások során képviselőjelöltet nem
állít és nem támogat.

III./
AZ EGYESÜLET TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:
1./ Az Egyesület teljes jogú tagokból és pártoló tagokból áll.
Az egyesület teljes jogú tagja lehet minden olyan:
- 18. életévét betöltött
- belföldi természetes személy, illetve külföldi természetes személy, amennyiben letelepedési
vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezik,
- aki az alapszabályban foglaltakat elfogadja.
Az Egyesület- közgyűlési szavazati jog és tisztségviselői jogosultság nélküli- pártoló tagja:
 az egyesület működését és gazdálkodását elősegítő, támogató gazdálkodó szervezetek,
 az egyesületi működést támogató nagykorú természetes személyek, ha a belépési
nyilatkozatával, illetve együttműködési megállapodással a pártoló tagokra vonatkozó
kötelezettségeket elfogadja és az Alapszabályban foglaltakkal egyetért.
2./ A tagsági viszony a belépő kérelmező írásbeli kérelme alapján, az Egyesület Elnökségének
elfogadó határozatával és a nyilvántartásba vétellel keletkezik.
3./ Az Egyesület teljes jogú tagja:
részt vehet a szervezet tevékenységében, rendezvényein, fórumain és szervezett
tanfolyamain
hozzászólási joggal rendelkezik,
választhat és választható az Egyesület szerveibe,
határozati javaslati és szavazati joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésein és egyéb
ülésein vagy rendezvényein,
javaslatokat, indítványokat tehet az Egyesület szerveihez,
igénybe veheti az Egyesület létesítményeit és az Egyesület által a tagoknak nyújtott
kedvezményeket,
köteles eleget tenni az Egyesület Alapszabályában meghatározott kötelezettségeinek,
nem veszélyeztetheti az Egyesület céljainak megvalósítását.
4./ Az egyesület teljes jogú tagja köteles:
- az egyesület alapszabályát és belső szabályzatait valamint az egyesület szervei által
hozott határozatokat megtartani, az egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben
tartani,
- az egyesület közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni,
- a közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat adott év március 31-ig az
egyesület folyószámlájára illetve házi pénztárába megfizetni,
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részt venni az egyesület célkitűzésének megvalósításában,
óvni az egyesületi létesítményeket, eszközöket, felszereléseket,
legjobb tudásának megfelelően képviselni az egyesületet,
köteles lehetőségéhez mérten munkával és jutatással segíteni az egyesület munkáját.

5/Az egyesület pártoló tagjainak jogai és kötelességei
- a pártoló magánszemély esetén személyesen, a jogi személy képviselője útján vehet részt az
Egyesület közgyűlésén,
- köteles segíteni az Egyesület által meghatározott célok elérését,
- köteles az Egyesület működésének anyagi és erkölcsi támogatására,
- köteles befizetni a vállalt támogatást,
- köteles betartani az Alapszabályban foglaltakat,
6./ Tagsági viszony megszűnése:
- a tag kilépésével,
- a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával,
- természetes személy halálával,
- a szervezet jogutód nélküli megszűnésével,
- a tagdíjfizetés egy évet meghaladó késedelme miatti felmondással,
- a tag kizárását kimondó jogerős határozattal (tag akkor zárható ki, ha az alapszabály
rendelkezéseit megszegi és a megfogalmazott célokkal és feladatokkal ellentétes magatartást
tanúsít).
A tagsági jogviszonyban bekövetkezett változásokról az Elnökség nyilvántartást vezet és
beszámol a Közgyűlésnek.
7./ A tag tagsági jogviszonyát az egyesület elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor,
indokolás nélkül megszüntetheti.
8./ Ha az alapszabályban meghatározott feltételeknek a tag nem felel meg, az egyesület a
tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja.
A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt.
9./ A tagnak a jogszabályt és az egyesület Alapszabályát vagy közgyűlési határozatát
súlyosan, vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés – a taggal szemben kizárási
eljárást folytathat le. A kizárási eljárást bármely egyesületi tag, vagy egyesületi szerv
kezdeményezheti.
A kizárásra irányuló kezdeményezést a kifogásolt magatartás megjelölésével a magatartásról
való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül az egyesület elnökéhez kell írásban
benyújtani, amely köteles azt az egyesület legközelebbi közgyűlésének tárgysorozatába venni.
A közgyűlés a tag kizárásának ügyében zárt ülésen határoz.
A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. Az
indokolásban tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá
jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.
A kizáró határozatot annak meghozatalától számított 15napon belül a taggal átvételi
elismervény ellenében személyesen, vagy igazolható módon postai úton kell közölni.
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A közgyűlés kizárást kimondó határozatával szemben fellebbezésnek nincs helye.
A kizárt tag a kizárást kimondó határozat közlésétől számított 30 napon belül a kizáró
határozat hatályon kívül helyezése iránt a bíróságon keresetet indíthat az egyesülettel
szemben.
V.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
1./ Az Egyesület szervei
a.) Közgyűlés
b.) Elnökség
c) Felügyelőbizottság

