

EUROPTEC  ZALAEGERSZEGI ÚSZÓ KLUB  EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA
Módosított és Egységes szerkezetbe foglalt szövege 


Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. § (1) bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben foglalt követelmények szerint elhatározták az  Az EuropTec Zalaegerszegi Úszó Klub Közhasznú   Egyesület létrehozását.
Az EuropTec Zalaegerszegi Úszó Klub Közhasznú Sportegyesület Közgyűlése 2014. május  12. napján az alábbi alapszabályt fogadta el a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és tevékenységéről szóló 2011. évi CLXXV. törvényben valamint a Sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglaltak szerint. 


I.
Általános rendelkezések

1. A szervezet  neve: EuropTec  Zalaegerszegi  Úszó Klub Sportegyesület  

2. A szervezet nevének rövidítése:  EuropTec  Z.U.K.

3. A szervezet  székhelye: 8900 Zalaegerszeg,  Égerfa  út  9.

4. Az alapítás éve: 1993.

5. Működési területe: Zalaegerszeg és vonzásköre

6. Színjelzése: kék-fehér

7. Sportegyesület pecsétje: Úszó alak EuropTec felirat, körben Zalagerszegi Úszó Klub  Zalaegerszeg

8. A Sport egyesület jogi személy

9. A sportegyesület besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.


II. A Sportegyesület célja és feladatai


A sportegyesület a rendszeresen és alkalmi jelleggel sportolni vágyó gyermek és ifjúsági sportolókat fogja össze. Közhasznú tevékenységeként az alábbi közfeladatot látja el illetve ellátásában működik közre.  /A Sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § c.-e./ pontjai alapján állami feladat/

- elősegíti az egészséges életmód és a szabadidő sport gyakorlása feltételeinek a megteremtését,


- a tagjai valamint a szolgáltatást igényebe vevők részére sportfejlesztési programokon alapuló támogatások illetve pályázati úton történő források igénybevételével részt vesz az utánpótlás nevelés, a versenysport, a szabadidő sport támogatásában.
- az esélyegyenlőség érdekében támogatja a gyermek és ifjúsági sportot, a nők és a családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportolását. 

A sportegyesület a közfeladathoz kapcsolódóan lát el cél szerinti közhasznú tevékenységet. 

Az egész  ország területén, de elsősorban a Régióban az úszósport  támogatása, összhangban az Európai Unió elvárásaival, a segítségnyújtás  és  közreműködés az utánpótlás korú úszók nevelésében,  versenyeztetésében, edzőtáboroztatásában. A gazdaság és társadalom irányítóival, egyéb civil  szervezetekkel való szoros együttműködés és közreműködés olyan feltételek megteremtésében, melyek elősegítik az úszósport hazai és nemzetközi  elismertségét, a  versenyzők  nemzetközi  versenyeken való részvételét.

E célok megvalósítása érdekében nemzetközi és belföldi  kapcsolatokat épít ki hasonló tevékenységet  végző civil szervezetekkel,  intézményekkel, önkormányzatokkal és a  közélet szereplőivel. /2004. évi I. törvény 49. §. l./ pontja/
Programokat készít,  versenyeket szervez és bonyolít le az  úszósport keretein belül, koordinálja és  szervezi elsősorban a  Régió úszósportját, az abban részvevő  személyeket és szervezeteket. Nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból. 

        	A sportegyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap. 

Sporttal össze nem függő tevékenységet valamint sporttevékenységgel összefüggő kereskedelmi tevékenységet csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények hasznosítása a sportegyesület alaptevékenységének minősül. 

A sportegyesület feladatai:

A/ Alap –és haladószintű úszótanfolyamok szervezése és bonyolítása
B/ Folyamatos kondicionáló és úszó programok biztosítása
C./ Ifjúsági úszószakosztály kiépítése, az ebben sportolók versenyeztetése, táboroztatása
D./ Az A-C pontok alatt felsorolt feladatainak  minél hatékonyabb ellátása érdekében vállalkozói tevékenységet folytat, melyet a reklámtevékenység és  személyszállítás területén fejt ki.
E./ Gyógyúszás szervezése és bonyolítása
F  Sporttevékenységek szervezése  és bonyolítása
G Vízilabda népszerűsítése
H Szinkronúszó sport népszerűsítése és az úszás alapjainak elsajátítása








III.

