
SAKKMAryl SAKK EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA

A Polgárj Törvénykónyvröl szóló 20,13. évi V törvény (Ptk.), az egyesülési jogíól, a
kózhasznú jogállásról, valamint a civit szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011, éVi clxxv törvény (EctV) és a sportról szóló 2ou. évi l. törvény (§V.)
rendelkezé§einek megíelelve a tagok az alábbl tartalommal fogadják el az sportegyesúlet
(a továbbiakban: Egyesület) alapszabályát:

l.
AZ EGYESÜLET ADATAI

í.í, Az Egyesület neve: Sakkmatyi Képességíejlesáő és Tehetségkutató sport és
szabadidó Egyesület

1.2. Az Egyesület röVidített elnevezése: Sakkmatyi sE

í.3. Az Egyesulet idegen nyelvú eínevezése -

í.4. Az Egyesület §zékhelye:2019 Pi|iscsév, Temetó u, 22,

í.5. Az E9yesulet formája: sportegyesület,

1,6. Az E9yesületet alapító tagjainak nevét, lakóhelyé1 és e_mail címét tartalmazó
tagnéVsor az Alapszabály 1. számú mel|ékletét képezi,

1,7, Az Egyesú]et alapitásának éve] 2019

ll.
AZ EGYESÜLET CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE

2,í. Az Egyesület céljai

1) Megismertetni és m€szerettetni a sakkiátékot a 4-16 éves korosáállyal.
2) Képességfejle§áó tevékenységet nyújtani óvodás, iskolás gyermekek számára

a sakkjátékon keresáül.
3) sakktehetségeket felfedezni-
4) sakKehets€eketgondozni,íejlesáeni.
5) Tehetségkutáó és szabadidős sakkrendezvényeket szervezni,
6) Lehetóséget teremteni a 4-16 éves korú gyermekeknek sporlágak

megismeré§ére.
7) Támogatni a 4-16 éve§ korú gyermekek sport tehetségének kibontakozását.

2.2. Az Egyesület sport tevékenysége: sakk §portágban szakosáály múködtetése

2.3. A sportegyesület sporttal össze nem fúggó tevékenységet, Valamint
sporttevékenységéVel összeíüggó kereskedelmj tevékenységet (ideértve a
sportegyesület Vagyoni éítékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő
tevékenységként folytathat, A sportlétesítmények használata, illetve múködtetése -
e rendelkezés alkalmazásában - a sportegyesület alaptevékenységének minősül,
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lll.
AZ EGYESÚLET MÚKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

3.í. Az EgyesüIet - az e tórvényben megállapított eltéréseKke - az egyesülés jogró a
közhasznú jogállásról, Valamint a civil szervezetek rnúkódéséró és támogatásá.ól
szóló törvény (EctV,) é§ a Polgári Törvénykönyv szabáiyai szelint n űködó olyan
egye§ület, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése Valamint a
sporttevékenység fe'tétele,]ek .negteremtese

3,2" Az egyesület közvetien politikai tevékenységet nen] fc]!,tat, szeNezete pártoktól
fü9getlen és azoknak anyagi támogatá§t nern nyúii

3.3. A sportszervezet keretében sporttevékenységet fol},tató Versenyző számara a
sportszervezet kóte]es biztositanl a sportág je ]ege szerinti biztonságoS
sporttevékenység fo]ytatásához szükséges ie téteieket,

lV
TAGDÍJ

4,í. Az Egyesület tagjai vagyoni hozzá]árulásként tagdí]at ízetnek, A tagdij összege eV
6000,,Ft, amelyet a megalakuláskor a nyilVántartásba Vételt elrendelő Végzés
jogeróre emelkedésétói számított 8 napon belül, ezt kovetően legkésőbb m]nden éV
október 15, napjáig kell egy összegben, az Egyesüet ház pénzíálába vagy az
Egyesület bankszámlájára történó átutalás útján megfizetn

4.2. Az Egyesület megalakulását követóen újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya
keletkezésének éVében a tagdi idóarányosan sámított összegét a tagsági
jogviszony létesítésétól számított 8 napon belül, eá követóen a tagdíjíizetésre
Vonatkozó általános szabályok szerint köteles az Egyesület házipénaárába Vagy az
Egyesület bankszámlájára történó átuialás tltján teljesíteni.