2./ A. Közgyűlés
2.1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll és amely az
Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet.
3.2. A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal kell összehívni.
3.2,1 Összehívásáról az egyesület elnöke gondoskodik oly módon, hogy az elnök valamennyi
tagnak és érdekeltnek írásbeli meghívót küld, amely tartalmazza az ülés helyét, időpontját és a
napirendet.
3.2.2. A közgyűlés összeívása akkor szabályos, ha a meghívó elküldése és a közgyűlés
megtartása között legalább 8 nap eltelt.
3.2.3. A közgyűlés a székhelyre kell összehívni, de az elnökség határozata alapján más, a
közgyűlés megtartására alkalmas helyen is megtartható.
Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az
ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárulnak az ülés
megtartásához.
3.2.4. A közgyűlésen csak a szabályszerűen közölt napirendben szereplő kérdésben hozható
határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirendben nem szereplő
kérdés megtartatásához egyhangúlag hozzájárulnak.
3.2.5. A közgyűlést bármikor kötelezően össze kell hívni, ha;
a.) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
b.) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy
c.) az egyesület céljainak elérése veszélybe került,
d.) a tagok legalább 1/3-a az ok és a cél és a napirendi pontok megjelölésével írásban kéri,
e.) az ügyészség a törvényes működés helyreállítása érdekében kezdeményezi,
f) a közgyűlés határozata a tervezett közgyűlési időpontot meghatározta,
g) a bíróság elrendeli.
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Az a,.b.,c.,e. pontok alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot
adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület
megszüntetéséről dönteni.
A közgyűlés kötelező összehívását az elnökség nem tagadhatja meg, időpontját nem odázhatja
el.
3.2.6. A közgyűlést szükség szerint az egyesület elnöke bármikor összehívhatja.
3.2.7. A közgyűlést az egyesület elnökének akadályoztatása esetén bármely elnökségi tag
hívja össze.
3.3. A közgyűlés nyilvános. A közgyűlés nyilvánossága csak a jogszabályban meghatározott
esetekben korlátozható.
3.4.A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
- az alapszabály módosítása; Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) elfogadása és
módosítása;
- az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
- a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- az éves költségvetés elfogadása;
- a tagok éves tagdíjának megállapítása,
- az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről
szóló jelentésének – elfogadása;
- több éves gazdálkodási koncepció kialakításának elfogadása;
- Elnökség beszámoltatása;
- határozathozatal minden olyan kérdésben, amelyet a jogszabály a közgyűlés hatáskörébe
utal.
A közgyűlés jogosult:
-az egyesületi tisztségviselőket nyílt szavazással megválasztani, de dönthet arról, hogy a
tisztségviselőt titkos szavazással választja meg;
-az Egyesület céljai és feladatai körébe tartozó tevékenységet felvállalni és azt a tagsággal
vagy alkalmazotti (megbízotti) körrel elvégezni,
-az Egyesület tevékenységéhez időszakos vagy állandó munkacsoportokat (és/vagy
bizottságokat) létrehozni és ezeket beszámoltatni,
- az Egyesület működését érintő bármely kérdésben határozatot hozni.
3.5. A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több, mint fele jelen
van és ezt a jelenléti íven, sajátkezű aláírásával igazolja. A határozatképtelen Közgyűlés
utáni megismételt (ugyanazon napirenddel összehívott) Közgyűlés a megjelentek számától
függetlenül határozatképes az eredeti napirendi pontok tekintetében akkor, ha a
meghívóban a távolmaradás következményeire a távollévő tagok figyelmét felhívták.
3.6. A közgyűlés határozatait – beleértve a tisztségviselők megválasztását is – nyílt
szavazással, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza.
3.7.1. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
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3.7.2. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.
3.7.3. A tag szavazati jogát csak személyesen gyakorolhatja.
3.7.4. A tagok tagsági státuszát érintő határozatokat az érintettekkel igazolható módon
(átvételi elismervény, postai tértivevény) írásban közölni kell. Az írásbeli értesítések
megküldéséről az egyesület elnöke gondoskodik.
3.8.A közgyűlést az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén bármely elnökségi tag vezeti.
3.9. A közgyűlésen a levezető elnök javaslatára az általános határozathozatal szabályai
szerint a tagok megválasztják a jegyzőkönyvvezetőt, továbbá az egyesületi tagok közül két fő
jegyzőkönyv-hitelesítőt, valamint három fő szavazatszámlálót.
3.10. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza
- a megjelent és szavazati joggal rendelkező egyesületi tagok számát,
- a napirend szerint tárgyalt kérdések rövid összefoglalását,
- az elfogadott határozatok pontos szövegét, valamint
- a leadott szavazatok számát „igen”, „nem” és „tartózkodás” szerint,
- az ülésen elhangzottak lényegét, a hozzászólók nevének feltüntetésével,
- a megtárgyalt dokumentumok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
3.11.A jegyzőkönyvet a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá, illetve a kettő
megválasztott jegyzőkönyv hitelesítő kézjegyével hitelesíti. Az elnök köteles a Közgyűlés
által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve
olyan módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma,
időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható.
3.12. A jegyzőkönyvbe az írásbeli felvételt és hitelesítést követően az egyesület elnökével
való előzetes egyeztetés alapján bármely tag betekinthet, illetőleg a határozatokról másolatot
kérhet, kivéve ha az személyiségi, vagy adatvédelmi jogokat sértene.
A fentieken túl az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba ugyancsak az
egyesület elnökével való előzetes egyeztetés alapján bármely tag betekinthet és az iratokról –
saját költségére – másolatot kérhet, kivéve, ha az személyiségi, vagy adatvédelmi jogokat
sértene. Az iratbetekintést bárki szóban, vagy írásban is kérheti és az elnök az iratbetekintést
kérővel történt előzetes egyeztetés szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági
határozat által előírt határidőben köteles az iratbetekintést lehetővé tenni.
Az elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a
kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem teljesítésének ideje, helye és módja. Az
iratbetekintés helye mindenkor az egyesület székhelye.
3.13. A közgyűlés alapszabályszerű lebonyolításáért a levezető elnök felel, aki a közgyűlés
rendjét jogosult és köteles fenntartani.
E hatáskörében eljárva:
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- megnyitja a közgyűlést, szünetet rendel el, berekeszti azt,
- megállapítja a határozatképességet,
- ismerteti a meghirdetett napirendet, felkéri azok előadóit, előterjesztőit,
- az előadók, előterjesztők, hozzászólók részére megadja a szót, szükség szerint megvonja,
- összegzi, megfogalmazza, szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat,
- megállapítja a szavazás eredményét, kimondja a határozatokat.
3.14. A levezető elnök a közgyűlés rendjének fenntartása érdekében
- megállapíthatja a hozzászólások sorrendjét,
- a közgyűlés rendjét, illetőleg az egyesület tekintélyét sértő magatartást tanúsító személyt
rendre utasíthatja,
- ismételt rendzavarás esetén felfüggesztheti az ülést, illetőleg azt,
- aki a közgyűlés rendjét figyelmeztetés ellenére ismételten megzavarja, meghatározott időre
vagy véglegesen kiutasíthatja a teremből.