A Sportegyesület tagsága

1. A sportegyesület rendes tagjai azok a bel-és külföldi természetes  és jogi személyek, akik/ amelyek írásban nyilatkoznak a belépési szándékról, elfogadják a sportegyesület céljait, a kötelezettségek teljesítését vállalják.

2. Pártoló tagok azok a bel- és külföldi természetes és jogi személyek, akik/ amelyek  a rendes tagsággal járó kötelezettségeket nem vállalják, de valamilyen módon rendszeresen támogatják, segítik a sportegyesület tevékenységét, és az egyesület céljaival egyetértenek és az általa vállalt anyagi támogatás tagdíjnak nem tekinthető. 

3. Tiszteletbeli tagoknak  választhatók a közgyűlés által azok a magánszemélyek, akik a sportegyesületnek különleges kiemelkedő szolgálatot tettek.

A tagok tagsági jogaikat személyesen gyakorolhatják, a tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetőek.  A tagok – a tagdíj megfizetésén túl -  az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. 

4. A rendes tagok jogosultak a közgyűlésen szavazati joggal részt venni, ott felszólalni és kérdéseket feltenni, a sportegyesület  szervezetében tisztséget vállalni, a sportegyesület szolgáltatásait, eszközeit  meghatározott  feltételek mellett igénybe venni, betekinthetnek a sportegyesület irataiba, a közgyűlésen a napi rendi pontokra javaslatot tehetnek. 

5. A pártoló és tiszteletbeli tagok jogosultak a sportegyesület által  számukra biztosított  szolgáltatásokat és  kedvezményeket igénybe venni, a közgyűlésen  tanácskozási joggal részt venni, és tisztsége nem választható.

6. A tagok kötelesek a sportegyesület eszközeit megóvni, eszközökben szándékosan okozott kárt megtéríteni, nem veszélyeztetheti az egyesület céljának a megvalósulását, a szervezet érdekeit szolgálni, tekintélyét,  megbecsülését gyarapítani.
A rendes tagok kötelesek a megállapított tagdíjat rendszeresen fizetni, közgyűlés és elnökség határozatait megtartani, a rendes tagokat egyenlő kötelezettségek terhelik. 

7. A tagsági jogviszony megszűnése (rendes, pártoló és tiszteletbeli tag esetében) 
- tag kilépésével, melyet az elnöknél kell bejelenteni indokolás nélkül 
- tag kizárásával
- tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

8. A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés – bármely egyesületi tag kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytat le. 
A tag kizárását kimondó határozatot az elnök által írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat. A kizárást kimondó határozatot a taggal közölni kell,  a határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. 

IV. A sportegyesület szervezete és működési szabályai


 1.)	Közgyűlés
 2.)	Elnökség
 3.)	Ellenőrző Bizottság
 4.)	Szakértői Testület

 1.	A Közgyűlés
 1.1.	A sportegyesület legfőbb  döntéshozó szerve a közgyűlés. Dönthet a sportegyesületet
érintő minden kérdésben. 
	Kizárólagos jog-és hatáskörében elfogadja, módosítja az  alapszabályt, kimondja a 	sportegyesület megszűnését vagy más egyesülettel  való  egyesülését,  egyesületekre 	való szétválását, megválasztja  az  elnökséget és az ellenőrző bizottságot, dönt  a 	költségvetés fő összegeiről, az egyesületi  tevékenység fő 	irányairól,  meghatározza 	a tagdíj mértékét, elfogadja az éves beszámolót és a 	közhasznúsági (jelentés) 	mellékletet    valamint az éves költségvetést, dönt a végelszámoló kijelöléséről. Meg 	kell tárgyalnia az éves pénzügyi tervet, illetve az előző éves pénzügyi terv 	teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített 	beszámolót. Jóváhagyja azon szerződések megkötését melyet az 	egyesület saját 	tagjával, vezető tisztségviselőjével, ellenőrző bizottsági taggal, vagy ezek 	hozzátartozóival köt. 

 1.2.	A közgyűlést az elnökség hívja össze évente minimum egy alkalommal. 
             A közgyűlést a jogszabályban  meghatározott  rendkívüli esetekben is össze kell hívni 
A közgyűlési meghívó sportegyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, időpontját, a javasolt napirendi pontok  megjelölését tartalmazza, melyet 10 nappal korábban nyilvánosságra kell hozni, a sportegyesület honlapján. 
A  napirend a közgyűlésen kiegészíthető, módosítható, azt a közgyűlés  szavazással        fogadja el. Biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelőzően az egyesület tagjai a közgyűlés napirendi pontjaira 5 nappal előbb javaslatot tehessenek.  
A közgyűlésen az egyesület elnöke elnököl. 