A TAGSÁG

5.í. Az Egyesűlet tagja lehet az a természetes szerí]ély, jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkezó szervezet, ak az Egyesü et cé]kitúzéséve] egyetért
és az Alapszabályban foglalt .endelkezéseket e fogadja

5,2. Az Egyesületi tagság az alapitáskor az Egyesület nyilvántartásba Vételéve
ke|etkezik, Az Egyesú et mega akulását kóVetóen a tagság a belépési nyilatkozat
elfogadásával keletkez k, A belépési nyilatkozatot aZ elnökséghez kell benyújtani,
amely szerv a kérelem beérkezésétól számított 30 napon belül, egyszeru
szótóbbséggel, nyilt szavazássa határoz a tagfelvételról, Határozatát annak
meghozatalát kóvetó 8 napon belül írásba fogláltan igazolt módon kel! megkúldeni
a tagfelvételt kérelmezó számára A tagfelvételi kére]em elutasítása esetén
jogorvoslatnak helye nincs,

5.3. A tagsági ]o9Viszony meg§zúnik:
a) a tag ki|épéséVel
b) a tag halá]ával Vagy jogutód nélküli megszúnéséVel
c) a tag kizárásáVal,
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5.4. A tagsági jogviszonyát a 129 az Egyesület elnökségéhez cimzett irásbeli
nyi|atkozatával bármikor, indoko|ás ré]kü megszűntetheti, A tagsági jogviszony a
nyilatkozatban megjelölt idópon!ban de legkorábban a nyilatkozatnak az
elnókséghez történó megérkezése nap]án szúnik meg,

5.5. Az elnökség nyílt szavazás§al, egy§zerű szótöbbséggel kiárhatja az Egyesület
tagjai közül azt a tagot, aki jelen A]apszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés
halározatát súlyosan Vagy ismételten §értő magatartást tanúsít. Kiárható a tag
akkor is, ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megí]zetésével. A tagdíj
megíizetésének elmulasáása miatt a tag q9ak akkoí zárható ki, ha a legalább hat
hónapos mulasaás elteltét köVetóen az eInökség írásban - igazolható módon,
póthatáridó tilzésével és a jogkövetkezményekle, azaz a kizárásra történó
figyelmeáetéssel - felszólitotta a tagdúhátralék teljesí€sére, mely felszó|ítás a
póthatáridón belül is eredménytelen maradt.

5.6. A kizárási eljárást bárnely tag Vagy egyesúlet] szerv kezdeményezé§ére az
elnökség iol},tatja ]e A kizá.ási eljárásban a tagot az e nóksóg ulésére igazolható
módon meg kell hivnj azza] a figyelmeáetéssel, l-?gy a szabályszelú meghíVása
ellenére történó táVolmaladása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem
akadá yozza Az ülésen biztosltani kell számála a Védekezési lehetóséget Az
ülésen a tag képvjselóVe| is képvjseltetheti ma9át, A tag kizárását kimondó
hatá.czat01 irásba kell foglalni és indokolás§aI kell ellátn ] az lndokolásnak
tarta rnaznla ke a kizálás aiapjául szolgáló tényeket és b]zonyítékokat. továbbá a
jogorvcsati lehető§égról Való tájékoztatást Az elnökség a klzálásró szóó
ha|á,ozatot a tagkizárási eljáIás megindulásától számított 30 napon be ül meghozza
és 3 rapon belül igazolható módon közli az éíntett taggal

5,7, A k:záí tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesitéstól
szá-itott 15 napon belül az Egyesület közgyűléséhez fe]]ebbezéssel é]het A
fellebbezés beérkezését köVetóen az elnókségnek haladéktalanul de legkésóbb 30
napon be]úli idópontra ö§sze kell hivnia a rendkivüli közgyűlést, A közgyűlés nyílt
szaVazással, egyszerű szólöbbséggel dönt, A kózgyúlés határozatát annak
rne9hozatalakoí szóban kihirdeti és 8 napon belúl irásban, lgazolható rnódon is köz]i
az ér ntett taggal,

Vl.
A TAGOK JOGA ÉS KÖTELEZETTSÉGE|

6.í. Az Egyesület tagja jogosult

a) az Egyesület tevékenységében résá venni
b) az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni
c) a kózgyúlésen résá venni, szauazati iogá'/i gyakoíolni, a közgyúlés rendjének

megfe|elően felszólalni, kérdéseket íeltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni
d) arra, hogy az Egyesület ti§ztségviselójéVé válasszák, amennyiben vele Szemben

jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll íenn.

