Vertessomloi Harom Forras Horgaszati Egyesiiletenek
Alapszabalya

!.§•

1. Az egyesiilet neve: Vertessomloi Harom Forras Horgaszati Egyesulet (a tovabbiakban:
egyesulet)
2. Szekhelye: 2823 Vertessomlo, Ady Endre utca 30. (Telehaz epiilete)
3. Vizteriilete: Vertessomlo Kozseg okologiai tavai (az Eszak-dunantuli Kornyezetvedelmi,
termeszetvedelmi es Vizugyi Feliigyeloseg altal H-411-4/2010. szamon kiadott vizjogi
iizemeltetesi hatarozatban foglalt ,,also es felso viztarozo", tovabba az engedelyben foglalt, a
viztarozokhoz kapcsolodo vedoteriilet, Vizkonyvi szam: Vertessomlo-11.)
4. Pecsetje: koriratban: Vertessomloi Harom Forras Horgasz Egyesulet (es) Vertessomlo. alul
az alapitasi evszam (2010), es kozepen egy ponty abraja talalhato.

2.§.
Az egyesulet celja:
a. Tagjai horgaszerdekeinek kepviselete, valamint kedvezo horgaszlehetosegek biztositasa.
b. Tagjai nevelese a halaszati jogszabalyok betartasara, a horgaszetika szabalyainak
tiszteletben tartasara, a termeszet szeretetere es vedelmere.
c. A sporthorgaszattal is hozzajarulni a szabadido kulturalt eltoltesehez.
d. A sporthorgaszat fejlesztese es nepszeriisitese

3-§Az egyesulet a 2.§-ban meghatarozott celkituzesek erdekeben:
a. Biztositja tagjainak a rendszeres egyesuleti elethez sziikseges felteteleket. a horgaszattal
osszefiiggo szakismereteik gyarapitasat, ismerteti a horgaszattal kapcsolatos jogszabalyokat es
egyeb rendelkezeseket.
b. Elosegfti a horgaszatra vonatkozo jogszabalyok egyeb eloirasok, a horgaszrendekben
foglaltak betartasat.
c. Segiti a hatosagokat az orvhalaszat, orvhorgaszat megelozeseben es lekiizdeseben, valamint
a vizek tisztasaganak, a termeszet vedelmere iranyulo munkajaban.
d. Halfogo es a tagok kivansaga eseten egyeb sportversenyeket rendez.
e. Az egyesulet feladatainak eredmenyes ellatasahoz igenyli tagjai segitseget, az egyesulet
eleteben elfogad erkolcsi es anyagi segitseget tamogatoitol.
4.§.

Az Egyesulet kozvetlen politikai tevekenyseget nem folytat, szervezete partoktol fiiggetlen es
azoknak anyagi tamogatast nem nyujt. Kozvetlen politikai tevekenyseg: part erdekeben
vegzett politikai tevekenyseg, az orszaggyiilesi kepviseloi valasztason torteno jeloltallitas, a
megyei, fovarosi onkormanyzat kepviselo-testiiletebe torteno jeloltallitas, az Europai
Parlament tagjanak torteno jeloles, a megyei jogu varos kepviselo-testiiletebe torteno
jeloltallitas, valamint a polgarmester jelolese. Nem minosiil kozvetlen politikai
tevekenysegnek a kiilon torvenyben meghatarozott nemzetisegi szervezet altal a helyi, illetve

nemzetisegi onkormanyzati kepviseloi valasztason torteno jeloltalh'tas, valamint polgarmester
jelolese.
5.§.
Az egyesiilet tagjai:
1. Az egyesiilet tagsagi formal:
•
•

rendes tag;
ifjusagi tag;