 1.3.	A közgyűlés nyilvános, azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. 

 1.4.	A közgyűlés határozatait egyszerű  szótöbbséggel, nyílt  szavazással, kézfelemeléssel hozza. Szavazni igennel, nemmel, tartózkodással lehet, a szavazás eredményét az elnök hirdeti ki, szavazategyenlőség esetén az elnök által támogatott kérdést kell elfogadottnak tekinteni. 
		A  közgyűlés  határozatképes, ha a tagok több mint  fele jelen van (50 % plusz 1 fő)   		Határozatképtelenség esetén  az ugyanolyan  napirenddel  összehívott ismételt köz 	 	gyűlés a  megjelentek számára  tekintet nélkül  határozatképes. Ugyanazon a 			napon -  	változatlan  napirend mellett- fél órával  később az eredetileg  			határozatképtelen közgyűlés érvényesen  megtartható, amennyiben ezt a 				meghívó tartalmazza.	

1.5.	Közgyűlési  szavazáson a megjelentek 3/4-es többsége szükséges az  alapszabály 		elfogadásához, illetve módosításához, sportegyesület céljának módosításához és 		a 	sportegyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez. Titkos  szavazást 		kell 	tartani az elnök, elnökség és ellenőrző bizottsági tagok megválasztásakor, 		illetőleg 	tag kizárásakor.  
		A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az elnök, a 				jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés által hitelesítőként felkért két egyesületi 			tag hitelesít. 

2. Az Elnökség
2.1. 	Az elnökség az egyesület általános hatáskorú végrehajtó szerve, két közgyűlés 		között a sportegyesület vezető  szerve. A közgyűlés által megválasztott 5 fős tagú 		elnökség az sportegyesület ügyintéző és képviseleti szerve, melynek tagjai 			az elnök és a négy tag, akiket a sportegyesület rendes  tagjaiból 				kell megválasztani 5 évre. 
		A tisztségviselésre jelölt  személy köteles a közgyűlést előzetesen tájékoztatni arról, 		ha vezető tisztséget egyidejűleg más közhasznú  szervezetnél is betölt.

2.2. 	Az  elnökség- a közgyűlés kizárólagos  hatáskörét érintő  kérdések kivételével- az 		Egyesületet érintő bármely kérdésben intézkedik és állást foglal.

2.3. 	Az  elnökség feladat és  hatáskörében összehívja a közgyűlést, kezeli a vagyont, 		intézi a napi ügyeket,  meghatározza a szervezeti és működési  szabályzatot, benne 		ügykezelési,  gazdálkodási és fegyelmi  előírásokkal,  meghatározza a 	közgyűlés 		által elfogadott kereteken belül a részletes éves  költségvetést és munkatervet, dönt 		a más  szervezetben való tagsági részvételről, gazdálkodásáról évente beszámol a 		közgyűlésnek, előkészíti az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet. 		Tagsági nyilvántartással működéssel kapcsolatos iratokat megőrzi, 				határozatokat és egyéb könyveket vezeti. Köteles a közgyűlést összehívni, ha a 		sportegyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, a sportegyesület 		előre láthatólag nem lesz képes esedékességkor a tartozásokat kifizetni, vagy a 		sportegyesületi cél elérése veszélybe kerül. 

2.4. 	Az  elnökség üléseit szükség szerint, de  legalább  félévente  tartja. Ülésein belső  		törvényességi  felügyeletként részt vesz az ellenőrző bizottság  delegált tagja. Az  		üléseket az Elnök hívja össze írásban, a napirendi  javaslat  jelzésével, az 			ülés előtt  legalább 10 nappal. Határozatképes, ha az ülésen az elnökség több 			mint fele jelen  van.

2.5. 	Az elnökség határozatait  egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza  Az 	 		elnökség határozatképes ha a tagok több mint fele (50 %+1 fő) jelen van.    
                                                                                                         
     2.6. 	Az elnökségi ülés nyilvános, azon  külön meghívás nélkül is bárki  részt vehet  			tanácskozási és szavazati jog nélkül. A  tanácskozási jogot az  elnökség a 				külön  meghívottak számára megszavazhatja. Az ülés nyilvánossága 				érdekében az  elnökségi ülésről szóló  tájékoztatást  bejegyzett médiumban ( vagy 		más erre  alkalmas módon, amelyet konkrétan meg kell határozni ) közzé kell tenni.
	