6.2. A tag a közgyúlésen a sz^lazali jogát meghatalmazott képviselóje útján is
gyakorolhatja. A képvisetó részére adott meghatalmazást telje§ bizonyító erejú
magánokirati íormában írá§ba kell foglalni és aá a közgyúlé§ levezető elnókének a
közgyúlé§ kezdetén átadni.

6.3. A közgyúlésen valamennyi szavazásra jogosult tag €yenló szavazattal rendelkezik.
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6.4. Az Egyesület tagja:

7.1. Az Egyesület szervei

a) Közgyűlés
b) Elnökség

vll.
AZ EGYESÜLÉT SZERVE|

a) nem Veszé|yeztetheti az Egyesület céljának megvaiósitását és az Egyesület

tévékenvséoét
o] köteles; Iaóoijat anrak esedékességéig meqlzeí-
cJ kdteles az Egyesüle! Vagyonat megovnl
;i i;;i;i;;; E".'r;;üIei Áráiizao;rya-nat, a döntéshozó szervek hatá|ozatainak reá

vonaIkozó elöírásait renoelkezéseit betanan

a r.áiJ"" 
"r""srt""i 

az Egyesület által meghatáíozott cé kitúzések megvalósítását

n r.ai"t.s az rq'Vesület hl,nevene7 mélto ma9alanast ta'JSllaTi

;) i;i;i;; ir:;-;;y'"ú"i .r"nnt spoítolni felkészú ni és versenyezni, énnek

keretében tanözKodn| egy Veísery e,ed..e^yeTe" tilton esznozöikel

.áJ"."r"xr"t történó béfolyásolaSatol a doppLn9Vetseget "e9alapozo

.ágá;rta"tór továbbá egy veiseny báonsagos,negrendezeset veszelyeztetó

viselkedé§tól,
nl r.5Üi"" ,'ár"r.et, e-mail címét annak megváltozását kovetó 8 napon beirl az

elnókséghez bejelenteni,

A Közgyúlés

7,2. A kozgyules az Egyesulet döntéshozó szerve, A közgyü és ülése nem nyilvános

azon á'bgokon éJ az ügyvezetesen kívül a közgyúlés összehivására jogosult által

i"nnivotÜr es az Alapézaoály vagy a köz9yúlei hala-ozata a,apján tanácsKozas'
j:,;";;"i;;;",ie,u",. J"n"i,i"r. részi'A xozgy_Jes e9/s7e,u szólobbseggel

i;ái ;;i;;;;;";i uarmit<or oonthet a közgyűlés egészének Vagy meghatározott

lészének nyilVánossá tételéról,

7,3. A közgyűlé§ hatáskörébe tartozik:

a) az Alapszabály módositása,
;i ;; ;;;"'"'j;i;"s"zunésének, egyesülésének és szétváLásának elhatározása;

.i 
" 

u.iéto tiart"équ,selo megválasztása visszar vása:

ai az eves kö,tseovetes elfogadása, a tagdil megá"aD lasa

;; ;;;.Á oeirá.rO ezén belül az ügyuezeto szervnex az Egyesület vaqyo,l

helVzetéro' szo'ö ]elentesének - elfogadasa
fl ;" i;;;j; t,"it"JÓul""ro feletti ,n;nkaltatól jogok gyakorlása, Ta a vezeIo

tisztséqVlselo az Egyesuletlel mUnkavlszonyban áll

o, 
""J 

o'uá" 
- 

"."r.rooás 
megkótésenex jováhágyása, amelyet az _Egyesület 

saJát

tagláVal, Vezeto tisáségViselojevel vagy ezek hozzatartozo]aVal KoI:,

h, a ielenlegi és korábbl egyesuretr ta!ák es a vezeto tisztségvlseloF ka4érlési

l6énvék érvénvesltésérol való dóntés:
,, i",*r§ .i"aá.""- 

- 
t 
"ioeru"n, 

amelyet jogszabály vagy Alapszabály a

hatáskörébe utal,

7.4. A közgyúlését évente legalább egyszer ossze ke]l hívni, ame]yen megtr.ell tárgyalnia

evés oénzüqv, tervét, ,lletve az"elözó éves pénzugyi terv teljesíteseró, szóló, a

.ri.ŰÚrrJi'.oro to*ény rendelkezései sze1,'lt kéSzitett beszámolot
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7.5. A kózgyúlésl az elnökség lega39b 15 nappal az ülé§ idópontja előtt kikúldótt
meghivóval híVja óssze írásba. Jézoható módon, ilásbell igazolható módon
történó kézbesítésnek minősü] ióobek közótt az a]ánlott Vagy tértivevényes
küldeményként, továbbá a tagnak az elektroniku§ levelezési címére történó
kézbesítés, azon tagok kivételéVe], ak]knek az Egyesülethez bejelentett elektroniku§
elérhetóségük ninc§.