2. A tagsagi feltetelek:
I). Az egyesiilet rendes tagja az a 18. eletevet betoltott magyar allampolgar, aki a szabad
mozgas es tartozkodas jogaval rendelkezo szemelyek beutazasarol es tartozkodasarol szolo
torvenyben meghatarozottak szerint szabad mozgas es tartozkodas jogaval rendelkezik, illetve
a harmadik orszagbeli allampolgarok beutazasarol es tartozkodasarol szolo torveny hatalya
ala tartozo, es bevandorolt vagy letelepedett jogallasu, illetve tartozkodasi engedellyel
rendelkezo szemely, aki az alapszabaly rendelkezeseit magara nezve kotelezonek ismeri el es
kinyilvanitja, hogy az egyesulet celjait, annak megvalosulasat kivanja, annak szellemisegevel
azonosul, tovabba:
a) - Vertessomlo telepiilesen bejelentett allando lakohellyel rendelkezik;
b) - akit az egyesulet a tagok soraba felvesz;
c) - a red iranyado eves tagsagi dijat megfizette;
d) - nem all fenn vele szemben a 3. pontban nevezett kizaro ok, illetve nem all a jelen A
alapszabalyban es az egyesulet Szervezeti es Miikodesi Szabalyzataban rendezett fegyelmi
eltiltas hatalya alatt;
e) - megfizeti az egyszeri halasitasi hozzajarulast.
II.) Az egyesulet ifjusagi tagja az a 14. eletevet betoltott, azonban a 18. eletevet meg el nem
ero szemely, aki az I. a)-d) pontban rogzitett felteteleknek megfelel. Az ifjusagi tagnak
belepesi kerelmehez mellekelnie kell sziiloje, vagy torvenyes kepviseloje irasos
hozzajarulasat. A sziilo, vagy torvenyes kepviselo felelosseggel nem tartozik az ifjusagi tagert
es nem kotelezheto arra, hogy a tagdijat - amennyiben az ifjusagi tag azt nem fizetne meg helyette megfizesse. Az ifjusagi tag belepesi kerelmeben koteles feltiintetni azt a tenyt, hogy
ifjusagi tagkent kivan az egyesulet tagja lenni. Az ifjusagi tagokat egyebekben ugyanazok a
jogok es kotelezettsegek illetik meg, mint a rendes tagokat, kiveve amennyiben e tekintetben a
jelen Alapszabaly es a Szervezeti es Miikodesi Szabalyzat ettol eltero rendelkezest nem
tartalmaz.
Az ifjusagi tag 18. eletevenek betoltese napjan, kiilon kerelem nelkiil az egyesulet rendes
tagjava valik. A 18. eletev betoltesenek tenyet irasban kell jeleznie az elnokseg fele, amely ezt
kovetoen atvezeti az egyesulet rendes tagjai koze. Az atvezetes napjatol megilletik mindazon
jogok es kotelezettsegek, amelyek a rendes tagokat, de tagsagi jogviszonyat folyamatosnak
kell tekinteni. Azon a napon, amelyen az ifjusagi tag tagi jogviszonya rendes taguva valtozik
60 napon beliil koteles az egyszeri halasitasi hozzajarulast megfizetni az egyesiilet reszere
kiilon felhivas nelkiil, ifjusagi tagi tagdijfizetesi kedvezmenye a tovabbiakban nem illeti meg.

Egyebekben az ifjusagi tag tagsagi jogviszonya letrejottenek es megsziinesenek tekinteteben a
jelen Alapszabalynak es a Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatnak a rendes tagokra vonatkozo
rendelkezesei iranyadok, kiveve amennyiben e tekintetben a jelen Alapszabaly es a Szervezeti
es Miikodesi Szabalyzat kifejezetten elter.
Ill) Amennyiben az egyesiilet a MOHOSZ (Magyar Orszagos Horgasz Szovetseg) tagjava
valik, ugy a tagsag tovabbi feltetele (illetve a belepes idopontjatol kezdve a tagga valas
feltetele) mind a rendes, mind az ifjusagi tagok tekinteteben az allami horgaszvizsga meglete.
A MOHOSZ tagsaghoz torteno csatlakozas idopontjatol szamitott 6, azaz hat honapos
hataridot biztosit az egyesiilet a mar meglevo tagjai (rendes, illetve ifjusagi tagok) szamara az
allami horgaszvizsga letetelere. Amennyiben ezen kotelezettsegenek a tag hataridoben nem
tesz eleget, ugy tagsagi jogviszonya ezen tenynel fogva megsziinik, es az alapszabaly
torleserol szolo rendelkezese alapjan torlik az egyesiilet tagjainak nevsorabol. Ezt kovetoen a
volt tag csak uj belepokent lehet az egyesiilet. tagja.
3. Az egyesiiletnek csak az lehet a tagja, aki tagfelveteli kerelmevel egyidoben irasban
nyilatkozik arra vonatkozoan, hogy:
halaszattal, horgaszattal, illetoleg a hal fogasaval (gyujtesevel) osszefiiggesben
szabalysertesi, illetve biintetqjogi felelosseget mindeddig nem allapitottak meg, azzal
kapcsolatosan vele szemben hatosagi, rendorsegi, birosagi eljaras nines folyamatban;
vele szemben halvedelmi birsagot nem szabtak ki;
valamint nem all ezekbol eredo korlatozas hatalya alatt.
4. Amennyiben a tag fenti nyilatkozatteteli kotelezettsegenek nem tesz eleget, ugy tagsagi
kerelmet indokolas nelkul el kell utasitani, illetve amennyiben bebizonyosodik, hogy
nyilatkozataval ellentetben a 3. pont szerinti btintetesek hatalya alatt all, vagy egyebkent
valotlan tartalmu nyilatkozatot tett, ugy az kotelezo fegyelmi eljarast von maga utan.

