Az Agyar Sport Egyesület Budakeszi
Alapszabálya
Az Agyar Sport Egyesület a 2003. január hó 14-én megtartott alakuló közgyűlésén a
Budakeszin és környékén élő, szellemi- és szabadidősportokkal foglalkozó polgárok
versenyzési, és továbbképzési lehetőségeinek bővítése, az ifjúság körében ezen sportok
megismertetése és oktatása érdekében, az alábbi alapszabályt fogadta el:

I. cím
Általános rendelkezések
Az egyesület neve, székhelye
1. §
1.

Az egyesület neve: Agyar Sport Egyesület Budakeszi (a továbbiakban: Egyesület)

2.

Az Egyesület székhelye: 2092 Budakeszi, Fő u. 108.
(Erkel Ferenc Művelődési Központ)

Az Egyesület jogállása
2. §
1.

Az Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény és a sportról szóló 2000.
évi CXLV. törvény alapján önkormányzati elven működő, nonprofit társadalmi szervezet,
sportegyesület.

II. cím
Az Egyesület működési köre, célja, feladatai
Az Egyesület működési köre
3. §
1.

Az Egyesület működési köre: sport, a következő sportágakban:
0Sakk
5Biliárd
1Go
6Darts
2Backgammon
7Csocsó
3Bridzs
8Asztali labdarúgás
4Tarokk
9Asztalitenisz
És a hasonló szellemi és ügyességi sportok.

Az Egyesület célja, feladatai
4. §
1.

Az Egyesület célja:
10sportoló tagjai számára szervezett kereteket biztosít, ezen belül edzési, versenyzési
lehetőséget teremt, versenyeket szervez, támogatja tagjai belföldi és külföldi
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versenyeken való részvételét, eljuttatja hozzájuk a sportágak hazai és nemzetközi
híreit, ellátja őket elméleti irodalommal;
11a szellemi és ügyességi sportok népszerűsítése, az általuk képviselt kulturális értékek
közvetítése.
12az ifjúság körében a szellemi sportok megismertetése és oktatása, az ügyességi
sportok gyakorlása által tartalmas időtöltés biztosítása, a versenyzési lehetőségek
megteremtésével az egészséges küzdőszellem kialakítása és fejlesztése.
2.

Az Egyesület feladatai:
13a Magyarországon és külföldön működő, az egyes sportágakkal foglalkozó
egyesületekkel kapcsolatot épít ki;
14a sportágak népszerűsítésével és az általuk őrzött kulturális értékek terjesztésével
kapcsolatban támogatja és ösztönzi tanfolyamok, előadások, bemutatók
rendezését,
15a sportágak magyarországi népszerűsítése és folytonossága érdekében az utánpótlás
nevelésére megkülönböztetett figyelmet fordít.

III. cím
A tagsági viszony
A tagsági viszony keletkezése és megszűnése
5. §
1.

Az Egyesületnek rendes, pártoló és tiszteleti tagjai lehetnek.

2.
Az Egyesület rendes tagja lehet minden magyar állampolgár, Magyarországon
letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar
állampolgár, aki az Egyesület céljaival egyetért, alapszabályát elfogadja, és a tagdíjat
megfizeti.
Pártoló tag lehet jogi személy is.
Az Egyesület elnöksége tiszteleti taggá választhat olyan személyeket, akik az egyes
sportágakban, vagy az Egyesület érdekében érdemeket szereztek.
3.
Tagsági jogok csak személyesen gyakorolhatók. Jogi személyt a képviseletére
jogosult természetes személy vagy az általa, a szervezet nevében meghatalmazott
természetes személy képviselhet.
A 18 évnél fiatalabb tagot törvényes képviselője (szülő, gyám) képviseli.
4.
A tagsági viszony írásbeli belépési nyilatkozat kitöltésével és az Egyesülethez való
eljuttatásával, egyidejűleg az adott naptári negyedévre vonatkozó tagdíj befizetésével jön
létre.
5.