4./ Az egyesület elnöksége
4.1. Az elnökség az egyesület operatív irányító testülete, vezető szerve. Tagjai az elnök és
elnökségi tag , akik az egyesület vezető tisztségviselői.
4.2. Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, az egyesülettel kapcsolatos
kérdésekre válaszolni. Az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.
4.3. Az elnökség határozatait nyílt szavazással a jelenlévők szótöbbségével hozza.
4.4 A vezető tisztségviselők megbízatása a megválasztásuk napjától számított öt év
időtartama szól.
4.5. A vezető tisztségviselőket az egyesület tagjai közül kell megválasztani.
4.6. Az elnökség szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ülésezik. Az ülést az
elnök írásban hívja össze. Bármely elnökségi tag kérésére – 8 napon belül - a tárgy
megjelölésével az elnökségi ülést írásban össze kell hívni.
4.7. Az ülés határozatképes, ha az elnökség legalább 2 tagja jelen van, határozatait nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A határozatot az érintettekkel igazolható módon
közölni kell.
4.8. Az elnökség döntéseiről az elnök az érintetteket írásban értesíti és
határozatoknak az egyesület székhelyén történő azonnali, 8 naptári
kifüggesztéséről. Az elnökség döntéseire a jelen alapszabályban rögzítettek
nyilvánosságra hozatali mód, iratokba való betekintési rend szabályait
alkalmazni kell.

