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amely kidolgozásra került, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján,
valamint a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény vonatkozó és kötelezõ rendelkezéseinek
figyelembe vételével, a 1997. április 3-án megalakult, a Fovárosi Bíróság által 7501/97
nyilvántartási számú társadalmi szervezetként bejegyzett, Százlá’Boogie-Woogie Kulturális és
Tánc Sportegyesület (a továbbiakban Sportegyesület) 2001. április 21.-i Közgyûlésének
határozatai alapján, az alábbiak szerint:
_____________________________________________________________________________

1.§.
BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK
1.) A Sportegyesület neve:
SZÁZLÁ’BOOGIE-WOOGIE Kulturális, Tánc és SportSportegyesület
2.) A Sportegyesület rövidített neve:
Százlá’Boogie-Woogie KTSE
3.) A Sportegyesület székhelye:
2310 Szigetszentmiklós, Jókai u. 35/A.

2.§
A SPORTEGYESÜLET CÉLJAI ÉS FELADATAI
1) A Százlá’Boogie-Woogie Kulturális, Tánc és Sportegyesület (továbbiakban:
Százlá'Boogie-Woogie KTSE) alapvetõ célja modern és klasszikus sporttánc tevékenység
gyakorlása, oktatása, terjesztése, támogatása, népszerûsítése, modern sporttánc bemutatók
szervezése - az ahhoz kapcsolódó tanári, oktatói munka - valamint egyéb mozgásmûvészeti
témájú tevékenységek szervezése és végzése. Ennek érdekében a Sportegyesület - a
tagságának szervezett programok és különbözõ nemzetközi oktatási rendszerek keretein
belül, hazai és nemzetközi szakemberek felkérésével - bemutató és ismeretterjesztõ
foglalkozásokat szervez a modern és klasszikus rock and roll táncsportból és a rock and roll
táncmûvészetbõl.
2) A Sportegyesület jogi személy, melynek mûködési területe az egész országra kiterjed. A
Sportegyesület együttmûködik külföldi klubokkal, nemzetközi szervezetekkel.
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3) A Sportegyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, azoktól anyagi támogatást nem fogad el, valamint azoknak anyagi támogatást nem
nyújt; pártpolitikai tevékenységet nem folytat, országgyûlési képviselõ-jelöltet, megyei,
illetve fõvárosi önkormányzati képviselõ-jelöltet a választásokon nem állít és azoknak anyagi
támogatást sem nyújt.
4) A Sportegyesület szolgáltatásaiból nyilvántartott tagjain kívül bárki más is részesülhet.
5) Tagjainak felkészítése a modern sporttáncok különbözõ amatõr és hivatásos versenyeire, a
tagok verseny- és élsport szereplésének elomozdítása, a versenyzõk irányítása.
6) A tagok felkészüléséhez szükséges rendszeres foglalkozások szervezése, lebonyolítása,
biztosítása, a versenyek rendszeres látogatásának megszervezése, a felkészüléshez szükséges
anyagi és egyéb források megteremtése, a felkészülést segítõ egészségügyi elõadások
megtartása.
7) A sport és mozgáskultúra, valamint a rock and roll és boogie-woogie sporttáncok tömeges és
versenyszerû elterjedésének elõsegítése, versenyek szervezése és lebonyolítása. A
Sportegyesület céljai elérése érdekében, mint tagszervezet kíván részt vállalni az országos
sportági szakszövetségek munkájában, tekintettel az erre vonatkozó jogszabályi elõírásokra.
8) A Sportegyesület részt kíván venni a magyarországi sportélet tevékenységében és
szervezésében. Aktívan támogatja az egészséges életmódot, tagjai a sport tisztaságának
megõrzésére vállalkoznak.
9) A Sportegyesület egyéb célja a tagjainak szabadidejét kitöltõ, szórakoztató mûsorokon
történõ aktív közremûködés vagy azok lebonyolítása, támogatása, a tagok számára
szervezendõ, szabadidõs vagy kulturális jellegû csoportos utazások szervezése, támogatása.
10) A célok megvalósítása érdekében a Sportegyesület szorosan együttmûködik más társadalmi
szervezetekkel, kulturális vagy oktatási intézményekkel.