A tagsági viszony megszűnik:
16a tag halálával vagy megszűnésével;
17az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével;
18a kilépés írásbeli bejelentésével;
19kizárással.

6.
Kizárható a tag, ha az Egyesület alapszabályát vagy egyéb szabályzatát súlyosan
megszegi, az Egyesület érdekeit jelentősen sértő magatartást tanúsít vagy a tagsági díj
megfizetésével legalább két negyedéves hátralékba kerül. A kizárásról az Elnökség dönt.
Döntésével szemben a közgyűléshez lehet fordulni, mely a kérdést köteles tárgyalni.
7.
A rendes tag tagdíjának mértékét a közgyűlés állapítja meg.
A közgyűlés határozhat tagdíjkedvezményről is.
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A pártoló tag tagdíja a tag és az elnökség megállapodása szerinti összeg, de ez nem lehet
alacsonyabb a rendes tagok teljes összegű tagdíjánál.
A tiszteleti tag tagdíjat fizetni nem köteles.

A tagok jogai és kötelezettségei
6. §
1.

Az Egyesület tagja jogosult:
20az Egyesület szakmai és egyéb rendezvényein részt venni;
21az Egyesület által biztosított kedvezményeket igénybe venni;
22az Egyesület által szervezett versenyeken és egyéb belföldi és külföldi versenyeken
az Egyesület színeiben részt venni;
23az Egyesület illetékes testületei előtt az Egyesület céljai és feladatkörébe tartozó
kérdések megvitatását kezdeményezni, a döntésekben szavazati joggal részt venni;
24az Egyesület tisztségviselői megválasztásában szavazati joggal részt venni, a
tisztségekre jelöltet állítani illetve - megválasztása esetén - bármely tisztséget
ellátni;
25az Egyesület bármely iratába - az Elnökséggel való előzetes időpont-egyeztetés után
- betekinteni, azokról saját költségére másolatot készíteni.

2.
Az Egyesület rendes tagjainak jogai azonosak. Pártoló tagok részt vehetnek az
Egyesület szakmai és egyéb rendezvényein, valamint kezdeményezhetik az Egyesület
illetékes testületei előtt az Egyesület céljai és feladatkörébe tartozó kérdések
megvitatását, de a döntésekben szavazati joggal nem vehetnek részt.
3.

Az Egyesület minden tagja köteles:
26az Egyesület céljaival összhangban, az alapszabály és egyéb szabályzatok
előírásainak megfelelően tevékenykedni;
27(a tiszteleti tag kivételével) a tagdíjat megfizetni.

IV. cím
Az Egyesület szervezete
A közgyűlés
7. §
1.

A közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve.