6.§.
1. Az uj beleponek, belepesi szandekat irasban kell kinyilvanitani (a sziikseges nyilatkozat
megtetelevel egyetemben), tovabba a belepes idopontjatol fiiggetleniil az egyszeri halasitasi
hozzajarulast es az eves tagsagi dijat az egesz ev vonatkozasaban, egy osszegben kell
megfizetnie. Az egyesiilet alapito tagjai, tovabba azok a tagok, akik 2010. junius 30-ig irasban
jelzik belepesi szandekukat es az egyesiilet tagjai koze felvetetnek, az egyszeri halasitasi
hozzajarulas megfizetesevel az eves tagdijfizetesi kotelezettsegiiknek is eleget tesznek. Az ezt
kovetoen belepo tagok az egyszeri halasitasi hozzajarulas felett kotelesek az eves tagdijat is
megfizetni.
2. A felvetelrol az egyesiilet elnoksege dont. A felvetelt elutasito dontest indokolni kell,
kiveve az 5.§ 4. pontjaban foglaltakra tekintettel torteno elutasitast, amelyre csupan utalni
szukseges.
3. Az elutasito dontes ellen az egyesiilet kozgyiilesehez lehet fellebbezni a dontes
kezhezvetelet koveto 15 napon beliil. A fellebbezes alapjan az elnokseg koteles rendkiviili
kozgyulest osszehivni legfeljebb 15 napon beliili idopontra a fellebbezes megtargyalasa
erdekeben. A kozgyulesi meghivoban ismertetni kell a megtamadott hatarozat- es a
fellebbezes tartalmat. A kozgyules a rea ado szabalyok szerint dont a fellebbezes iigyeben.

/ .V .

1. Az egyesiilet tagjat megilleto jogok:
a. a vizteruleten, a jogszabalyok es az egyesiileti horgaszrend betartasaval horgaszni;
b. az egyesiilet altal szervezett minden rendezvenyen, szakmai eloadasokon,
horgaszversenyeken reszt venni;
c. az egyesiilet kozgyiilesen reszt venni;
d. a rendes es az ifjusagi tagokat a kozgyiilesen szemelyes tanacskozasi, inditvanyteteli es
szavazati jog illeti meg. A rendes tagok az egyesiilet barmely tisztsegere jelolhetok es
megvalaszthatoak. Az ifjusagi tag eletkoranak megfelelo tisztsegre jelolheto es
megvalaszthato, azonban semmilyen modon nem valaszthato meg olyan tisztsegbe, amely
tisztseg alapjan az egyesiilet kepviseloje, kepviseletere jogosult szemely lenne;
e. betekinthetnek az egyesulet irataiba /a tagnyilvantartas kivetelevel/ a kozgyiilesi, valamint
az elnoksegi iilesek jegyzokonyvebe, emlekeztetoibe;
2. A tagok kotelesek:
a. az alapszabalyt, a szervezeti es mukodesi szabalyzatot, a kozgyiiles es az egyesulet
valasztott szerveinek hatarozatait megtartani, es megtartasat elosegiteni,
b. a megallapitott tagdijat es egyeb dijakat az egyesulet penztaraba minden evben befizetni,
valamint az egyesulet vagyonat vedeni,
c. munkajukkal segiteni az egyesiiletet feladatai teljesiteseben,
d. a halgazdalkodassal, viz- es kornyezetvedelemmel kapcsolatban szervezett kozossegi
munkaban reszt venni,
e. a horgaszatra vonatkozo jogszabalyokat, orszagos es helyi horgaszrendet megtartani,
masok altali megtartasat elosegiteni,
f. az ellenorzesre jogosultakat es a haloroket munkajukban minden modon segiteni,
g. a vizek es partjaiknak tisztasaga felett orkodni, az esetleges vizszennyezessel kapcsolatos
eszreveteleiket a vezetosegnek haladektalanul jelenteni,
h. az eloirt szabalyok megsertoit a szabalytalansag azonnali megsziintetesere felszoh'tani,
eredmenytelenseg eseten a szabalysertot a vezetosegnek, a halornek, vagy az illetekes allami
szerveknek jelenteni.

8-§.
1. A tagsag megszunik:
a. elhalalozas
b. kilepes
c. torles
d. kizaras kovetkezteben.
2. A tag a kilepesrol szolo nyilatkozatat az elnokseghez koteles benyujtani, amelyet a tag nem
koteles indokolni. Az elnokseg haladektalanul torli a tagot es ezt a tagnyilvantartasban 3
napon beliil atvezeti. Az elnokseg a tagnyilvantartasban torteno torlest kovetoen irasban
tajekoztatja a tagot a tagsagi jogviszonyanak megszuneserol, amelyben azt a napot koteles
megjelolni a tagsagi jogviszony megsziinese napjakent, amely napon a tag a kilepesi
nyilatkozatat az elnokseg barmely tagja atvette, vagy azt postan kikezbesitettek az