11) A fenti célokat a Sportegyesület a tagjai által fizetendõ tagdíjakból valósítja meg. A
Sportegyesület céljainak elérése, megvalósítása érdekében kiegészítõ vállalkozói
tevékenységet is végez, ill. a tagjai által történt felajánlásokat elfogadja.
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3.§
A SPORTEGYESÜLET TAGSÁGA, KÉPVISELETE
1) A Sportegyesület tagja lehet bármely természetes személy, aki a Sportegyesület
alapszabályát elfogadja, a Sportegyesületi célok megvalósítását elõsegíti és belépési
szándékát a belépési nyilatkozat aláírásával kifejezésre juttatja, valamint a Sportegyesületi
tagdíj rendszeres fizetésére kötelezi magát.
2) Pártoló tag az a természetes személy, aki a Sportegyesület mûködéséhez, tevékenységéhez, a
Sportegyesület által kitûzött célok eléréséhez, az amatõr és hivatásos versenyzõi
tevékenységhez pártoló tagdíjat, vagy egyéb anyagi, szakmai támogatást nyújt. Pártoló tag
lehet továbbá az a társadalmi vagy gazdasági tevékenységet végzõ jogi személy, jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság vagy szervezet, aki a Sportegyesület mûködéséhez a
Sportegyesület által kitûzött célok eléréséhez, az amatõr és hivatásos versenyzõi tevékenység
végzéséhez támogatói díjat, vagy egyéb anyagi, szakmai, támogatást ad, illetve ennek
érdekében szolgáltatást végez, vagy természetbeni juttatást biztosít.
3) Meghívott tag, tiszteletbeli tag a Sportegyesületi tagsággal nem rendelkezõ szakértõ,
hivatásos vagy amatõr szakmai elõadó, jogász, valamint a pártoló tagságot élvezõ jogi
személy vezetõje, aki meghívás alapján, szavazati jog nélkül, szakmai tájékoztatással segíti
elõ a közgyûlés munkáját.

4.§
TAGOK, EGYÜTTMÛKÖDÕK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1.) A tag jogai és kötelezettségei:
a) A Sportegyesület tagja jogosult a Sportegyesület tevékenységében, céljainak
megvalósításában részt venni, szavazati joggal részt vehet a közgyûlésen. Részt vehet a
Sportegyesület tisztségviselõinek megválasztásában, saját maga is vállalhat tisztséget.
b) A tag jogosult ellenõrizni a Sportegyesület tevékenységét, jogosult arról tájékoztatást kérni és
a Sportegyesület irataiba betekinteni.
c) A tag a Sportegyesület ügyeivel kapcsolatban véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet és
indítványozhatja a jogszabályba, vagy alapszabályba ütközõ Sportegyesületi határozatok
felülvizsgálatát, megsemmisítését.
d) A tag az elnökség által meghatározott feltételek mellett részt vehet a bizottságok,
szakosztályok munkájában, részt vehet a Sportegyesület által szervezett edzéseken,
versenyeken, használhatja a Sportegyesület használatában lévõ létesítményeket, eszközöket és
felszereléseket, igényelheti a Sportegyesület szakembereinek segítségét és részesülhet a
Sportegyesület által nyújtott kedvezményekben, jogosult a Sportegyesülettel, a sportszakmai
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követelményeknek megfelelõ teljesítménye indokolttá teszi – a amindenkor hatályos
sportjogszabályok és a sporttörvényben meghatározott – amatõr sportszerzõdést kötni.
e) A tag köteles a Sportegyesület alapszabályát, valamint egyéb szabályzatait, s a Sportegyesület
szerveinek határozatait betartani és a közgyûlés által megállapított tagdíjat megfizetni. A tag
köteles a versenyeken és edzéseken a sportszerû magatartás szabályait megtartani.
2.) A pártoló tag jogai és kötelességei:
a) A Sportegyesület pártoló tagja részt vehet a Sportegyesület céljainak megvalósításában.
Megjelenési és tanácskozási joggal részt vehet a közgyûlés munkájában. A Sportegyesületi
célok elérését legjobb tudása szerint támogatja, részesülhet a Sportegyesület által nyújtott
kedvezményekben.
b) A pártoló tag köteles a Sportegyesület alapszabályát, valamint egyéb szabályzatait, s a
Sportegyesület szerveinek határozatait betartani és a Sportegyesület célkitûzéseit erkölcsi és
anyagi eszközökkel támogatni. Köteles a versenyeken és edzéseken a sportszerû magatartás
szabályait megtartani.