2.
A közgyűlést az Egyesület rendes tagjainak összessége alkotja. A közgyűlésen a tag
személyesen vagy meghatalmazottja útján vehet részt. A meghatalmazást közokiratba
vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
3.
A közgyűlés szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik. Az éves
költségvetés megállapítására és az éves beszámoló elfogadására minden évben legkésőbb
április 30-ig össze kell hívni a közgyűlést.
4.
A közgyűlést az Elnökség hívja össze. Össze kell hívni a közgyűlést, ha azt a
Számvizsgáló és Felügyelő Bizottság, vagy ha a tagok 30%-a azt - a tervezett napirend
megjelölésével - írásban kezdeményezi. Amennyiben a kezdeményezés ellenére az
Elnökség a közgyűlést 30 napon belüli időpontra nem hívja össze, úgy a közgyűlés
összehívására az elnök, a Számvizsgáló és Felügyelő Bizottság illetve a kezdeményező
tagok bármelyike összehívhatja.
5.
A közgyűlési meghívót a tervezett időpontot megelőzően legalább 15 nappal meg
kell küldeni a tagoknak. Ez történhet postai úton, elektronikus levélben egyaránt. A
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meghívóban meg kell határozni a közgyűlés helyszínét, időpontját, napirendjére
vonatkozó javaslatot. A meghívóban - feltételesen - meg lehet hirdetni a közgyűlés
esetleges határozatképtelensége esetén összehívandó megismételt közgyűlés helyszínét és
időpontját. Ebben az esetben a megismételt közgyűlésre újabb meghívót küldeni nem
szükséges.
6.
A közgyűlés határozatképes, ha azon a rendes tagok több mint fele jelen van.
Határozatképtelenség esetén a legalább 8, és legkésőbb 30 nap időköz megtartásával
tartott megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül az eredeti napirend
tekintetében határozatképes.
Amennyiben a megismételt közgyűlésen a rendes tagok több mint fele megjelenik, a
napirendbe újabb pontok is felvehetők.
7.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
28az alapszabály megállapítása és módosítása;
29az éves költségvetés megállapítása;
30az Elnökség éves beszámolójának elfogadása;
31az Elnökség és a Számvizsgáló és Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása,
visszahívása, díjazásuk megállapítása;
32az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének vagy feloszlásának
kimondása;
33a tagdíj mértékének és (feltételesen) a tagdíjkedvezmények megállapítása;
34döntés a sportági szakszövetségekhez való csatlakozásról vagy az abból való
kiválásról;
35döntés a kizárások elleni fellebbezések ügyében;
36döntés az Egyesület vagyonának felhasználásáról annak megszűnése esetén;
37mindaz, amelyet jogszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

8.
A közgyűlés döntéseit a jelenlévő tagok egyszerű szavazattöbbségével hozza. A
szavazás nyilvánosan történik. Ettől eltérően, titkos szavazást kell elrendelni
38az Elnökség tagjainak megválasztásakor és visszahívásakor;
39ha azt a jelenlévő tagok 30%-a indítványozza.
9.

A 8. ponttól eltérően, a jelenlévő tagok 2/3-ának szavazata szükséges
40az alapszabály megállapításához és módosításához,
41az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének vagy feloszlásának
kimondásához.

10. A közgyűlés levezető elnöke az Egyesület elnöke. Egyszerű szavazattöbbséggel a
közgyűlés dönthet más levezető elnök megválasztásáról is.
11. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet a jegyzőkönyvvezető, a
közgyűlés levezető elnöke és két, a közgyűlés által jegyzőkönyv-hitelesítőnek
megválasztott tag ír alá. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül el kell készíteni
és kérésre minden tagnak egy-egy másolati példányt át kell adni.

Elnökség
8. §
1.
Az Elnökség az Egyesület legfőbb ügyintéző és képviseleti szerve. Tagjai az elnök,
a gazdasági alelnök, a titkár és két elnökségi tag.
2.
Az Elnökség tagjait a közgyűlés az egyesület teljes polgári cselekvőképességű
rendes tagjai közül külön-külön tisztségekre választja titkos szavazással, három év
időtartamra. A mandátum lejártát követően az Elnökség tagjai újraválaszthatók.
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3.

Nem lehet elnökségi tag:
42aki el van tiltva a közügyek gyakorlásától;
43aki sportegyesületnél elnökségi tag vagy sportvállalkozásnál vezető tisztségviselő
volt az annak megszűnését megelőző három évben, feltéve, hogy a
sportszervezetet felszámolták.
4418 év alatti, vagy gyámság alatt lévő tag.
45Elnök nem lehet külföldi állampolgárságú tag.

4.

Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
46döntés két közgyűlés között minden olyan kérdésben, amelyik nem tartozik a
közgyűlés kizárólagos hatáskörébe;
47az éves rendes és az esetleges rendkívüli közgyűlés összehívása;
48a közgyűlés napirendjének előkészítése;
49a közgyűlés határozatainak végrehajtása és végrehajtatása;
50az egyesület munkaszervezetének kialakítása, működtetése, irányítása, a
munkaszervezet tagjai fölött a munkáltatói jogkör gyakorlása;
51képviseli az Egyesületet harmadik személyekkel szemben bíróságok és más
hatóságok előtt;
52javaslatot tesz a közgyűlés felé a tagdíj mértékéről;
53dönt a kizárások ügyében;
54dönt a támogatások elfogadásáról;
55elkészíti és betartatja az Egyesület szabályzatait;
56tevékenységéről évente a közgyűlésnek beszámol.