Ha a közgyű]ést nem szabályszerűen hí!,ták össze, az úiést akkor lehet megtartani,
ha az ülésen a ré§zvéte]re ]ogosu tak |egalább háromnegyede jelen van, és
egyhangúlag hozzájárul az úlés megtartásához

A kőzgyűlési meghívó lallalmazza
, az Egyesület nevét, székhelyét,
- a közgyű|és helyét, idejét és
- a javaso t napirendi pontokat,

a közgyúlés haiározatképtelensé9e esetére a meg-ismételt közgyúlés heiyszínét és
időpontját, és az arra tödénó felhívást, hogy a meg]smételt kőzgyűlés az eredeti
nap rend pontok tekintetében a nregjelentek szárnára tek]ntet nélkúl
hatá.ozatképes lesz, ha azt az eredeti idópontot lega]ább három és legfeljebb
lizenöt nappa kóVető időpontra híVják össze

Az egyes nap]rendi pontokat legalább olyan rész'etezettséggel kell rneghatározni
iletv. a rneghíVóhoz olyan írásbeli elóterjesztóseket kell csatoni hogy a tagok
á áspcnijukat kialakíthassák,

A kczE,r'úlési meghívót az Egye§ület székhelyén és honlapján nyllvános§ág.a kell
hoza

A kozgyü ési meghívó kézbesítésétól Vagy közzétételétől számított 3 napon be]ü| a
tagok és az Egyesúlet szeívei az elnökségtól a napirend kiegészitését kérhetik, a
kiegéSzítés indokolásáVal, A napirend kiegészitésének tárgyában az elnökség 2
napon belűl dönt, Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja Vagy a
kére emnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített
napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számitott 1egkésóbb 2
napon belül ]gazolható módon közli a tagokkal,

Ha az elnökség a napirend kiegészíté§e iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet
elutasítja, úgy a közgyűlé§ a napirend elfogadásáíól szóló határozat meghozatalát
megelőzóen külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a
szabályszerűen nem közölt napirenden szerepló kérdésben csak akkor hozható
hatáíozat, ha a részvételre jogosultak legalább háíomnegyede jelen Van és a
napirenden nem szerepló kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozd]á.ul.

7.6. AZ elnökség köteles a közgyűlést haladéKalanul összehívni a szük§éges
intézkedések megtétele céljából, ha
a) az Egyesúlet vagyona az esedékes tartozá§okat nem fedezi;
b) az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a lartoásoká esedékességkor

telje§íteni; vagy
c) az Egyesület éüainak elérése veszélybe kerúlt
d) a tagok egyharmada aZ ok és cél megjelólésével írásban kezdeményezi_

Ezekben az e§etekben az összehivott közgyűlésen a tagok kötelesek az
ö§szehíVásra okot adó körülmény megszúntetése érdekében intézkedést tenni Vagy
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az Egyesúlet megszüntetéséról dönteni.

7,7. A közgyúlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok tóbb mint felét
képviseló szavazásra jogosult részt vesz A l,]atározatképességet m]nden
határozaIhozaía|ná| vizsgálni keIl,

7.8, A közgyúlés megnyitását köVetóen elsód egesen meg ke állapítani a
határozatképességet, vagyjs az akuális taglétszárnhoz képest a megjelent és
szavazásra jogosult tagok szárí]át.

7.9. A köZgyúlés levezetó elnöke az Egyesület elnöke aki elózetesen Vagy a
közgyúlésen átadhatja ezen jogát az á]tala k]e ólt szemé ynek A jelen pont szer nti
levezetó elnök hiányában a közgyúlés a nap]rendi pontok tárgyalá§át mege özóe|,r
egyszerű szótöbbségge], nyí|t szavazással rnegválasztja a levezetó e nók
szeméiyét, A közgyúlés dönt továbbá a iegyzőkönyvezetó (egy fó), a jegyzókönyv
hitelesítók (két fó egyesúleti tag), és szükség esetén a szavazatszámlá]ó bizottság
tagjainak (legalább három fó) személyéről akiknek személyére a levezető e]nök
tesz JaVa§latot.