3.) A tiszteletbeli vagy meghívott tag jogai és kötelességei:
a) Tiszteletbeli tagság kizárólag a Sportegyesület elnökségének, vagy a közgyûlés egyszerû
szótöbbségének döntése alapján, határozott vagy határozattlan idõtartamra adható.
b) A tiszteletbeli tag jogosult a Sportegyesület rendezvényein és közgyûlésein javaslattételi
joggal részt venni. Jogosult a Sportegyesület által a tagoknak biztosított kedvezmények
igénybevételére, amíg tiszteletbeli tagsága fennáll. Részt vállalhat a szakmai és vezetési
munkákban.
c) A tiszteletbeli tag köteles a Sportegyesület alapszabályát, valamint egyéb szabályzatait, s a
Sportegyesület szerveinek határozatait betartani és a Sportegyesület célkitûzéseit erkölcsi
eszközökkel támogatni. Köteles a versenyeken és edzéseken a sportszerû magatartás
szabályait megtartani.

5.§
A TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZÛNÉSE
1.) A tagsági viszony keletkezése:
a) Az alapító tagok az alakuló közgyûlésen a megjelentek közül azok a személyek, akik belépési
nyilatkozatukat az alapszabály elfogadása után is fenntartják. Ezt követõen tagsági viszonyt
az létesíthet, aki az alapszabályt magára nézve kötelezõnek elfogadja, a belépési nyilatkozatot
aláírja és azt az elnökség elfogadja.
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b) Amennyiben a tagfelvételi kérelmet az elnökség elutasítja, a felvételét kérõ jogosult a
közgyûléshez fordulni és kérni az elutasító határozat megváltoztatását. A közgyûlés jogosult
az elnökség döntését megváltoztatni.
2.) A tagsági viszony megszûnése:
A tagsági viszony megszûnik
a) elhalálozással
b) kilépéssel,
c) törléssel,
d) kizárással.
a.) Tagsági viszony megszûnése elhalálozással:
A tagsági viszony megszûnésének a Sportegyesület és a tag akaratától független oka a tag
elhalálozása. A tag halála önálló megszûnési jogcím.
b.) Tagsági viszony megszûnése kilépéssel:
Kilépéssel szûnik meg a tagsági viszonya annak, aki a szándékát az Elnöknek írásban bejelenti.
Az Elnök a kilépett tagokról a következõ Közgyûlést tájékoztatja.
c.) Tagsági viszony megszûnése törléssel:
Törléssel szûnik meg a tagsági viszonya a jogutód nélkül megszûnt jogi személy tagnak.
Figyelmeztetés után törléssel szûnik meg a tagsági viszonya annak, aki huzamosan - legalább 3
hónapig - felszólítás ellenére nem fizette a tagdíjat, illetve önhibájából a Sportegyesület
tevékenységében huzamosan - legalább 1 éven keresztül - nem vesz részt. A törlésrõl a
Sportegyesület Elnökének elõterjesztése alapján a Közgyûlés egyszerû szótöbbséggel határoz.
d.) Tagsági viszony megszûnése kizárással:
A Közgyûlés az Elnökség javaslatára kizárással szünteti meg a tagsági viszonyát annak, akinek a
magatartása a Sportegyesület céljainak elérését veszélyezteti, vagy aki jogszabályba, illetve
Alapszabályba ütközõ tevékenységet folytat. A kizárást kimondó határozat ellen a következõ
Közgyûléshez lehet fordulni. A kizárás kérdésében a Közgyûlés egyszerû többséggel dönt.

6.§
A SPORTEGYESÜLET SZERVEZETE
1.) A közgyûlés:
a) A Sportegyesület folyamatos mûködését az alapszabályban meghatározott szervei biztosítják.
A Sportegyesület legfõbb szerve a közgyûlés, amely a tagok összességébõl áll és szükség
szerint, de legalább hathónaponként egyszer össze kell hívni. A közgyûlést a Sportegyesület
elnöke hívja össze. A közgyûlést akkor is össze kell hívni, ha azt a tagok egyharmada a cél
megjelölése mellett írásban kéri.
