SANTIMONA
Diáksport, Tömegsport, Kulturális és Művelődési
Közhasznú Egyesület
Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A SANTIMONA Diáksport, Tömegsport, Kulturális és Művelődési Közhasznú Egyesület
alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg:

I.
Általános rendelkezések:
Az egyesület neve: SANTIMONA Diáksport, Tömegsport, Kulturális és Művelődési
Közhasznú Egyesület
Az egyesület rövidített neve: SANTIMONA SKE
Az egyesület angol nyelvű neve: SANTIMONA Club
Az egyesület székhelye: 2100 Gödöllő, Panoráma utca 29-31.
Jogállása: közhasznú szervezet
Az egyesület bélyegzője: téglalap alakú pecsét, felül SANTIMONA SKE felirat, középen
2100 Gödöllő, Panoráma utca 29-31., alul adószám
1. A SANTIMONA Diáksport, Tömegsport, Kulturális és Művelődési Közhasznú Egyesület
önálló jogi személyként működik, az öntevékenység, az egyéni aktivitás és felelősség
jellemzi. Az Egyesület közhasznú szervezetként tevékenykedik.
2. Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú
szolgáltatásaiból.
3. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
4. Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, az a jelen
alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.
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5. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, pártpolitikai tevékenységet nem folytat,
országgyűlési képviselői, megyei fővárosi önkormányzati választásokon jelöltet nem állít, és
nem támogat sem most, sem a jövőben.
II.
Az egyesület célja és tevékenysége:
Az Egyesület célja tömöríteni mindazokat, akiknek adottságaik, lehetőségeik alapján nem áll
módjában, hogy részesüljenek az érdekérvényesítés azon formáiban, melyek
- a testi egészség, teljesítőképesség elérése, megőrzése, illetve visszanyerése, és az ehhez
szükséges képességek fejlesztése érdekében kívánatosak, s melyek nélkül céljaik elérésének
esélye csökken,
- a szellemi teljesítőképesség területén igényelnek olyan tudásszinteket és tartalmakat, melyek
céljaik eléréshez nélkülözhetetlenek.
Az Egyesület két csoportra, mindkettőnél három területre koncentrál. Tagjainak egyik
csoportja a szellemileg épek, testileg egészségesek, másik csoportja a született, vagy szerzett
fogyatékosok. Az Egyesület szolgáltatásaiban nem választja külön a két csoportot, minden
tagja számára az alábbi területeken kíván segíteni.
a) sportolási lehetőségek megteremtésével és szervezésével a gyermek és ifjúsági korosztályt,
az időskorúakat, nőket és családokat, valamint a fogyatékos embereket a mozgás gazdag,
egészséges életmód felé orientálja, ezzel segíteni kívánja a prevenciót, szinten tartást és
rehabilitációs a céljaik, érdekeik érvényesítéséhez, és így érvényesülésükhöz szükséges
teljesítőképesség növelése érdekében.
b) Kulturális műhelyként képességfejlesztő tevékenységek szervezésével lehetőséget ad a
művelődésre és önfejlesztésre, ezzel segíti tagjait a céljaik eléréséhez szükséges képességek
megszerzésében.
c) Amatőr művész tehetségek – elsősorban a fiatal, diák korosztály – pártolásával,
támogatásával segíti mindazon művészeti törekvések és alkotások bemutatkozását, amelyek
erre rászorulnak, s melyeknek nincs meg a lehetősége az önmenedzselésre.
E célokat közhasznú tevékenységként, ezen igény kielégítését, a nyereség- és vagyonszerzési
cél nélkül szolgáló tevékenység folytatását közhasznú egyesület formájában végzi.
Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló l997. évi CLVI. törvény 26.§ c) 1., 4., 5., 11.,
14., 17., 18., 20. pontjaiban szereplő
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott
sporttevékenység kivételével folytatott sporttevékenység kivételével
- rehabilitációs foglalkoztatás,
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése –
ideértve a munkaerő-kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások,
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- közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe
vezető – szolgáltatások
közhasznú tevékenységeket végzi.