egyesiiletnek. A kilepest megelozoen megfizetett tagdij es halasitasi hozzajarulas sem
reszben, sem egeszben nem kovetelheto vissza az egyesiilettol.
3. Azt a tagot, aki a tagsagbol credo kotelezettsegeit a meghatarozott hataridoig, felszolitas
ellenere onhibajabol nem teljesiti (igy kulonosen: a tagdijat nem fizeti, a tarsadalmi munkat
nem vegzi, azt nem valtja meg...), az elnokseg a tagok sorabol torli. Ugyancsak torli az
elnokseg a tagok soraibol azt, akinek allando lakcime megvaltozik es az uj allando lakcime
mar Vertessomlo kozigazgatasi hataran kiviil kertil bejegyzesre.
4. Kizaras folytan veszti el a tagsagat az, akit a fegyelmi bizottsag fegyelmi eljaras
lefolytatasat kovetoen a tagsag sorabol kizar. Azonban a fegyelmi bizottsag ezen dontese az
elnok altal (tudomasara jutasat koveto 15 napon beliil) osszehivott hatarozatkepes rendkiviili
kozgyules alapszabalyban meghatarozott szavazati arany melletti jovahagyasa folytan
emelkedik csak jogerore.
4. A tagsag megszunese eseten az adott targyevre mar befizetett tagdij, illetve minden mas
befizetett dij vissza nem kovetelheto.
9.§.
Az egyesiilet szervei es mukodesiik
1. A kozgyules akkor hatarozatkepes, ha az iilesen a szavazati joggal rendelkezo tagok tobb
mint fele (50%+1 fo) jelen van. Az elnokseg, a feliigyelo bizottsag es a fegyelmi bizottsag
akkor hatarozatkepes, ha a bizottsag iilesen valamennyi tagja jelen van.
2. Ha kozgyules az 9. § (1) pontja alapjan hatarozatkeptelen, az eredeti kozgyules idopontjat
koveto 15 percen nil, de 8 napon beliil megismetelt kozgyiilest kell osszehivni.
3. A megismetelt kozgyules az eredeti napirendbe felvett napirendi pontok tekinteteben a
megjelentek szamara valo tekintet nelkiil hatarozatkepes, amennyiben erre a tagok figyelmet
az eredeti kozgyiilesre szolo meghivoban elozetesen felhivtak.
4. Valamennyi szerv iilese nyilvanos, kiveve amennyiben jelen Alapszabaly szerint zart iilest
rendelnek el valamely napirendi pont, vagy a teljes ules tekinteteben. A kozgyiilesen a
szavazas minden kerdesben nyilt, kiveve a 12. § (3) pontja alapjan elrendelt zart iilest es titkos
szavazast. A hatarozathozatalhoz a szavazasra jogosult tagok tobb, mint 80%-os tamogatasara
(80%+1 fo a legkozelebbi egesz szamra felfele kerekitve) van sziikseg, kivetelt kepez az
alapszabaly modositas, amelyhez a tagok egyhangu dontese sziikseges. Ez a szavazati arany
vonatkozik mind a rendes, mind a rendkiviili, mind a megismetelt kozgyules tekinteteben. Az
elnokseg, a feliigyelo bizottsag es a fegyelmi bizottsag donteseit egyszeru szotobbseggel, nyilt
szavazassal hozza (50%+1 szavazat), igy minden dontes feltetele legalabb 2 tag egyezo
szavazata. Szavazategyenloseg eseten a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
Az adott szerv hatarozathozatalaban nem vehet resz az a szemely, aki vagy akinek kozeli
hozzatartozoja a hatarozat alapjan kotelezettseg vagy felelosseg alol mentesiil, vagy
barmilyen mas elonyben reszesiil, illetve a megkotendo jogiigyletben egyebkent erdekelt.
Nem minosul elonynek a eel szerinti juttatasai kereteben a barki altal megkotes nelkiil
igenybe veheto nem penzbeli szolgaltatas, illetve a tarsadalmi szervezet altal tagjanak, a
tagsagi viszony alapjan nyujtott, letesito okiratnak megfelelo eel szerinti juttatas.

5. Az egyesulet tisztsegviseloit es vezeto tisztsegviseloit a kozgyules valasztja meg 5, azaz 6t
eves idotartamra.
6. A feladatait megfeleloen el nem lato tisztsegviselo a tagok legalabb egyharmadanak irasbeli
kezdemenyezesere, a kozgyules a 4. pontban foglalt szavazati aranyok figyelembe vetelevel
hozott dontese kovetkezteben visszahivhato. Ilyen okok lehetnek a jelen alapszabalyban es a
Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatban foglalt feladatok elhanyagolasa, a szervezeti iilesekrol
torteno, felrohato tavolmaradas, az egyesulet jo hirnevenek szandekos csorbitasa, olyan
buncselekmeny elkovetese, amely a tisztsegviselo kozmegbizatasa tekinteteben a kozbizalmat
megrengeti (kiilonosen: hivatali visszaelessel kapcsolatos, vagyon elleni, a becsiilet
megsertesevel kapcsolatos buncselekmenyek), az egyesulet altal megallapitott, jogeros
fegyelmi biintetes kiszabasa.
7. Az egyesulet barmely szervenek torvenyserto hatarozatat barmely tag - a tudomasara
jutastol szamitott 30 napon beliil - a birosag elott megtamadhatja. A hatarozat megtamadasa a
hatarozat vegrehajtasat nem gatolja, a birosag azonban indokolt esetben a vegrehajtast
felfuggesztheti.
8. Az egyesulet valamennyi szervenek valamennyi hatdrozatdt az erintettekkel irdsban kell
kozolni 15 napon beliil (pi. elektronikus levelben, postal uton, vagy szemelyes dladdssal). Az
adott tagra nezve kotelezettseget, vagyfelelosseget megdllapito hatdrozatot az dtaddst igazolo
modon kell kozolni (szemelyes dtaddssal, postal uton) az eljdrdsi hatdridok ellendrizhetosege
celjdbol. A tdrsasdg szerveinek hatdrozatait, donteseit, egyeb kozerdeku informdciokal
egyebekben a Telehdz mellett elhelyezett kulso es a horgdszlavakndl elhelyezett informdcios
tdbldn is ki lehet fuggeszteni.
10.§.
1. Az egyesulet szervei:
a. kozgyules
b. elnokseg
c. feliigyelo bizottsag
d. fegyelmi bizottsag
2. Tisztsegviselo az elnokseg, a feliigyelo bizottsag es a fegyelmi bizottsag valamennyi tagja.
Vezeto tisztsegviselok az elnokseg valamennyi tagja, tovabba a fegyelmi es feliigyelo
bizottsag elnokei. A tisztsegviselok nem lehetnek egymas kozeli hozzatartozoi.
H.§.
Kozgyules
A kozgyules az egyesulet legfobb szerve.
1. Kizarolagos hataskorebe tartozik:
a. az egyesulet alapszabalyanak, szervezeti es miikodesi szabalyzatanak elfogadasa,
modositasa;