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b) A közgyûlést legalább 15 nappal a idõpontja elõtt meg kell hirdetni a Sportegyesület
székhelyén található hirdetõtáblán, vagy igazolható módon kell a tagokat értesíteni a napirend
megjelölésével. A közgyûlés akkor határozatképes, ha azon a tagoknak legalább a fele, plusz
egy fõ jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyûlés ugyanaznap, egy
késõbbi idõpontban is megtartható abban az esetben, ha ezt a közgyûlési meghívó, illetve
hirdetmény tartalmazza. A megismételt közgyûlést az eredeti napirendek tekintetében mellett
határozatképesnek kell tekinteni a megjelent tagok számától függetlenül, amennyiben a
fentiekrõl a tagokat a meghívóban már elõre tájékoztatták.
c) A közgyûlés határozatait általában nyílt szavazással - kivéve a tisztségviselok választását – a
jelenlévõ tagok közremûködésével, általában egyszerû szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlõség esetén a Közgyûlés levezetõ elnökének szavazata dönt.
d) Kétharmados többség szükséges a Sportegyesület megalakulásának, egyesülésének,
feloszlásának kimondásához, az alapszabály és módosításai elfogadásához, valamint a
tisztségviselõk megválasztásához.
e) A közgyûlés a Sportegyesület elnökét és tisztségviselõit titkos szavazással, 3 éves idõtartamra
választja.
f) A közgyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
• az Alapszabály megállapítása, módosítása és kiegészítése,
• a Sportegyesület tisztségviselõinek megválasztása és visszahívása, valamint tiszteletdíjaik
megállapítása,
• a tisztségviselõk jogszabályba vagy alapszabályba ütközõ határozatainak felülvizsgálata,
• a Sportegyesület éves pénzügyi tervének, költségvetésének megállapítása és a zárómérleg
jóváhagyása,
• a tagdíj mértékének megállapítása,
• az elnök, a felügyelõ bizottság elnökének és a szakosztályok éves beszámolójának
megtárgyalása és elfogadása,
• a Sportegyesület más szervezettel való egyesülése, együttmûködése, szétválása, feloszlásának
kimondása
• a tagfelvétel és kizárás felülbírálása, tag törlése,
• szakosztály létesítése, szakosztályi elnökök megválasztása,
• döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály vagy jogszabály a közgyûlés
hatáskörébe utal.
2.) Az elnökség:
a) A Sportegyesület ügyintézõ szerve az elnökség, amely három fõbõl áll, az elnökség tagja a
Sportegyesület elnöke is. Az elnökség tagjait kétharmados többséggel, titkos szavazással
választja meg a közgyûlés 3 évi idõtartamra. Az elnökség feladata a Sportegyesület
tevékenységének irányítása, a közgyûlések elõkészítése, a fejlesztési tervek és az éves
költségvetés kidolgozása, az éves program, a munkaterv elkészítése és jóváhagyása, valamint
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az eseménynaptár elkészítése. Feladata továbbá a Sportegyesület eredményes mûködéséhez
szükséges feltételek megteremtése, fegyelmi jogkör gyakorlása, a Sportegyesület szervezeti és
mûködési szabályzatának megalkotása, valamint minden egyéb, amelyet jogszabály,
alapszabály, vagy a közgyûlés a hatáskörébe utal.
b) Nem lehet a Sportegyesület elnökségének tagja, aki a Sportegyesületnél elnökségi tag, illetve
sportvállalkozásnál vezetõ tisztségviselõ volt az annak megszûnését megelõzõ három évben,
feltéve, hogy a sportszervezetet felszámolták, tekintettel a sportról szóló, 2000. évi CXLV.
törvény 20. §. (1) b. pontjának kötelezõ rendelkezésére.
c) Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente egyszer tartja üléseit a Sportegyesület
székhelyén. Az elnökségi üléseket az elnök hívja össze az ülés idõpontját megelõzõen
legalább 15 nappal kiküldött írásbeli meghívóval. Az ülés akkor határozatképes, ha azon azon
mindegyik elnökségi tag jelen van. Határozatképtelenség esetén az ülést változatlan
helyszínen, ugyanazokkal a napirendi pontokkal meg kell ismételni, a megismételt elnökségi
ülés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, amennyiben a fentiekrõl a tagokat a
meghívóban már elõre tájékoztatták.