Az Egyesület céljai elérése érdekében az alábbi feladatokat végzi:
1. A SANTIMONA Egyesület megszervezi, illetve biztosítja tagjai és támogatói részére a
szabadidő sportok, elsősorban a tenisz, kosárlabda, labdarúgás, edzőtermi, és csoportos
kondicionálás, síelés, kerékpározás, vízi túrázás, természetjárás stb., illetve a speciálisan
fogyatékosoknak kifejlesztett sportágak űzéséhez szükséges feltételeket. Kiemelt figyelmet
fordít a gyermek- és időskorúak fejlesztésére.
Sport-napközit hoz létre, mely lehetőséget ad a gyerekek rendszeres tanulás melletti
sportolására, a tanítási szünetekben sporttáborokat szervez, e folyamatos foglalkoztatással
igyekszik a káros szenvedélyek szokássá válását megelőzni, a rendszeres testmozgást
életformává tenni, és közösséget építeni, mely fejleszti tagjait és önmagát.
Az Egyesület diáksport egyesületként sportági szakosztályokat is működtet. Az Egyesület a
rendszeres testmozgást gyógy masszázs, fizioterápiás kezelés, gyógytorna szolgáltatással
egészíti ki.
Előadásokat szervez minden olyan tárgykörben, melyek az egészséges életmóddal
kapcsolatba hozhatók.
Az Egyesület hosszú távú céljai között szerepel a sportiskolai rendszerű képzés
megvalósítása.
Az Egyesület kiemelt figyelmet fordít a megváltozott képességű és fogyatékos emberek
sportolásának támogatására, számukra lehetőséget ad az elkallódás, és a rájuk különösen
jellemző elhízás megelőzését segítő közösségi sportolásra, ebben az épekkel való közös
sportolást tekinti természetesnek.
Az Egyesület felvállalja egy sport rehabilitációs központ létrehozását a fogyatékos emberek
tömeg-, és versenysportolásának támogatására, ezzel hiánypótló műhelyként is kíván
működni.
Az Egyesület kutató munkát végez, és szervez a fogyatékosok sport képzésének módszertana
tárgyában. Ezért a szakemberképzésben a gyógypedagógusok sportképzését, és a
sportszakemberek gyógypedagógiai képzését helyezi előtérbe. A kutatói tevékenység a
fogyatékosok által használható segédeszközökre, sporteszközökre is kiterjed.
2. A SANTIMONA Egyesület képességfejlesztő, ismeretbővítő művelődési kört működtet,
amely segítséget ad a szellemi képességek fejlesztésében, nyelvtanulásban. Az Egyesület
konkrét oktatási tevékenységet is végez, a képességek bővítése és felvilágosítás érdekében.
Az Egyesület kutatómunkája kiterjed a fogyatékosok nyelvi és számítástechnikai képzésének
módszertanára is. A szakember képzésben ezért a nyelvtanárok, számítástechnikusok
gyógypedagógiai, a gyógypedagógusok nyelvi képzésének lehetőségeit keresi. Megváltozott
képességű, illetve fogyatékos tagjainak olyan bázist kíván létrehozni, mely a fogyatékossági
kategóriától és szinttől függetlenül otthont ad elsősorban nyelvi és számítástechnikai
képzésüknek. Az Egyesület támogatni kívánja a fogyatékosok iskola rendszerű képzését.
3. A SANTIMONA Egyesület támogatni kívánja a fiatal, amatőr művészeti próbálkozásokat.
A diákok részére pályázatokat ír ki, tárlatokat, hangversenyeket szervez, a tehetséggondozást
meghívott művészek bevonásával segíti.
Fogyatékos tagjainak lehetőséget ad a művészi-terápiás önkifejezésre, a megmutatkozásra, az
érvényes élet esélyeinek növelésére.
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Az Egyesület olyan – a tájékozódást segítő – adatbázist épít ki, mely tartalmazza mindazon
szolgáltatások elérhetőségét, amelyek a fogyatékos, és egészséges emberek érvényesülését
bármilyen módon segíthetik. Az adatbázist interneten (www.santimona.hu weboldalon) és
nyomtatott formában is közzéteszi.