b. az egyesiilet feloszlasanak, mas egyesulettel torteno egyesiilesenek, vagy szetvalasanak
elhatarozasa;
c. az egyesiilet tisztsegviselok megvalasztasa, visszahivasa, tag kizarasa;
d. az egyesiilet tagdija, egyszeri halasitasi hozzajarulasa mertekenek meghatarozasa;
e. megallapitja az egyesiilet koltsegveteset, elfogadja az elnok, a testiiletek beszamoloit az
egyesiilet zarszamadasat es a vagyonmerleget;
f. masodfokon eljar fegyelmi iigyekben, tovabba eljar es dontest hoz minden olyan iigyben,
amelyet nem delegalt az elnok, vagy mas tisztsegviselok, vagy valamely testiilet hataskorebe.
illetve minden olyan kerdesben, amelyben a jelen alapszabaly, a szervezeti miikodesi
szabalyzat, vagy jogszabaly a kozgyiiles (legfobb donteshozo szerv) kizarolagos hataskoret
kimondja;
g. a dontes mindazokban az iigyekben, amelyeket az Alapszabaly a kizarolagos hataskorebe
utal.
2. Az egyesiilet feloszlasa, vagy megszunese, eseten dont a vagyon sorsarol.
3. A kozgyiilest rendes iilesere sziikseg szerint, de evente legalabb egy alkalommal ossze
kell hivni.
12-§1. A kozgyiilest rendkivuli iilesre kell osszehivni, ha azt
- a birosag elrendeli;
- a feliigyelo szerv irasban inditvanyozza;
- az egyesiilet tagjainak egyharmada az ok es eel megjelolesevel kivanja;
- az elnokseg, a fegyelmi bizottsag, vagy a feliigyelo bizottsag sziiksegesnek tartja.
2. A kozgyiilest az egyesiilet elnoke, akadalyoztatasa eseten barmely vezeto tisztsegviselo,
illetve az osszehivasat inditvanyozo szemely hivja ossze. A napirendet tartalmazo meghivot
az iiles kitiizott idopontja elott legalabb 8 nappal elobb meg kell kiildeni az egyesulet
valamennyi tagjanak. A kozgyiilest elsodlegesen az egyesulet szekhelyere (Telehdz) kell
osszehivni, vagy - amennyiben ez nem lehetseges - ugy barmely mas vertessomloi cimre,
amely alkalmas a teljes tagsdg kenyelmes befogaddsdra, amelyek elsosorban a Kulturhdz es a
Nyugdijas-klub epulete.
3. A kozgyulesen az egyesiilet elnoke elnokol, akadalyoztatasa eseten a kozgyiiles altal
megvalasztott vezeto tisztsegviselo (levezeto elnok). A kozgyiilesrol az elhangzottak lenyeget
tartalmazo jegyzokonyvet kell kesziteni.
A jegyzokonyv vezeteserol a titkar gondoskodik, hitelesitesere a kozgyiiles megkezdesekor
ket rendes tagot kell megvalasztani. A kozgyiiles jegyzokonyvet alapszabaly valtozas eseten
kozgyulest koveto 30 napon beliil a illetekes szervnek meg kell kiildeni.
A kozgyules ulesei nyilvanosak, a hatarozatokat a tagok nyilt szavazassal hozzak. Kivetelt
kepeznek ez alol a fegyelmi ugyekkel kapcsolatos iilesek es az olyan iilesek, ahol barmely tag
keresere a szemelyisegi jogok, vagy a joerkolcs megovasa erdekeben a zart iiles tartasa, vagy
titkos szavazas megtartasa indokolt. A javaslat alapjan a kerdesrol a levezeto elnok dont. A
joerkolcs megovasa erdekeben elrendelt zart kozgyulesen az elnok az ifjusagi tagok
reszvetelet is korlatozhatja. A zart kozgyulest - amint az annak elrendeleset ado ok elharult lehetoleg nyilt iilesen kell folytatni. A tisztsegviselok megvalasztasa minden esetben nyilt