d) Az elnökség ülésén a felügyelõ bizottság elnöke meghívottként vesz részt. Az elnökségi ülés
összehívását a felügyelõ bizottság elnöke, akadályoztatása esetén a felügyelõ bizottság két
másik tagjának együttes határozata is kezdeményezheti. A felügyelõ bizottság jogosult az
elnökség ülésérõl készült jegyzõkönyvet bármikor megtekinteni.
e) Az elnökség döntéseit egyszerû szótöbbséggel hozza, szavazategyenlõség esetén a javaslat
elvetettnek tekintenõ. Az ülésrõl jegyzõkönyv készül, amelyet az elnökség két tagja
aláírásával hitelesít.
3.) Az elnök:
A Sportegyesület elnöke önállóan képviseli a Sportegyesületet, irányítja a Sportegyesület
tevékenységét, gazdálkodását, utalványozási jogot gyakorol, munkáltatói jogokat gyakorolja,
valamint intézkedik és dönt a közgyûlés vagy az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben. Az
elnök jogosult a Sportegyesület nevében írásbeli kötelezettségvállalást tenni. A Sportegyesület
bankszámlája felett az elnök önállóan jogosult rendelkezni. Az elnök legalább évente egyszer
beszámolni köteles a közgyûlésnek.
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4.) Az Elnökhelyettesek (alelnökök):
A Sportegyesület Elnöksége javaslatot tehet az elnökségi tagok közül kiválasztandó két
személyre, akik az Elnök akadályoztatása esetén együttesen jogosultak ellátni az Elnök
feladatait. Az Elnökhelyettesek kinevezését a Közgyûlés hagyja jóvá. A Sportegyesület
bankszámlája felett két elnökségi tag együttesen jogosult rendelkezni.

5.) A Sportegyesület szakosztályai:
A Sportegyesület Magyarország területén hivataloson nyilvántartott sportáganként, ill.
szabadidõsportáganként, valamint a sportról szóló 2000. évi CXLV. alapján mûködõ országos
sportági szakszövetségeknél nyilvántartott olimpiai és nem olimpiai sportágkéntsport és
sporttánc ágazatonkénti szakosztályokat mûködtethet, amelyek feladata a Sportegyesületi
tevékenységek szakirányú végzése. A szakosztály részt vállalhat a Sportegyesület szervezõi
munkájában, segítheti a célkitûzések megvalósítását segítõ gazdasági tevékenységek
végrehajtását. A Sportegyesület tisztségviselõi feladatukat társadalmi megbízatásként látják el,
de részükre a közgyûlés tiszteletdíjat állapíthat meg.
6.) A Sportegyesület felügyelõ bizottsága
a) A sportegyesület tagjai maguk közül – a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény kötelezõ
rendelkezésének megfelelõen – felügyelõ bizottságot választanak. A felügyelõ bizottság
jogosult ellenõrizni az Elnökség és a Sportegyesület más szerveinek mûködését, ennek
keretében különösen azt, hogy a Sportegyesület többi szerveinek, bizottságainak mûködése
megfelel-e az alapszabályzatban, ill. a jogszabályban foglaltaknak és az egyéb
szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek. Továbbá jogosult ellenõrizni a közgyûlés
határozatainak végrehajtását, valamint azt, hogy a Sportegyesület tisztségviselõi
tevékenységük során betartják-e a rájuk vonatkozó határozatokat, döntéseket, alapszabályi és
jogszabályi kötelezettségeket.
b) A felügyelõ bizottság legfõbb feladata, hogy a Sportegyesület mûködésével és a célok
megvalósításával kapcsolatos gazdálkodás, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelõ,
nyilvántartási és könyvvezetési kötelezettségeknek megfelelõen teljesüljön. Jogosult és
köteles ellenõrizni a nyilvántartások tartalmát, így a számviteli beszámoló és a pénzügyi
kimutatás – jelen alapszabályban meghatározva a VII. 2. pontjában foglaltak az irányadóak összeállítását.
c) A felügyelõ bizottság köteles megvizsgálni a közgyûlés elé terjesztett valamennyi jelentést,
amennyiben azt a Közgyûlés elrendeli. A felügyeleti tevékenység és a bizottság mûködésének
eredményét a felügyelõ bizottság elnöke ismerteti. A Sportegyesület gazdálkodását
alátámasztó számviteli beszámoló, csak a felügyelõ bizottság elnökének vagy a felügyelõ
bizottság másik két tagjának együttes, írásos jóváhagyásával vagy jelentésével terjeszthetõ a
közgyûlés elé. E nélkül a jelentésekrõl, a mérlegrõl határozat érvényesen nem hozható.