5.
Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább félévente tartja. Az ülést az elnök
hívja össze, a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal. A meghívónak tartalmaznia kell
az ülés helyszínét, időpontját és a tervezett napirendet. Sürgős esetben a nyolc napos
határidőtől el lehet térni. Az Elnökség ülésein a Számvizsgáló és Felügyelő Bizottság
tagjai részt vehetnek és bármely, az Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt,
szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni.
6.
Az Elnökség határozatképes, ha legalább három tagja jelen van. Határozatait
egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. Ettől eltérően a kizárások elleni döntés
ügyében - a tag meghallgatása után - titkos szavazással határoz.
7.

Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg.

8.
Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a jelenlévő elnökségi
tagok aláírásukkal hitelesítenek.
8.

Az elnök jogai és kötelességei:
57összehívhatja a közgyűlést;
58ellenőrzi az Egyesület pénzforgalmát, a pénzkezelőket elszámoltatja;
59önállóan képviseli az Egyesületet;
60a közgyűlés és az Elnökség határozatait végrehajtja illetve végrehajtatja;
61a testületi döntések figyelembevételével harmadik személyekkel szerződéseket
köthet;
62ellátja az Egyesület testületi ülései jegyzőkönyveinek, irattárának felügyeletét.

9.

A gazdasági alelnök jogai és kötelességei:
63az Egyesület pénzállományának kezelése;
64a számlák kezelése és nyilvántartása, a szükséges dokumentációk vezetése;
65a számlák hitelességének ellenőrzése;
66az elnök és a titkár akadályoztatása esetén az Egyesület képviselete a másik két
elnökségi taggal együttesen.
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10. A titkár jogai és kötelességei:
67a tagnyilvántartás vezetése;
68kialakítja és felügyeli az Egyesület munkaszervezetét;
69az Egyesület szabályzatainak tervezetét elkészíti és az Elnökség elé terjeszti;
70önállóan képviseli az Egyesületet.
11. Az Elnökség megválasztása után azonnal összeül és a fentebb fel nem sorolt
feladatokat az elnökségi tagok között felosztja és meghatározza a munkarendjét.
12. Az elnökségi tagság megszűnik:
71a határozott idő lejártával;
72az elnökségi tag halálával;
73lemondással;
74visszahívással;
75az egyesületi tagság megszűnésével.
Az elnöki tisztség megüresedését követő 60 napon belül az elnök pótlására
közgyűlést kell összehívni.
13. Az elnökségi tag visszahívására a közgyűlés jogosult. A szavazást a jelenlévő tagok
10%-ának indítványára el kell rendelni. A kérdésben a közgyűlés egyszerű többséggel,
titkosan szavaz.

Számvizsgáló és Felügyelő Bizottság
9. §
1.
A közgyűlés az Egyesület tagjai sorából az Egyesület működésének és
gazdálkodásának ellenőrzésére megválasztja a Számvizsgáló és Felügyelő Bizottság
három tagját.
2.
A megválasztott tagok a közgyűlés után megalakítják a Számvizsgáló és Felügyelő
Bizottságot és maguk közül megválasztják annak elnökét.
3.