7.,l0. A közgyűlésen megjelent tagokról jelen|éti ivet kell ké§zíteni amelyen ie keil
túntetni a tag, Valamint - ha az Alapszabály a képv]seló útján történó részvéte t
lehetővé teszi - képviselóJe nevét é§ lakóhelyét Vagy székhelyét, és - ha a tagokat
nem azonos számú szavazat illeti meg - a tagot megl]]etó szavazatok számát A
jelenléti ivet a közgyúlés levezetó elnöke és a jegyzókönyvvezeíő a|áílásával
hitelesíti.

A kőzgyúlésról jegyzőkönyvet ke]] készíteni, amely tartaimazza
a) az Egyesület nevét és székhelyét;
b) a közgyúlés helyét és dejét;
c) a kőzgyúlés levezető elnökének, a jegyzókönywezetónek, a jegyzőkönyV

hitelesítójének a nevét;
d) a közgyúlé§en lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott inditványokat;
e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, Valamint a

szavazástól tartózkodók számát,

Ajegyzókönyvet a jegyzőköny!r'vezető és a közgyűIés levezetó e|nöke írja alá, és két
erre megválasáott, közgyűlésen jeIen lévő tag hitelesíti.

7.,1,1. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe Vett
szavazatok tóbbségéVel hazzák ffeg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat

a) akit a határozat kötelezettség Vagy felelősség alól mentesít Vagy a jogi szeméiy
terhére másíajta előnyben részesit;

b) akivel a határozat szerint szerzódést keli kőtni;
c) aki ellen a hatáíozat alapján pert kell inditani,
d) akinek olyan hozzáíaítozqa éldekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem

ta9ja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi beíolyáson alapu]ó

kapcsolatban áll; vagy
0 aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben

7.í2. A közgyúlés ha!ározatát - az Alapszabály vagy törvény eltéró rendelkezése
hiányában - egyszerű szótöbbsággel, nyílt szavazással hozza. Az Egyesület
Alapszabályának módosításához, az Egyesület egyesúléséhez és §zétválásához a
közgyú|és háromnegyedes szótöbbséggel hozott hatáíozala szükséges. AZ
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Egyesület céljának módositása,.i és áz Egyesület megszűnéséról szóló kőzgyűlési
döntéshez a szavazati ]ogge ,.-le{ezó tagok háromnegyedes §zótöbbséggel
hozott határozata szükséges

7,13, A közgyúlési határozatokat a evezeio e nók a közgyúlésen szóban kihirdeti és a
közvetlenúl érintett tag(okk)al a haiálczat n]eghozatalát kóvetó 8 napon belül
írásban. igazolható módon is koz]] a hatarozatnak - amennyiben Van - az Egyesület
hon]apján történó közzétételével egyidejL] eg.

Elnöksé9

7.,l4. Az elnök§ég az Egye§ület 3 elnökségi tagbó] á ó ügyvezetó szerve, amely dönt
mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály Vagy Alapszabály nem utal a kózgyú|és
kizáróla9os hatáskörébe,

7.í5. Az Elnökség tagjai:

a) Elnók
b) A ta ános Ale]nók,
c) SzakmaiAle]nök,

7.í6. Az elnokség tagjait a közgyűlé§ választja 5 éV határozott dótadamra, A Választást a
jeen A apszabályban (7,15 pont) rögzített pozíciók tekintetében kú]ón - kú]ón kell
rrregtartani az ott meghatározott sorend szerint, Amennyiben az elnókl poziclóra
je ö11 személy egyidejűleg alelnöki és/Vagy további elnökségi tag pozicióra is jelölt,
elnokké Válasáása esetón az alelnőki és/vagy további elnökségi tag] ]e]öltségét az
adc:I oozicóra Vonatkozó szavazást megelózően törö!ni kel] A jelen pontban
rögzii.ieket érte|emszerúen alkalmazni kell az alelnóki és további elnókségi tagi
oczic óra egyidejűl99 jelölt személy e§etén is

A Va]asztás szavazólapon, irásban, titkos szavazással történ k A szavazólapra a
je;o 1ek Vezetóknevúk szerintiABc sorrendben kerü]nek fel

Éryenytelen a szavazat, ha:
a) aá nem a szavazólapon adták le,
bj nem lehet megállapítani, hogy a Szavazatot kire adták le,
cl a szavazóIapon a megVá]asztható tagok számánál több jelöitet ]e]öltek meg,

Az el§ő válasáási fordulóban megválasáottnak az(oka)t a jelölt(ek)et kell tekinteni,
aki(k) a leadott érvényes szavazatok közül a legtöbbet, de legalább a szavazatok
több mint 50 %-át megszereáe/megszerezték.