III.
Az egyesület tagsága
Az egyesületnek tagja lehet minden természetes és jogi személy, aki az egyesület céljaival és
alapszabályával egyet ért és azt elfogadja.
Az Egyesület pártoló tagjai lehetnek azok a természetes és jogi személyek, akik
tevékenységükkel vagy anyagi hozzájárulásukkal az Egyesület céljainak megvalósulását
rendszeresen kívánják segíteni.
A tiszteletbeli tagság az arra való elnökségi felkérés alapján a közgyűlés elfogadásával
keletkezik.
A belépési szándékot a belépési nyilatkozat kitöltésével kell kinyilvánítani. A tag belépési
nyilatkozatát az elnökség bírálja el. A tagsági viszony a tagnyilvántartásba vétellel jön létre.
A pártoló tagság az Elnökség döntése alapján a pártoló tagságra vonatkozó írásbeli
megállapodással, míg a tiszteletbeli tagság az erre való elnökségi felkérés alapján a közgyűlés
elfogadásával keletkezik.
Az egyesületbe való belépés és kilépés önkéntes.
A tag jogai:
A tag jogosult a közgyűlésen tanácskozási, véleménynyilvánítási és szavazati joggal részt
venni, felszólalni, napirendi javaslatot tenni, választhat és választható. Részt vehet az
egyesület rendezvényein. A tag jogosult a társadalmi szervezet bármely sérelmesnek tartott
határozata miatt bírósághoz fordulni.
Bármely tag az egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát - a tudomására jutástól
számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a
határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást
felfüggesztheti.
Az egyesület tagjairól az elnök nyilvántartást vezet.
A tag kötelezettségei:
- az egyesület alapszabályának, a vezető szervek által hozott határozatok betartása;
- a meghatározott tagdíj megfizetése, mely természetes személy esetében 3.000,- Ft/év. Az
éves tagdíj fizetése naptári év január hó 31. napjáig történik meg;
- az egyesületi célok megvalósításának elősegítése.
A tagsági jogviszony megszűnése:
A tagsági viszony megszűnik elhalálozással, kilépéssel, azonnali hatállyal kizárással.
A tagsági jogviszony kilépéssel való megszüntetését az elnökséghez kell írásban bejelenteni.
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A tag kizárására az elnökség tesz javaslatot a közgyűlésnek, amennyiben a tag súlyosan
megszegi az alapszabály és/vagy a közgyűlési határozatok – kiemelten a fegyelmi szabályzat
– rendelkezéseit. Ilyen súlyos szabályszegés különösen a tagdíjfizetési kötelezettség fél évnél
hosszabb ideig tartó elmulasztása, amennyiben a tag az elnök által tett előzetes felhívás
ellenére 30 napon belül nem fizeti be a tagdíjat. A tag kizárásáról a közgyűlés nyílt
szavazással egyszerű szótöbbséggel dönt. Ezen döntés ellen a tag jogorvoslati lehetőséggel
élhet olymódon, hogy a tudomására jutástól számított 30 napon belül, a bíróság előtt
megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság
azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.
Az egyesület fegyelmi szabályzatának megalkotása az elnökség feladata, aki azt a
későbbiekben a tagság véleményének legszélesebb körű felhasználásával szerkeszti meg,
majd terjeszti elő a közgyűlésnek. A fegyelmi szabályzat elfogadása a közgyűlés hatásköre.
Kizárás esetén a tagsági viszony a közgyűlés határozatának kihirdetésével egyidejűleg szűnik
meg.
A pártoló tagság megszűnik, amennyiben a megállapodásban vállalt kötelezettségét
elmulasztja.
IV.
Az egyesület szervezete
Az egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés.
A közgyűlést évente egy alkalommal össze kell hívni. Össze kell hívni továbbá akkor is, ha
azt a bíróság elrendeli, vagy a tagok egyharmada a cél és ok megjelölésével kívánja. A
közgyűlést az elnök hívja össze a közgyűlési időpont előtt l5 nappal, írásban, a napirendi
pontok megjelölésével.