A Számvizsgáló és Felügyelő Bizottság jogai és kötelességei:
76véleményezi az Elnökség által a közgyűlés elé terjesztett pénzügyi jellegű
határozattervezeteket, így különösen az éves költségvetési tervezetet, annak
végrehajtását és tagdíj összegére vonatkozó előterjesztést;
77folyamatosan figyelemmel kíséri az Egyesület pénzügyi helyzetét;
78ellenőrzi, hogy az Egyesület működése megfelel-e a jogszabályi, alapszabályi és
egyéb szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek, vizsgálatot indíthat, melynek
állásáról és lezárásáról folyamatosan tájékoztatja az Elnökséget;
79megállapításait évente közli a közgyűléssel;
80rendkívüli közgyűlést hívhat össze.

4.
A Számvizsgáló és Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga határozza meg, tagjai
tevékenységüket egyedül is végezhetik, de a vizsgálatok végső értékeléséhez két tag
egyetértő szavazata szükséges.

Az Egyesület képviselete
10. §
1.
Az Egyesületet az elnök és a titkár önállóan képviseli. Akadályoztatásuk esetén a
képviseletre a másik három elnökségi tag együttesen jogosult.
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Szakosztályok
11. §
1.
Amennyiben az egyes sportágakkal kapcsolatos feladatok mennyisége ezt
megköveteli, az adott sportágat űző tagok szakosztályt hozhatnak létre.

3.

2.
A szakosztály létrejöttét ideiglenesen az elnökség hagyja jóvá a legközelebbi
közgyűlésig. Vitás esetben a kezdeményező tagok rendkívüli közgyűlést hívhatnak össze.
A közgyűlés a jóváhagyást véglegesíti, vagy megtagadja.
A szakosztály tagjai 1-3 főnyi vezetőséget választanak maguk közül.
4.
Az egyes szakosztályok vezetőit, ha azok nem tagjai az Elnökségnek, az Elnökség
üléseire meg kell hívni. A szakosztályvezetők az elnökségi üléseken tanácskozási joggal
vesznek részt, szavazati joggal azonban nem rendelkeznek.
5.
Az egyesület bevételei felhasználásának rendjéről, az egyes szakosztályok között, a
közgyűlés dönt.

V. cím
Az Egyesület gazdálkodása, megszűnése
Az Egyesület gazdálkodása
11. §
1.
Az Egyesület saját vagyonával önállóan gazdálkodik. Bevételek a tagok által
befizetett tagdíjak és egyéb támogatások, felajánlások.
2.

Ezen egyéb támogatások elfogadásáról az Elnökség dönt.

3.
Az Egyesület gazdálkodása során nyereségre nem törekszik bevételeit kizárólag a
működésére és a céljainak érdekében használja fel.
4.
Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén
túl - az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
5.
Az Egyesület céljai elérésére támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető
leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására,
elősegítésére fordítja.
6.
Az Egyesület rendezvényeket tarthat, melynek bevételeit a rendezvény céljában,
vagy ennek hiányában az Egyesület céljai között meghatározott körben használja fel.

Az Egyesület megszűnése
12. §
1.

2.

Az Egyesület megszűnik:
81feloszlással;
82más sportegyesülettel való egyesüléssel;
83feloszlatással;
84megszűnésének megállapításával.

Az Egyesület megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után - vagyonáról a közgyűlés
döntése rendelkezik.
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VI. cím
Vegyes és záró rendelkezések
Vegyes rendelkezések
13. §
1.

Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól
támogatást nem fogad el, politikai pártokat semmilyen formában nem támogat,
országgyűlési, megyei és fővárosi önkormányzati választáson képviselőjelöltet nem állít,
a választásokon nem támogat és ilyet a jövőben sem tesz.

2.

Az alapszabály által nem érintett kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.
törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és a sportról szóló 2000.
évi CXLV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Záradék
14. §
Ezt az alapszabályt az Egyesület 2003. január hó 14-én megtartott alakuló közgyűlése
elfogadta, és hatályba léptette, melynek tényét a záradékban az alakuló közgyűlés levezető
elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének és a jegyzőkönyv két hitelesítőjének aláírásával igazolja.1

1

Az alapszabály eredeti, hitelesített példánya az Egyesület irattárában megtalálható, megtekinthető és másolható.