Amennyiben a Választás elsó fordulójában az adott tisáségviselói helye(ke)t,
pozíció(ka)t nem sikerül feltölteni, úgy a fennmaradt tisztségviselói hely(ek)re - a
megválasááshoz szükséges szavazatot el nem éró jelöltek között - újabb fordulót
kell taItani. A második (illetve az esetleges további) íordulóban a legtóbb szavazatot
elnyert személy(ek) a kerül(nek) megválasáásra. szavazategyenlóség esetén a
szavazást mindaddig meg kell ismételni, amíg egyszerú, relatív tóbb§égi dönté§
nem születik.

Amennyiben egy adott tisztségre, pozicióía a jelöltek száma nem ha|adja meg a
betölthetó helyek számál, az adott tisztség tekintetében nyílt szavazás is taítható,
egyebekben (így különösen a szükséges szavazatszám tekintetében) ilyen esetben
is a titkos szavazás esetére irányadó elóírások éNényesülnek.
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7,17. Nlegszűnik a Vezető tisztségviselői megbízaaás:
a) a megbízás idótartamának IejártáVal;
b) visszahíVással;
c) lemondással;
d) a vezetó tisáségVj§e|ó haláláVal vagy jogutód né kü megszúnéséVe],
e) a vezetó tisztségvise|ó cselekvóképességének á teVékenysége ellátásához

szúkséges kőrben tórténó korIátozásával;
f) a vezeíő tisáségviselóVel szembeni kzáró Vagy összeférhetetlenségi ok

bekövetkeztével,

A vezetó tisztségviseló megbízatásáról az Egyesülethez címzett. a2 Egyesület
másik Vezető tisztségviselőjéhez ]ntózetl nyilatkozatta] bármikor lemondhat, Ha az
Egyesület múködóképessége ezt megkíVánja a emondás az ú] vezető
tisztségviselő kijelöléséveI vagy megválasztásáVal. ennek hiányában legkésóbb a
be]elentéstől számított hatvanadik napon válik hatá yossá

7.la Vezetó tiszlségviseló az a nagykorú szemé]y lehet, ak nek cselekvőképességét a
tevékenyséoe ellátásához szükséges körben ner. korlátozták, Ha a vezetó
tisztségviselő ]ogi személy a jogl szerné y köteles kije|öln aá a terrrészetes
személ}.t, aki a Vezetó tisztségvi§elói feladatokat nevében ellátja,

A vezető tisztségvi§elókre Vonatkozó szabá]yokat a kijelö t személyre is a]kalmazn
kell, A Vezetó tisáségviseIő ügyvezetési feladatait szemé]yesen köteles ellátni. Nen,]

Iehet vezető tisztségViselő az, akit búncselekr.ény elköVelése miatt jo9e.osen
szabadságvesztés búntetésre ítéltek, amíg a büntetett előé ethez fűződő hátranyos
köVetkezmények alól nem mentesült, Nem |ehet Vezetó tisztségViselő ak]
közügyektól eltiltó itólet hatálya alatt áll (Btk 61,§ (2) bek i) pont) Nem ehet
Vezetó tisztségviseló az, akit e foglalkozástól jogerósen elt tottak, Akit valarne]y
foglalkozástól jogerő§ bírói ítélettel eltiltottak, az elt tás hatáya alatt az ítéletben
megjelölt tevékenységet folytató jogi személy Vezetó tisáségV]se óje nem lehet, Az
eltiltást kimondó határozatban megszabott idótartamig nern lehet Vezetó
tisztségViselő az, akit eltiltottak a vezetó t]sztségV]selő] téVékenységtől,

7.í9. Az Egyesület vezetó tisáségvi§elői:

Az Egyesület elnöke:

Ádám olga
anyja §zületési neve: Horváth o]ga V któria
lakóheiye: 2519 PiliscséV, Temetö u 22,

Az Egyesület alelnöke

Karkó Ernő
anyja szülelési neve: lPokornyík Rozália]
Iakóhelye: 2519 Piliscsév, Temelő u,22.

Az Egyesület szakmai alelnökei

HoNáth olga
anyja születési neve: Véber Fanni
Iakóhelye; 1106 Budapest Hárslevelű utca 12.4a.

Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el.
A képViseleti jog gyakorIásánakterjed9lme: általános
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A képviseleti joo gyakorlásána. *.. . .ná]]ó

7.20. Az elnök§ég hatáskörébe lartoz <

a) az Egyesület napi ügyeinek V:e. . -atáskolébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala, bármely tisáség!,sa. ragy egyesületi szerv hatáskörének saját
hatáskörbe vonása,

b) a beszámolók elókészítése és azo]<ne( á kózgyű]és elé tedesztése,
c) az éVes költ§égvetés elkészítése és annaK a közgyű és elé terjeszlése,
d) az e9yesületi Vagyon keze]ése, a Vagyon fe használásá.a és befektetésére

Vonatkozó, a kőzgyúlés hatáskörébe ne.n tartozó dontések meghozataia és
Végrehajtása,

e) a közgyúlés összehivása, a tagság és az Egyesü|et s?efueinek értesitése,
í) az elnőkség által összehívott közgyúlés napilendi pont]a nak meghatározasa
q) részvétel a közgyúlésen és Válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kéldésekre
h) a tagság nyilvántartása.
i) az Egyesü]el határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb kónyveinek

j) az Egyesúlet múködéséVel kapcsolatos iratok megórzése,
k) az Egyesüietet érintó megszűnésj ok fennállá§ának mindenkori Vizsgálata és

annak beköVetkezte esetén az e törvényben előíd intézkedések megtétele,
l) a tag felvételéról Való döntés,
m) az Egyesü|et további szerveinek, e9ysé9einek (igy különösen bizottságoknak)

étrehozása l.negváltoztatása, megszúntetése,
n) dort az olyan szezódések megkötéséról, melyek értéke a 1.000000,-Ftot

me9haladja,
oj dóntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály Vagy az Alapszabá|y nem utal

rnás szerv Vagy személy hatáskörébe,

7,21, Az e nökségi ülés nem nyilvános azon az e|nökségi tagokon kíVúl az e]nók, Vagy az
enókség által rneghívottak Vehetnek részt éZ elnökség egyszerú szótöbbséggel
hozott határozatával bárm]kor dönthet az elnokség] ülés egészének Vagy
rl1e9határozott részének nyilVánossá tételéról,

7.22. Az e nökség üléseit §zükség szelint. de éVente ]ega|ább egy a kalommal tarja, Az
enokségi ülést az elnök legalább 15 nappa az ülés ldőpont]a eiótt kiküldótt
meghíVóVa] híVja össze kásban. igazolható rnódon, ]rásbe]i ]gazolható módon
történó kézbesítésnek minósűl tőbbek közőtt az ajánloll Vagy tértlvevényes
küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére tőrténó
kézbesítés azon tagok kivéte]éVel, akiknek az Egyesülethez be]elentetl elektronikus
eLérhetóségük nincs,

7,23, Az elnökség határozatát egyszeRi szótöbb§éggel, nyí|t szavazással hozza. Az
elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem koílátozott elnökségi
tagok tóbb mint a fele jelen van. Két elnökségi tag jelenléte esetén kizárólag
egyhangúlag hozható határozat.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alóI mentesít Vagy a jogi személy

terhére másíajta elónyben lészesít;
b) akivel a határozat szerint szezódésl kell kötni;
c) akiellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzál€jtozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem

tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló

kapcsolatban áII; vagy
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í) aki egyébként személyesen érdekelt a dönté§ben.

7.24. Az elnökség határozatait az élnökségi ülésen szóba. k h rdeti és a közvetlenül
érintett tag(okk)al a haíáloza| meghozatalát koVetó 8 napon belúl írásban,
igazo|ható módon is közli a határozatoknak a2 egyeSü]et honlap]án tödénő
közzétételéve] egyidejúle9,

7.25. Amennyiben az elnök§ég ügyrendje nem zál)a k, az elnökség ülését a tagok
személyes jelenléte nélküJ, ere alkalmas a tagok közötti párbeszédet, iiietve vitát
korlátozás nólkül lehetővé tevő elektronikus hílközló eszkoz közvetítésével is
rnegtarthatja, Valamint a hatáskörébe tartozó Vaarnennyi kérdésben ülé§ tartása
nélkúl is határozhat Az ú]és tartása nélkül dóntésle bocsátott határozatok tervezetét
az elnöke írásban köteles megkúldeni az elnökseg tagjainak úgy, hogy a döntésre a
legalább 3 nap álljon rendelkezésre Atagok e határidó e]tete e|őtt kü]dhetik meg
irásban szavazatukat. A tagok több, .nint fe ének a kérésére össze kell híVni az ülést
a határozattervezet(ek) megtárgyalására Az ilásbe határozathozatal.a az ü|és
tartására Vonatkozó szabályok megfeleloen aka]mazandok irásbe rsegnek a jeen
pont alkalmazásában az alábbiak minő§űlnek] postai kü demény, futál útján kuldott
kúldemény, e-mail.