szavazassal tortenik, ezen kerdesben sem zart tiles tartasanak, sem titkos szavazasnak helye
nines.
13-§.
Elnokseg
1. Az elnokseg az egyesiilet altalanos hataskoru vegrehajto szerve, amely gondoskodik a
kozgyules hatarozatainak vegrehajtasarol, valamint biztositja a kozgyiilesek kozotti
idoszakban az egyesiileti munka folyamatossagat Az elnokseg tagjainak megbizatasa 5, azaz
6t evre szol.
2. Tagjai:
Elnok: dr. Kovari Jozsef
(lakcim: 2823 Vertessomlo, Alkotmany utca 21., szuletett: Vertessomlo, 1947. 11. 05., anyja
neve: Jakobi Maria)
Titkar: Bonnar Zoltan
(lakcim: 2823 Vertessomlo, szuletett: Tatabanya, 1956. 02. 21., Gabor Aron utca 3.. anyja
neve: Meszaros Anna)
Gazdasagi felelos: Imeli Janos
(lakcim: 2823 Vertessomlo, Szabadsag ter 4., szuletett: Tarjan, 1956. 08. 03., anyja neve:
Pekar Maria)
14.§.

1. Az elnokseg
a. kitiizi a kozgyules idopontjat, osszeallitja es elokesziti targysorozatat;
b. gazdalkodik a kozgyules altal megallapitott koltsegvetesi keretben, a kozgyules altal
megallapitott korben, a koltsegvetes egyes rovatai kozott atcsoportosithat;
c. hataroz a tagok felvetele, torlese, az ifjusagi tagok rendes tagsagi viszonnya torteno
alakitasa targyaban;
d. a koltsegvetes kereten beliil vegzi a halgazdalkodast az egyesulet kezeleseben levo
vizteriileteken;
e. javaslatot tesz a tagok evi tagdijanak mertekere es azt a kozgyules ele terjeszti elfogadasra;
f. meghatarozza az egyesulet erdekeben evente vegzendo kozossegi munka modjat, merteket.
illetoleg idejet es rendjet;
g. eljar a fegyelmi bizottsag tagja elleni fegyelmi iigyben;
h. rendelkezik az egyesulet bankszamlaja felett;
1. koteles a rendes es az ifjusagi tagokrol folyamatos tagnyilvantartast vezetni.
2. Az elnokseg sziikseg szerint, de evente legalabb negy alkalommal rendes iilest tart.
Rendkivuli iilest kell tartani, ha:
a. az elnokseg valamely tagja az ules celjanak es okanak megjelolesevel ezt keri;
b. a fegyelmi bizottsag tagja ellen fegyelmi eljarast kell lefolytatni;
c. ha ezt a feliigyelo bizottsag sztiksegesnek tartja.
3. Az elnoksegi iilest (a rendes es a rendkivulit is) az egyesulet elnoke, akadalyoztatasa
eseten a titkar, egyiittes akadalyoztatasuk eseten a gazdasagi felelos hivja ossze. Amennyiben

az elnok akadalyoztatasa az iilesen is fennall, ugy az azt osszehivo elnoksegi tag vezeti az
elnoksegi ulest. Az iilesre - annak javasolt napirendjet feltiintetve - az elnokseg tagjait
irasban kell meghivni a tervezett ules napjat megelozo legalabb 8 naptari nappal korabban
(postai, vagy elektronikus uton), megjelolve az ules pontos helyet, idejet, valamint a javasolt
napirendjet. A 2.a. pont alapjan az elnokseg barmely tagja jogosult kerni az elnoksegi tiles
osszehivasat az ok es a eel megjelolesevel, amely kerest ha 8 napon beliil az elnok nem
teljesiti, az osszehivast inditvanyozo tag jogosult osszehivni az altalanos szabalyok
betartasaval.
4.
Az elnoksegi ulesrol jegyzokonyvet, vagy - amennyiben hatarozat nem sziiletik emlekeztetot kell kesziteni.
5. Az elnokseg tagjait a kozgyules valasztja meg, az elnokseg tagjai maguk koziil valasztjak
meg az elnokot, a titkart es a gazdasagi vezetot. Az elnokot, a tisztseget megilleto teljes
hataskoreben tartos, elorelathatoan 3 (harom) munkanapot meghalado, de 30 (harminc)
naptari napot el nem ero akadalyoztatasuk eseten a halaszthatatlanul, illetoleg a jo gazda
gondossaga mellett okszeriien, soron kiviil vegrehajtando intezkedesek tekinteteben, a titkar,
egyiittes akadalyoztatasuk eseten a gazdasagi felelos helyettesiti, mindannyian szemelyiikben
onalloan.
15.§.
Az egyesulet elnoke:
1. Az egyesulet elnoke:
a. kepviseli az egyesiiletet, illetve irasban az elnokseg egyes tagjait megbizza az egyesulet
esetenkenti kepviseleteivel;
b. osszehivja a kozgyiilest es az elnokseg iileseit, azokon elnokol;
c. ellenorzi az egyesulet szervei hatarozatainak vegrehajtasat, orkodik az egyesulet
szerveinek torvenyes es alapszabalyszerii tevekenysege felett;
d. a koltsegvetes keretein beliil utalvanyozasi jogkort gyakorol;
e. megbizza a haloroket.
2. Az elnok akadalyoztatasa eseten az 1. pontban foglalt jogkoroket a titkar gyakorolja.
3. Gyakorolja munkaltatoi jogokat az egyesulet munkavallaloi felett, amennyiben az egyesiilet
alkalmazotti jogviszonyt letesit.
4. Az egyesiiletet az elnok akkent jegyzi. hogy a kezzel vagy geppel eloirt, elonyomott, vagy
elonyomtatott egyesulet neve ala a hiteles alairasi cimpeldany szerint a teljes nevet onalloan
irja. Az egyesiiletet a titkar, illetve a gazdasagi felelos akkent jegyzi, hogy a kezzel, vagy
geppel eloirt, elonyomott, vagy elonyomtatott egyesulet neve ala a hiteles alairasi cimpeldany
szerint a teljes neviiket onalloan irjak.
5. Az egyesulet penzforgalmi bankszamlaja feletti rendelkezesi jogot az egyesulet, mint jogi
szemely kepviseleteben eljaro elnok onalloan, egy szemelyben gyakorolja.
16.§.
Az egyesulet titkara