2.7. 	Az elnökség a  feladatok ellátására tagok és külső szakértők fölkérésével eseti  			szakmai bizottságokat,  munkacsoportokat hozhat létre.

Elnök 
2.8. A sportegyesületet   az elnök képviseli, akit az elnökségi tagok maguk közül választanak meg 5 évre,  képviseleti  jogkörét esetenként az  elnökség bármely tagjára átruházhatja.
Összehívja a közgyűlést és az elnökség üléseit, tevékenységéről beszámol a közgyűlés előtt. Jóváhagyott költségvetés alapján irányítja a sportegyesület gazdálkodását. Az éves beszámolót a közhasznúsági mellékletet, valamint a következő évi költségvetési tervet az Ellenőrző Bizottság és az elnökség előzetes véleményeztetése után a közgyűlés elé terjeszti. 

3.  Ellenőrző Bizottság 

3.1.	A sportegyesület  és az  elnökség gazdasági munkáját, működése törvényességét 3 ta-	gú   ellenőrző bizottság kíséri figyelemmel. Két tagját és elnökét a közgyűlés választja 	meg titkos szavazással,  egyszerű többségi szavazattal. 
3.2. 	Az  ellenőrző bizottság ülését annak elnöke hívja össze szükség szerint, de  legalább 	évente egyszer, írásban, a napirendi  javaslat jelzésével, az ülés előtt  legalább 10 nap-	pal.  Az ülés  határozatképes, ha azon a testület több  mint fele jelen van. Határozatait 	egyszerű szótöbbséggel hozza. Két fő esetén a döntés egyhangú szavazással hozható 	meg. Az ellenőrző bizottság egyebekben az ügyrendjét maga 	állapítja meg.

3.3. 	Az  ellenőrző bizottság a vezető tisztségviselőktől jelentést, az Egyesület  munkaválla-	lóitól tájékoztatást kérhet, a hivatalos iratokba  megkötés nélkül betekinthet.

3.4. 	Az ellenőrző bizottság delegált tagja törvényességi észrevételezési joggal részt  vesz 	az elnökség ülésein, illetve a közgyűlésen. Tevékenységéről beszámol a  közgyűlésnek. 	Az Egyesület működési- szakmai –gazdasági beszámolóját  előzetesen vélemé-	nyezi, s erről tájékoztatja a közgyűlést.

3.5. 	Az ellenőrző bizottság észrevételeiről írásban  tájékoztatja az elnökséget. Amennyiben 	észrevételei alapján az elnökség nem teszi meg a megfelelő  intézkedéseket, az ellen-	őrző bizottság a közgyűléshez  fordulhat. Rendkívül indokolt jogszabályban rögzített 	esetben  felhívására az elnöknek rendkívüli elnökségi ülést  vagy közgyűlést kell 	összehívnia az indítványtól számított 30 napon belül. Ha ez  nem történik  meg, az  el-	lenőrző bizottság  maga jogosult  a  testület  összehívására. Ha  súlyos és huzamosan 	fennálló törvény- vagy  alapszabály- sértést tapasztal és  észrevételei nyomán sem az  	elnökség, sem a közgyűlés  részéről nem történik meg  a megfelelő intézkedés, az 	ügyészséghez kell fordulnia.

3.6. 	Munkájába szükség esetén külső szakértőket is bevonhat. Ha ennek pénzügyi  kihatása 	van, akkor ezt csak az elnökség  előzetes jóváhagyásával  teheti meg.


4.)Szakértői Testület működése
Az Egyesület Elnökségének munkáját segíti a Szakértői Testület. A Testület  2 főből áll. Megbízásuk 4 évre szól. Tagjai indokolt  esetben visszahívhatók.
A szakértői Testület  az Elnökségi  ülések előtt  a napirenden szereplő  szakmai kérdésekről  alakítja ki a testületi  véleményét. Döntéseit  nyílt  szavazással  egyszerű szótöbbséggel hozza. Ezek a döntések  azonban  csak  ajánlások az Elnökség  felé, a végleges  döntés az Elnökség  feladata.
A Szakértői bizottság  legalább 1 tagjának  az Elnökségi Üléseken  részt kell vennie, tanácskozási joggal.