A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésre valamennyi tagot meg kell hívni az
általános szabályok szerint. Már az eredeti meghívóban utalni kell a megismételt közgyűlés
lehetőségére és arra, hogy az a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz az
eredeti napirendi pontok vonatkozásában. A megismételt közgyűlés időpontja már az eredeti
meghívóban megjelölhető. A megismételt közgyűlést az elnök hívja össze a sikertelen
közgyűlést követő 8 napon belül írásban.
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- az alapszabály megállapítása és módosítása,
- az évi költségvetés meghatározása,
- az elnökség évi beszámolójának elfogadása,
- az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának
kimondása,
- a fegyelmi szabályzat elfogadása, módosítása,
- a tisztségviselők megválasztása visszahívása, a tisztségviselők visszahívása esetén meg
kell jelölni a visszahívási okokat is,
- a tagdíj megállapítása,
- a közhasznúsági jelentés elfogadása,
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- a tagsági viszony kizárással való megszüntetése, és
- az éves pénzügyi terv, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései szerint készített beszámoló megtárgyalása, e célból
a közgyűlését évente legalább egyszer össze kell hívni.
A közgyűlés határozatai, jegyzőkönyvvezetés, nyilvánosság:
A közgyűlés határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. A határozatait nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Kétharmados többség szükséges az alapszabály
elfogadásához és módosításához, más társadalmi szervezettel való egyesüléséhez,
feloszlásának kimondásához, az éves beszámoló jóváhagyásához és a tisztségviselők
megválasztásához.
A közgyűlés ülései nyilvánosak.
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni és azt a közgyűlés által választott
jegyzőkönyvvezetőnek és két hitelesítőnek alá kell írnia.
Az egyesület elnöke köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a
közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya és a döntést támogatók és ellenzők
számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.
A jegyzőkönyveket megszerkesztésük után 30 napig az elnök köteles közzétenni az egyesület
honlapján. Az őket érintő kérdésekben az érintetteket írásban külön is értesíteni kell.
Az egyesület működésének, szolgáltatásai igénybevételi módjának, beszámolók közlésének
nyilvánosságra hozataláról az elnök köteles gondoskodni, olymódon hogy azokat közzéteszi
az egyesület honlapján.
Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba, így különösen közgyűlési
jegyzőkönyvekbe és a közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet és abból saját költségére
másolatot készíthet.
V.
Elnökség
Az elnökség az egyesület ügyintéző szerve, dönt és intézkedik minden olyan ügyben melyet
jogszabály vagy az alapszabály nem utal kizárólag a közgyűlés határkörébe.
Az elnökség tagjait a közgyűlés választja 3 évre. Az elnökség 3 tagú, egy elnökből és két
alelnökből áll.
Az Egyesület elnöke: Szalay Zoltán (lakcím: 2100 Gödöllő, Panoráma u. 29-31.).
Az Egyesület két alelnöke: Mészáros Ildikó (lakcím: 2016 Leányfalu, Komáromi u. 1.) és
Grósz Ferenc (lakcím: 1048 Budapest, Dunakeszi u. 14.).
Az elnökség tagjai tevékenységüket díjazás nélkül végzik, de igazolt költségeik megtérítését
igényelhetik.
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Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább háromhavonta tartja. Az ülésekről
jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az ülés elnöke és két jelenlévő tag ír alá. Az elnökség
ülései és az arról készült jegyzőkönyv nyilvánosak.
Az elnökség üléseit az elnök hívja össze és vezeti le. Az elnökség üléseit az elnök írásbeli
meghívóval, a hely, az időpont és a napirend megjelölésével legalább nyolc nappal korábban
hívja össze.
Az elnökség akkor határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. Az elnökség határozatait
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg.
Az egyesület elnöke köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből az
elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya és a döntést támogatók és ellenzők
számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.