1. Az egyesulet titkara:
a. elokesziti a kozgyulest, es az elnokseg ele kerulo eloterjeszteseket,
b. gondoskodik a testtileti iilesek elokesziteserol, jegyzokonyveinek vezeteserol es
elkesziteserol,
c. iranyitja, illetve ellatja az egyesulet, es szervei irasbeli teendoit,
d. szervezi az egyesulet rendezvenyeit,
e. segiti az egyesulet elnoket feladatainak ellatasaban.
f. felelos a leltarozasert.

17.§.
Az egyesulet gazdasagi felelose
1. Az egyesulet gazdasagi felelose:
a. intezi az egyesulet gazdasagi iigyeit, rendszeresen beszamol az elnoknek es az
elnoksegenek az egyesulet vagyoni helyzeterol es a koltsegvetes idoaranyos vegrehajtasarol,
b. szamadasokat vezet a penz- es vagyonkezelesrol,
c. elkesziti az eves koltsegvetest, zarszamadast, vagyonmerleget, es azokat az elnokseg, majd
a kozgyiiles ele terjeszti,
d. felelos a penzkezeles szabalyainak betartasaert.

18.§.
Feliigyelo bizottsag
1. Tagjai:
Elnok: Keindl Gyorgy
(lakcim: 2823 Vertessomlo, Uttoro utca 12., sziiletett: Vertessomlo, 1954. 01. 13., anyja neve:
Pfiszterer Terez)
Tag: Bohm Jozsef
(lakcim: 2823 Vertessomlo, Ady Endre utca 12., sztiletett: Vertessomlo, 1960. 03. 28., anyja
neve: Weltz Terez)
Tag: Koller Tibor
(lakcim: 2823 Vertessomlo, Ady Endre utca 3., sziiletett: Tata, 1960. 12. 02., anyja neve:
Klausz Katalin)
2. A feliigyelo bizottsag tagjait a kozgyiiles valasztja. A feliigyelo bizottsag tagjai maguk
koziil valasztjak meg az elnokot.
3. A feliigyelo bizottsagnak harom tagja van. Az feliigyelo bizottsag tagjainak megbizatasa 5.
azaz 6t evre szol.
4. A bizottsag koteles ellenorizni az alapszabaly, a szervezeti es miikodesi szabalyzat
megtartasat, az egyesulet koltsegvetesenek, a kozgyiiles hatarozatainak vegrehajtasat, tovabba
a kozgyiiles kivetelevel - az egyesulet szerveinek torvenyes es alapszabalyszerii mukodeset,
negyedevenkent a penz es anyagkezelest, a bizonylati fegyelmet es gazdalkodast. Az
ellenorzesrol jegyzokonyvet, vagy feljegyzest koteles kesziteni.
5. Ha a bizottsag ellenorzese soran hianyossagot, jogszabalyt, alapszabalyt serto magatartast
eszlel, arrol az egyesulet elnoket koteles irasban tajekoztatni. A tajekoztatas

eredmenytelensege eseten, 30 napon beliil rendkivtili kozgyules 6'sszehivasat
kezdemenyezheti.
6. A bizottsag elnoke a vegzett munkarol koteles a kozgyiilesnek evente legalabb egy
alkalommal beszamolni.
7. A bizottsag elnoke jogosult az elnokseg ulesein reszt venni, ott javaslat-teteli es
velemenyezesi jog illeti meg.