7.26. Az elnökség tagjainak általános jogaiI

a) az elnökségi úléseken és az elnökség határozala]nak meghozatalában Va]ó
részVétel,

b) észrevételek, javaslatok tétele az Egyesület múkődéséVe kapcsolatban,
c) felvilágositás kérése az Egyesúlet tevékenységéVel osszef!99ó kérdésekben
d) javaslattétel közgyúlés, elnókségi ülés ósszehíVására

Az Elnökség tagjainak á]talános kötelezettségei:

a) megbízás alapján az Egyesület képviselete,
b) az Egye§ület határozatainak betartása, végrehajtása,
c) kijelölés alapján folyamatos kapcsolattartás az Egyesület tagjaival,
d) beszámolás az Elnökségben Vállalt egyéni feladatok végrehajtásá.ól

7 ,27 , p,z Elnök
a) a2 Egyesületet te|]es korúen lép!,seIl
b) szerzódéseket, megá]]apodásokat köt,
e) engedélyez a kif]zetéseket
0 e]nököl az Egyesü]et közgyú éSe n és elnokségi úlésein,
g) ellátja a kózgyűlés és az elnokség által rábizott fe|adatokat,

Az alelnök
a) ré§á vesz aZ elnökség munkájában, segíti annak eredményes működé§ét,
b) az elnök akadályoztatása esetén a szervezeten belüli, mindennapi múködéshez

kapcsolódó ügyekben helyettesíti az Elnököt,
c) eliátja a közgyűles, az elnókség és az elnök által rábízott fe|adatokat,

Atovábbi elnökságitag
a) részt vesz az Elnökség munká.iában, segíti annak eredményes működését,
b) ellátja a kózgyűlés, az elnök§ég és az elnök által rábízott szakmai feladatokat.
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MEGszúNÉs, ToRLe J'|'*r,lvÁ*.onrÁseóL

8.í. Az Egyesület bírósági feloszlatása .s3ier a hitelezók kielégítése után fennmaradó

vagyÓÁ attami tuIajJonba kerüi ás an 3 sportpolitikáért fele]ós miniszter által

véiétett miniszteriűm költ§égvetéséb€. az Utánpótlás-neVelés támogatására kell

fordítani,

8.2. Az Egyesúltnek a bírósági nyilvántartásbó Vajo tór]ésére akkor kerü het sot ha a- 
sportiátitixaert telelós miniszier igazo]a hogy a Sportegyesulet az allarni spodcélú

áÁobatás felhasználásával á torvenyelben valam nt az a a,írházlartás

műkö-désére Vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfeLe oen elszámolt, Vagy

aá hogy a sportegyesulet allami sportcélú lamogaIásba, l.erF reszesL11
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lx.
áRÓ RENDELKEZÉSEK

Alulírott Alapító tag kijelentem, hogy az Egyesú et A apszabá yát teljes egészében
rnegismertem, elíogadom, az abban fog]altakat rnagarnra nézve kötelezónek
ismerem el, Velem szemben az Alapszabály szerintl esetleges ósszeférhetetlenség ,

illetve kizáró ok nem áll fenn, A fenti ny atkozatot.r]]nden befo yástól mentesen,
szabad elhatározásomból tetlem, Meghata mazorí] Adám o]ga Alapitó tagot,
elnököt, hogy helyettem és a nevemben az Alapszabá y r.inden o]dalát - leszámítva
a jelen oldalon léVó aláírásomat - kézjegyéVel ]ássa el

Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári TörVénykönyvről szóló
2013. éVi V tórvény (Ptk.) a spodról szóló 2a04 év] L törvény, és az egyesülési
j09lól, a közhasznú jogállásról, Vaamnt a cVl szervezetek múkódésérő és
tárnogatásáról szóló 2011 évi CLXXV iörveny (Ectv,) lendel]iezései az irányadóak

Budapest,2019, 11. ]9

É) A{*J- ,/ ,. Niil !"r!-
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Alapító tag

Karkó Ernó
Alapító tag

Horváth olga
Alapító tag
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Alapító tag
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Wencz Dávid
Alapíto tag Alapító tag
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paksai Tamara
Alapító tag

Adamcsik'l]bor
Alapító tag

//ó k/:]
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