gondoskodik a
napra történő
szerinti közlés,
értelemszerűen

4.9. Az elnök köteles az elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe
bejegyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az
elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.
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4.10. Az elnökség hatáskörébe tartozik:
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a
döntések meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.
n) együttműködési megállapodások jóváhagyása, felmondása,
o.)működési rendjének jóváhagyása,
p.)a közgyűlés döntéseinek érvényesítése,
q.)az elismerő oklevelek, jutalmak adományozása,
r.) ideiglenesen tevékenykedő munkabizottságok szükség szerinti létrehozása, feladatainak
meghatározása.
4.11.
Az elnökség beszámolási kötelezettségének keretében a szervezet működéséről,
vagyoni, pénzügyi helyzetéről köteles beszámolót, illetve a következő év tekintetében
költségvetést készíteni és ezeket az éves közgyűlésen előterjeszteni.
4.12. Az egyesület elnökének, elnökségi tagjának megbízatása megszűnhet:
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
4.13.A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesület elnökéhez, illetve másik vezető
tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor
lemondhat.
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4.14
Ha az egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető
tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől
számított hatvanadik napon válik hatályossá.
5. Az egyesület vezető tisztségviselői
5.1. Az egyesület vezető tisztségviselői: az egyesület elnöke, 2 elnökségi tag
Az egyesület elnöke, elnökségi tagjai képviselik az egyesületet.
Az egyesület elnökének képviseleti joga általános és önálló, mely magában foglalja a
bankszámla feletti rendelkezési jogot is.
Az egyesület elnökségi tagjainak képviseleti joga általános és együttes, mely magában
foglalja a bankszámla feletti rendelkezési jogot is.
5.2. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
5.3. Az elnök
a.) Az elnök felelős az egyesület törvényes, alapszabályszerű működésért, az egyesületi célok
megvalósításáért,
b.) az elnök követlen hatáskörébe tartozik
- az egyesület életének két elnökségi ülés közötti irányítása,
- a közgyűlés és az elnökség döntéseivel összefüggő feladatok meghatározása,
- az elnökség nevében a közgyűlés, illetve az elnökség összehívása,
- az egyesület képviselete bíróságok, más hatóságok és harmadik személyek előtt, valamint
hazai és nemzetközi tanácskozásokon, rendezvényeken,
- szerződések, egyéb megállapodások aláírása
5.4./ Az egyesület elnökének munkáját meghatározott rend szerint az elnökségi tagok segítik.
5.5./ Az egyesület elnökét a tisztségét megillető teljes hatáskörében tartós, előre láthatóan 30
napot meghaladó akadályoztatása esetén a bármely elnökségi tag önállóan helyettesíti.
6. Felügyelő bizottság:
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6.1 Az egyesület és a vezetőség gazdasági munkáját, működése törvényességét háromtagú
felügyelő bizottság kíséri figyelemmel. A felügyelő bizottság az egyesület felügyelő szerve.
A felügyelő bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja meg az egyesület rendes
tagjainak sorából 5 évre. A tagok újraválaszthatók.
6.2. A felügyelő bizottság tagjai: elnök és 2 tag. Egyidejűleg az egyesületen belül nem
viselhetnek más tisztséget.
6.3. A felügyelő bizottság ülését annak elnöke hívja össze szükség szerint, de legalább
félévente egyszer, írásban, a napirendi javaslat feltüntetésével, az ülés előtt legalább nyolc
nappal. Az ülés határozatképes, ha a 3 tag jelen van. Érvényes határozathozatalhoz egyszerű
szótöbbség, de legalább két egybehangzó szavazat szükséges. A felügyelő bizottság
egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg.
6.4. A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől jelentést, tájékoztatást, felvilágosítást
kérhet, a hivatalos iratokba megkötés nélkül betekinthet. Köteles ellenőrizni az egyesület
költségvetésének, a közgyűlés és a vezetőség határozatainak, az Alapszabálynak és a
jogszabályoknak a végrehajtását. Köteles ellenőrizni az egyesület szerveinek törvényes és
szabályszerű működését, évente pedig a pénz- és anyagkezelést, a bizonylati fegyelmet.
6.5. A felügyelő bizottság elnöke törvényességi észrevételezési joggal részt vesz a vezetőség