19.§.
Fegyelmi bizottsag
1. Tagjai:
Elnok: Zink Laszlo
(lakcim: 2823 Vertessomlo, Ady Endre utca 59/a., sziiletett: Tata, 1962. 12. 06., anyja neve:
Rorbacher Anna)
Tag: ErI Attila
(lakcim: 2823 Vertessomlo, Ady Endre utca 31., sziiletett: Tatabanya, 1973. 04. 18., anyja
neve: Bischoff Etel)
Tag: Schaffer Laszlo
(lakcim: 2823 Vertessomlo, Alkotmany utca 23., sziiletett: Tata, 1968. 07. 22., anyja neve:
Pfiszterer Maria)
2. A fegyelmi bizottsagnak harom tagja van. A fegyelmi bizottsag tagjait a kozgyules
valasztja. A fegyelmi bizottsag tagjai maguk koziil elnokot valasztanak. A fegyelmi bizottsag
tagjainak megbizatasa 5, azaz 6t evre szol.
3. A bizottsag elso fokon eljar az egyesiilet tagjainak, az elnokseg es a feliigyelo bizottsag
tagjainak fegyelmi iigyeben.
4. A bizottsag eljarasara az egyesiilet szervezeti es miikodesi szabalyzataban foglalt fegyelmi
rendelkezesek az iranyadoak.
5. A bizottsag sziikseg szerint tajekoztatja az elnokseget az egyesiilet fegyelmi helyzeterol. A
kozgyiilesen pedig evente legalabb egy alkalommal beszamol a munkajarol.
6. A bizottsag elnoke tanacskozasi joggal jogosult az elnokseg iilesein reszt venni.

20.§.
Az egyesiilet jogi szemelyessege es vagyona
1. Az egyesiilet onallo jogi szemely.
2. Az egyesiilet vagyonat ingatlanok, ingosagok, keszpenz es egyeb kovetelesek alkothatjak.
3. Az egyesiilet bevetelei: tagdijak, egyszeri, halasitasi hozzajarulas, egyeb dijak, az
egyesiilet alapszabalyszerii tevekenysegebol szarmazo bevetelek, mas szervek, valamint
harmadik szemelyek tamogatasa.
4. Az egyesiilet tartozasaiert az egyesiilet a vagyonaval felel. Az egyesiilet tagjai es ifjusagi
tagjai a tagdijon es a halsitasi hozzajarulason feliil sajat vagyonukkal nem felelnek az
egyestilet tartozasaiert.
5. Az egyesiilet vagyonaert, valamint vagyoni eszkozeinek a jovahagyott koltsegvetesben
meghatarozott celokra valo felhasznalasaert az elnok, gazdasagi felelos es a feliigyelo
bizottsag elnoke felelosek az alapszabalyban foglaltak szerint.

6. Az egyesiilet megsziinese eseten az egyesiilet vagyonarol a vonatkozo jogszabalyok
betartasaval a kozgyules dont.
7. Az egyesiilet vallalkozasi tevekenyseget csak az egyesiileti celok megvalositasa erdekeben,
azokkal osszefiiggesben folytathat.
8. Az egyesiilet a gazdalkodasa soran elert eredmenyet nem oszthatja fel. azt kizarolag az
alapszabalyban es a szervezeti es mukodesi szabalyzatban meghatarozott tevekenysegekre
forditja.
9. Az egyesiilet neveben, a terhere penzugyi kotelezettsegvallalast jelento barmilyen alakisagu
es tartalmii szerzodest, illetoleg nyilatkozatot - ide nem ertve a bankszamla feletti
rendelkezest - az elnok es a gazdasagi felelos egyiittesen ir ala. Az egyesiilet neveben, a
terhere kotelezettsegvallalast jelento barmilyen alakisagu es tartalmu szerzodes, illetoleg
jognyilatkozat alapjan, valamint az egyesiilet szervei hatarozatanak vegrehajtasa koreben
utalvanyozasi jogot gyakorol az elnok, es a gazdasagi felelos egyiittesen, ertekhatar nelkiil.
21.§.
Az egyesiilet feliigyelete
1. Az egyesulet felugyeletet az illetekes iigyeszseg a mindenkor hatalyos jogszabalyi
eloirasok alapjan latja el.
2. Az egyesulet jogszabalyhoz kotott, vagy abban szabalyozott tevekenysege felett a
felugyeletet a tevekenysegi kornek megfelelo allami szerv gyakorolja a hatosagi ellenorzes
altalanos szabalyai szerint.
3. A Torvenyszek a vonatkozo jogszabalyok szerint jar el az e-gyesiilettel szemben.
22.§.
Zaro rendelkezes
1. Az alapszabaly a birosagi nyilvantartasba vetellel lep hatalyba. Ettol az idoponttol lehet
alkalmazni.
2. Ezen, modositasokkal egyseges szerkezetbe foglalt letesito okirat egyseges szerkezetbe
foglalt szovege megfelel a Vertessomlon, 2015. szeptember 20-i kozgyiilesen az 13/2015.
szamu hatarozattal elfogadott modositasoknak megfelelo tartalommal
Kelt: Vertessomlo, 2015. szeptember 20.
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