A Szakértői Testület feladata 
 -	Kapcsolattartás az Egyesület  és a Magyar Úszó Szövetség szakmai  bizottságaival
 -	Kapcsolattartás a külföldi  és hazai egyesületekkel
 -	Versenyek  szervezése és magas szintű lebonyolítása
 -	Nemzetközi és hazai  versenyeken  való részvétel elősegítése, lebonyolítása
 -	Az országos  Bajnokságokon való részvétel előkészítése, lebonyolítása
 -	Az Egyesület  vállalkozói  tevékenységének  elősegítése



V.
Vezető tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenség 

A legfőbb szerv valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 
– kötelezettség vagy felelősség alól mentesül
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a sportegyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

Nem lehet az Ellenőrző Bizottság (felügyelő szerv) elnöke vagy tagja illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 
- a legfőbb szerv illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be)
- a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll ha alapszabály másként nem rendelkezik
- közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül (kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a sportegyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást)
- a fent meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

Közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző 2 évben legalább 1 évig 
- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az Nemzeti Adó- és Vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki
- amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- amellyel szemben a Nemzeti Adó és Vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki
- amelynek adószámát az Nemzeti Adó és Vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy az ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölti. 

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

Vezető tisztségviselő ügyvezetői feladatát személyesen köteles ellátni. 
Nem lehet vezető tisztségviselő az akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesül. 
Nem lehet vezető tisztségviselő az akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 
Az eltiltást kimondó határozatban meghatározott időpontig nem lehet vezető tisztségviselő az akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 


VI.

A Sportegyesület működése

A határozatok rendje
1. A közgyűlésről, az elnökség és az ellenőrző bizottság  üléseiről részletes jegyzőkönyvet kell  vezetni.

2. A testületek jegyzőkönyveinek  tartalmazniuk kell különösen:
 -	a megjelent  szavazóképes tagok számát ( az elnökség és az ellenőrző bizottság esetében név  szerint),
 -	a határozatképességet,
 -	a véglegesített napirendet,
 -	a hozott határozatok szó szerinti közlését, beleértve hatályukat is,
 -	a véglegesített határozat szó szerinti kihirdetésének rögzítését,
 -	a közgyűlési döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát ( az  elnökség és az ellenőrző bizottság esetében név szerint).

3. A  jegyzőkönyveket hitelesítik:
 -	a közgyűlési jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és két , a közgyűlés által  megválasztott hitelesítő tag.
 -	az elnökségi jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és az elnök,
 -	az ellenőrző bizottsági jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és a  bizottság elnöke.

4. A testületek  határozatairól külön  nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:
 -	a határozat véglegesített szövegét,
 -	a határozathozatal időpontját,
 -	annak érvényességi körét, hatályát,
 -	a testületi döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát ( az  elnökség és az ellenőrző bizottság név szerint).

5. A  testületek döntéseit 15 napon belül írásban közölni kell az érintettekkel, valamint évente ki kell adni a „ hatályos Egyesületi Határozatok” c. kiadványban, amelyeket a tagoknak, illetve a határozatokban érintetteknek meg kell kapniuk


VII.
A sportegyesület gazdálkodása

1. A működéshez szükséges  anyagi eszközök forrásai:
 -	közhasznú tevékenység  folytatásából  származó bevétel,
 -	az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó bevétel,
 -	a vagyonjövedelem, az eszközök  befektetésének bevétele,
 -	tagdíj,
 -	a vállalkozási jövedelem
 -	adomány, támogatás, pályázati bevétel,
 -	költségvetési támogatás
 -	az Szja. meghatározott részének az adózó rendelkezései szerint kiutalt összege 
 -	egyéb bevételek

2. A vagyont pénz-és egyéb eszközök, ingó és ingatlan  vagyontárgyak képezik.

3. A sportegyesület  vállalkozási tevékenységet csak kiegészítő jelleggel és közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat.

4. A sportegyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt  közhasznú céljai  szerinti  tevékenységeire  fordítja vissza. Minden vagyon és  jövedelem a sportegyesület alapcéljait szolgálja a nonprofit működés alapelve szerint.

5. A sportegyesület éves költségvetés szerint gazdálkodik. A cél szerinti és a vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván.
Sportegyesület pénzügyi és anyagi tevékenységéért, kötelezettség vállalásáért vagyona mértékéig felel, az egyesület saját döntésen alapuló megszűnése esetén fennmaradó vagyonról a közgyűlés dönt. 