ülésein, illetve a közgyűlésen. Köteles beszámolni a közgyűlésnek a felügyelő bizottság
tevékenységéről. Az egyesület működési, szakmai és gazdasági beszámolóját véleményezi, s
erről tájékoztatja a közgyűlést.
6. 6. A felügyelő bizottság észrevételeiről írásban tájékoztatja a vezetőséget. Amennyiben
észrevételei alapján a vezetőség nem teszi meg a megfelelő intézkedéseket, a felügyelő
bizottság a közgyűléshez fordulhat. Rendkívül indokolt esetben felhívására az egyesület
elnökének rendkívüli vezetőségi ülést vagy közgyűlést kell összehívnia az indítványtól
számított 30 napon belül. Ha ez nem történik meg, a felügyelő bizottság maga jogosult a
testület összehívására. Ha súlyos és huzamosan fennálló törvény- vagy Alapszabály-sértést
tapasztal és észrevételei nyomán sem a vezetőség, sem a közgyűlés részéről nem történik meg
a megfelelő intézkedés, az ügyészséghez fordulhat.
6. 7. A felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelő bizottság
tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki,
vagy akinek a hozzátartozója az egyesület vezető tisztségviselője. A felügyelő bizottsági
tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a felügyelő bizottsági tag lemondó nyilatkozatát az
egyesület elnökéhez intézi.
VI.
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI:
1./ Az egyesület Alapszabályában meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával
önállóan gazdálkodik. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az egyesület csak
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olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél
szerinti tevékenységének ellátását, működésének fenntartását.
2./ Az egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési
kötelezettsége nincsen.
3./ Az egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági – vállalkozási tevékenység céljára
alapították, azonban a céljai megvalósítása érdekében gazdasági – vállalkozási tevékenységet
a célja szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végezhet. Az e
tevékenységből eredő bevételeket és költségeket elkülönítetten kell nyilvántartani.
4./ Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő
okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania.
5/ Az egyesület az államháztartás alrendszereitől írásbeli szerződés alapján részesülhet
támogatásban.
6./Az egyesület bevételei:
tagdíj
állami, önkormányzati költségvetési juttatások, támogatások
más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány
gazdálkodási-vállalkozási tevékenységből származó bevétel
állami, önkormányzati vagy más szervezetek pályázati kiírásain elnyerhető
támogatások,
a fenti pontok alá nem tartozó egyéb bevételek
7/ Az egyesület költségei, ráfordításai:
az alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek
az egyesület szervezetének működési költségei
a fenti pontok alá nem tartozó egyéb költségek
8./ Az Egyesület vezető tisztségviselői,a felügyelőbizottság tagjai az indokolt készkiadásainak
megtérítésére igényt tarthatnak.
9./ A gazdálkodási és jogi feladatok ellátására külső (tisztelet- vagy megbízási díjas)
munkatársat (könyvelőt, jogászt) lehet alkalmazni (vagy megbízni).
10./ Az egyesületi célok megvalósítása érdekében halőrt lehet alkalmazni. Amennyiben a
halőr tevékenységet munkaviszonyban látja el, úgy a munkáltatói jogokat az Elnök
gyakorolja.
VII.
AZ ADOMÁNYGYŰJTÉS SZABÁLYAI
Az egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók,
illetve más személyek zavarásával, személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság
sérelmével. Az egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a szervezet
elnöke, akadályoztatása esetén elnökhelyettese által aláírt meghatalmazás alapján végezhető.
VIII.
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TAGDÍJ
1/Az éves tagdíj mértékét az évi rendes közgyűlés változtathatja meg
2/ A 2016. évi tagdíj: 3900,- Ft, 2017. évi tagdíj: 4300,- Ft
3/ Az éves tagdíjat minden év március 31. napjáig kell az egyesület házipénztárába vagy az
egyesület folyószámlájára egy összegben befizetni.
IX.
AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
1. Az egyesület ;
a.) jogutódlással szűnik meg, ha
- más egyesülettel egyesül, vagy
- szétválik
b.) jogutódlás nélkül szűnik meg, ha
- a tagok kimondják megszűnését,
- az arra jogosult szerv megszünteti
- 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.