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d) A felügyelõ bizottság három tagból áll, tagjait 3 év határozott idõtartamra a közgyûlés
egyszerû szótöbbséggel, titkos szavazással választja meg. A felügyelõ bizottság tagjai az
ilyen tisztséget betöltõ személyektõl általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni.
e) A felügyelõ bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak, valamint maguk határozzák
meg mûködési ügyrendjüket. Az elnök köteles értesíteni az elnökséget, ha valamely felügyelõ
bizottsági tag megbízatása megszûnt, és ez okból rendkívüli közgyûlés összehívása vált
szükségessé.
f) A felügyelõ bizottság üléseit az elnök hívja össze, az ülés idopontját megelõzõen legalább 15
nappal kiküldött írásbeli meghívóval. Az ülés akkor határozatképes, ha azon azon mindegyik
felügyelõ bizottsági tag jelen van. Határozatait egyszerû szótöbbséggel hozza.
Határozatképtelenség esetén az ülést változatlan helyszínen, ugyanazokkal a napirendi
pontokkal meg kell ismételni, a megismételt elnökségi ülés a megjelentek számától
függetlenül határozatképes, amennyiben a fentiekrõl a tagokat a meghívóban már elõre
tájékoztatták. Az összehívást a felügyelõ bizottság tagja - az ok és a cél megjelölésével - az
elnöktõl bármikor kérheti. Ha az elnök a felügyelõ bizottság ülését 8 napon belül nem hívja
össze, akkor annak összehívására az illetõ tag jogosult. Az összehívást tartalmazó
meghívóban meg kell jelölni a felügyelõ bizottsági ülés idõpontját, helyszínét és várható
napirendjét is. A felügyelõ bizottság üléseirõl jegyzõkönyvet kell vezetni, amelyet a
jegyzõkönyvvezetõ, a felügyelõ bizottság elnöke és egy felügyelõ bizottsági tag ír alá.
g) A felügyelõ bizottság nevében és képviseletében önálló képviseleti és aláírási joggal az Elnök
rendelkezik, rajta kívül a két bizottsági tag együttesen jogosult a felügyelõ bizottság nevében
és képviseletében eljárni és aláírni.
h) A felügyelõ bizottság 6. (a) bekezdésében foglalt ellenõrzési tevékenysége keretében az
elnökségtõl, illetõleg annak tagjaitól, vagy A Sportegyesület bármely tisztségviselõjétõl és
szervétõl jelentést vagy felvilágosítást kérhet. A Sportegyesület iratait, bizonylatait
megvizsgálhatja, illetõleg azt szakértõvel A Sportegyesület költségére – a Közgyûlés
hozzájárulásával - megvizsgálhatja. A felvilágosítást A Sportegyesület tisztségviselõi és
szervei kötelesek a felügyelõ bizottságnak megadni, illetõleg az iratokat rendelkezésre
bocsátani.
i) A felügyelõ bizottság felügyeleti jogait testületileg vagy tagja útján gyakorolja. Az ellenõrzést
állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
j) Nem lehet a felügyelõ bizottság tagja az elnökség tagjai, valamint A Sportegyesület
szakágainak vezetõi, továbbá ezek közeli hozzátartozói.
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7.§
A SPORTEGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA
1.) A Sportegyesület vagyona
a) A Sportegyesület induló vagyonát az alapításkor az alapító tagok készpénzben határozták
meg. A sportegyesület 2001. április 21-ei pénzügyi- és számviteli, ill. az jelen alapszabály
alapján elõírt nyilvántartásai alapján meghatározott vagyona: 473.000 Ft, azaz
négyszázhetvenháromezer forint, amely 416.000 Ft, azaz négyszáztizenhatezer
készpénzbetétbõl és 57.000 Ft, azaz ötvenhétezer forint nem pénzbeli vagyoból áll.
b) A nem pénzbeli vagyon 1 db 37.685 Ft értékû SONY MHC RX 55 típusú, audio mini Hi-Fi
toronyból, valamint 1 db 19.312 Ft értékû SONY CFD 222L típusú cd, audio, kazettás
magnetofonból áll mely a Sportegyesület saját tulajdona.