6. A sportegyesület az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a közgyűlés elé  terjeszti elfogadásra a közhasznúsági (jelentést) mellékletet amelynek részei:
 -	a számviteli beszámoló
 -	a költségvetési támogatás felhasználása,
 -	a vagyon  felhasználásával kapcsolatos kimutatás,
 -	a cél szerinti juttatások kimutatása,
 -	a központi  költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól  és mindezek szervezőitől kapott támogatás mértéke,
 -	a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke, összege,
 -	a közhasznú tevékenységről szóló tartalmi összefoglaló.
A beszámolót  és a közhasznúsági jelentést a közgyűlés – az elnökség előterjesztése és az ellenőrző bizottság  véleményezése birtokában – egyszerű szótöbbséggel fogadja el.


                                                                      VIII.

A sportegyesület működésének nyilvánossága:


 1.	A sportegyesület  a közgyűlés, illetve az elnökségi ülés időpontja előtt legalább 10 nappal meghívót küld.

 2.	A sportegyesület az alapszabály  szerinti  tevékenysége és gazdálkodása  legfontosabb adatait, ezek között az éves beszámoló legfontosabb adatait  bejegyzett médiumban évente a közgyűlési  elfogadást követő 30 napon belül  megjelenteti.

 3.	A tagok és a határozatokban érintettek számára minden évben megküldi a „ Hatályos Egyesületi Határozatok” c. kiadványt.

 4.	A sportegyesület a  szolgáltatásairól évente szolgáltatási  jegyzéket  jelentet meg, amely tartalmazza a szolgáltatás fajtáját, igénybevételi  feltételeit. A szolgáltatási  jegyzéket   egyrészt vagy postai úton  juttatja el az általa  szolgált partneri körhöz, vagy – amennyiben van ilyen – a jelzett partneri kört szolgáló és  elérő bejegyzett  sajtótermékben megjelenteti, másrészt  szóróanyagként a   összejöveteleken, alkalmakon, eseményeken terjeszti.  

 5.	A sportegyesület cél szerinti  juttatásait bárki által megismerhető módon pályázati  formához kötheti, ebben az esetben azonban előzetesen pályázati szabályzatot kell  alkotnia, amely rendelkezik a pályázat nyilvánosságra hozatali módjáról is.
                                                                                                             
 6.	A sportegyesület irataiba a tagok szabadon  betekinthetnek,  azokat az irattározás helyszínén tanulmányozhatják. Ez iránti igényüket az elnöknek  jelzik szóban vagy írásban, aki 10 napon belül az igénylő taggal egyeztetett  időpontban biztosítja a betekintést. 

 7.	A sportegyesület éves közhasznúsági  (jelentésébe) mellékletébe bárki betekinthet, arról-a saját  költségére- másolatot készíthet. A működésével kapcsolatos iratokba az elnök előzetes hozzájárulásával bárki betekinthet, de arról másolatot nem készíthet. 

 8.	A testületek döntései az egyesület honlapján nyilvánosságra hozhatók. 

                                                                               IX.

	 A sportegyesület felügyelete

A sportegyesület,  tekintetében az adóellenőrzést  a szervezet  székhelye szerint adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék és a törvényességi felügyelet az ügyészség  látja el.

	A sportegyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve kiegészítő jelleggel végez. 

X.

 A sportegyesület megszűnése


A sportegyesület  megszűnik, ha:
 -	A közgyűlés  2/3-os  szótöbbséggel  kimondja  feloszlatását.
 -	Más egyesülettel  egyesül, vagy több egyesületre válik szét
 -	A bíróság az ügyész  keresetére a megszűnését megállapítja (ha 2011. évi CLXXV. 11. § (5) bekezdésében írtak állnak fenn) 
 -	cél megvalósult vagy megvalósítás lehetetlenné vált és új célt nem határoztak meg 
 -	- tagok létszáma 6 hónap alatt nem éri el a minimum 10 főt


Bírói feloszlatás esetén a hitelezők követelésének kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül és azt a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumi költségvetésben az utánpótlás nevelésre kell fordítani.  

Ha a Közgyűlés a felosztást  maga mondja ki,  akkor a Közgyűlés határoz a sportegyesület  megmaradó  vagyonának sorsáról.

Sportegyesület bírósági nyilvántartásból való törlésére csak akkor kerülhet sor ha a MOB igazolja, hogy a sportegyesület az állami sportcélú támogatás felhasználásával a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elszámolt vagy azt, hogy a sportegyesület állami sportcélú támogatásban nem részesült. 


Záradék


Az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratról az elnök igazolja, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. 


Zalaegerszeg, 2014. május 12. 





                                                                                                                  Horváth Csaba
                                                                                                                        elnök
 