2./ Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése
után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott - ennek hiányában a nyilvántartó
bíróság által kijelölt -, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására
létrejött társadalmi szervezetnek kell átadni.
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.
3./ Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e
minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági
törléstől számított egy éven belül - az egyesület törlésének időpontjában tagsági
jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó
egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.
4./ Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig
kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a
szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő
az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem
vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem
alkalmazható.
X.
Az egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.
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XI.
Záró rendelkezések:
1./ Az Alapszabályban nem részletezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési
jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működésről, támogatásról szóló
2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
2./ Ezt az Alapszabályt az egyesület 2016. szeptember 29-én tartott közgyűlése elfogadta.
Győr, 2016.szeptember 29.

………………………………
Szilágyi Gábor
Győri „Előre” Horgászegyesület
elnöke
Előttünk, mint tanúk előtt:
1.
………………………………………..
név:
cím:
szig.sz.:

2.
………………………………………..
név:
cím:
szig.sz

Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt
szövege megfelel a 2016. szeptember 29. napján megtartott közgyűlésen 1 /2016.(IX.29.)
számú határozattal elfogadott módosítások alapján hatályos tartalomnak.
Győr, 2016. szeptember 29.

………………………………
Szilágyi Gábor
Győri „Előre” Horgászegyesület
elnöke

Előttünk, mint tanúk előtt:
1.
………………………………………..
név:
cím:
szig.sz.:

2.
………………………………………..
név:
cím:
szig.sz