2.) A Sportegyesület gazdálkodása
a) A Sportegyesület az 114/1992.(VII.23.) kormányrendelet vonatkozó elõírásai szerint, éves
költségvetés és beszámolási kötelezettség alapján gazdálkodik.
b) A Sportegyesület gazdálkodásáról - a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény, valamint a
társadalmi szervezetek számviteli beszámolóinak sajátosságaira vonatkozó, mindenkor
hatályos jogszabályi (jelen alapszabály hatálybalépésekor: 224/2000. (XII.19.) Korm.
rendelet) elõírásoknak megfelelõen - olyan nyilvántartást és könyvvezetést köteles vezetni,
amelybõl gazdálkodási tevékenysége nyomon követhetõ, a tagok és a felügyelõ bizottság által
bármikor ellenõrizhetõ.
c) A Sportegyesület tagdíjakkal, a pártoló tagok által rendelkezésre bocsátott anyagi
eszközökkel, szponzori díjakkal, a Sportegyesületi tevékenységbõl befolyt egyéb bevételekkel
és az esetleges gazdálkodási tevékenységbõl befolyt összeggel gazdálkodik. Ezek
felhasználása csak a Sportegyesületi célokban meghatározott feladatokra történhet. A
versenysport tevékenységbõl eredõ díjak a Sportegyesület vagyonát képezik.
d) A Sportegyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj fizetésen kívül - a
Sportegyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
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8.§
A SPORTEGYESÜLET MEGSZÛNÉSE
1) A Sportegyesület feloszlással vagy más szervezettel történõ egyesüléssel megszûnik, ha azt a
Közgyûlés kétharmados többséggel elhatározza, valamint ha az arra jogosult szervezet
feloszlatja, ill. megszûnését megállapítja
2) A Sportegyesület megszûnése esetén - a hitelezõk kielégítése után – a fennmaradó
vagyonának felhasználásáról a Közgyûlés határoz
3) A Sportegyesületre – a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések és eljárási szabályok
kivételével – a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi II. törvény szabályait
kell alkalmazni, tekintettel a sportról szóló, 2000. évi CXLV. törvény 21. §-ában foglalt
kötelezõ rendelkezésre.
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9.§
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1) A Sportegyesület pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyûlési
képviselõjelöltet a választáson nem állít, és nem támogat, ennek a lehetõségét a késõbbiekre is
kizárja.
2) Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvrõl szóló, 1959. évi IV. törvény, az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II.
törvény, valamint a Sportegyesületekre és a társadalmi szervezetekre vonatkozó hatályos
jogszabályok rendelkezéseit a Sportról szóló, 2000. évi CXLV. törvényben foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.
3) A Sportegyesület az 1989. évi II. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a Fõvárosi
Bíróságtól kérte nyilvántartásba vételét. A Sportegyesületet A Fõvárosi Bíróság az 1997.
április 3-án kelt 7.Pk. 60.207/1997/2. számú végzésében, 7501. sorszámon a társadalmi
szervezetek között nyilvántartásba vette. A Sportegyesület a Bírósági nyilvántartásba vétellel
jött létre ás vált jogi személlyé.
4) Jelen egységes szerkezetbe foglalt - 13 oldalon megfogalmazott és egymással teljesen
megegyezõ 5 eredeti példányban elkészített - alapszabály hitelesítésével, a Sportegyesület
Közgyûlése, az 1997. április 3-án elfogadott, eddigi Egyesületi alapszabályzatot hatályon
kívül helyezi.
Hatályos: 2001. április 21.
Budapest, 2001. április 21.

_______________
Garmathy Miklós
elnök, képviselõ

ZÁRADÉK
Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt, amelyet a Sportegyesület - 2001. április 21-i Közgyulése a 7/2001. (IV.21.) számú határozatával fogadta el.

________________________
hitelesítõ

________________________
hitelesítõ
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