Az elnökség hatáskörébe tartoznak az alábbi feladatok:
-

gondoskodik az egyesület éves beszámolójának, jelentésének elkészítéséről, továbbá az
éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést a közgyűlés elé terjeszti elfogadás céljából;
- az egyesület szervezeti és működési szabályzatának elkészítése;
- az egyesület fegyelmi szabályzatának elkészítése;
- a közgyűlés és az elnökség határozatiról olyan nyilvántartást vezet, melyből a közgyűlés
és az elnökség döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya és a döntést támogatók és
ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható;
- a közgyűlés és az elnökség határozatairól, az üléstől számított l5 napon belül, a határozat
teljes szövegének postai úton megküldésével mindazokat értesíti, akikre vonatkozóan a
határozat rendelkezést tartalmaz, vagy akiket egyébként érint. A fenti határozatokat az
egyesület székhelyén lévő hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel, valamint az egyesület
www.santimona.hu elnevezésű weboldalán hozza nyilvánosságra. Az egyesület határozataiba,
közhasznúsági jelentésébe, éves beszámolójába, és az egyéb a szervezet működésével
kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet és saját költségén másolatot készíthet az
elnökség bármely tagjával történt időpont egyeztetést követően. A közhasznú szervezet
működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, és a beszámolók közlésének
nyilvánossága úgy valósul meg, hogy ezek a székhelyen lévő hirdetőtáblán kerülnek
kifüggesztése, valamint az egyesület www.santimona.hu elnevezésű weboldalán kerülnek
közzétételre, melyről az elnökség gondoskodik; és
- elbírálja a tagfelvételi kérelmeket.
Az egyesület elnöke:
-

vezeti és szervezi az elnökség munkáját, önálló aláírási joggal képviseli az egyesületet;
intézkedik és dönt az elnökség vagy a közgyűlés által a hatáskörébe utalt ügyekben;
felügyeli az egyesület gazdálkodást;
munkáltatói jogkört gyakorol az egyesület alkalmazottai felett, a jogszabályokban
meghatározott feltételek mellett;
bármely elnökségi taggal együttesen utalványozási jogot gyakorol;
ellenőrzi és számon kéri a közgyűlési és elnökségi határozatok teljesítését, azok
időarányos végrehajtását;
az egyesület elnökségi tagjával vagy az elnökhelyettessel együttesen jogosult a
bankszámla felett rendelkezni;
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-

nyilvántartást vezet a tagokról; és
dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik más szerv, vagy tisztségviselő
hatáskörébe.
VI.
Összeférhetetlenségi szabályok

A közgyűlés és az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy
akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§ b) pont, élettársa (a továbbiakban együtt:
hozzátartozó) a határozat alapján
-

kötelezettség vagy felelősség alól mentsül; vagy
bármely más előnyben részesül, és/vagy 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 és az egyesület által tagjának, a
tagsági jogviszony alapján nyújtott az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét
megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezető tisztségviselő és az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
- az elnökség tagja;
- a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik;
- a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást, és
- a fenti pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.
A sportegyesület elnökségének nem lehet tagja, aki sportegyesületnél elnökségi tag, és/vagy
sportvállalkozásnál vezető tisztségviselő volt az annak megszűnését megelőző három évben,
ha ezen sportszervezetet felszámolták.
A sportegyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével
összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak
hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata,
illetve működtetése (e rendelkezés alkalmazásában) a sportegyesület alaptevékenységének
minősül.
VII.
Az egyesület gazdálkodása
Az egyesület éves költségvetés alapján az egyesületekre vonatkozó gazdálkodási, számviteli
és pénzügyi előírások szerint gazdálkodik.
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Az egyesület a cél szerinti tevékenységéből, és a vállalkozási tevékenységéből származó
bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
Az egyesület bevételei:
-

a tagdíj
az államháztartás alrendszereitől vagy adományozótól közhasznú céljaira vagy működési
költségei fedezésére kapott támogatás és adomány;
a vállalkozási tevékenységből származó bevétel;
a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;
az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó
bevétel.
VIII.
A Felügyelő Bizottság

Az elnökség gazdasági munkáját, működése törvényességét 3 tagú felügyelő bizottság kíséri
figyelemmel, akiket a közgyűlés választ. A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 5 évre
szól.
A felügyelő bizottság tagja, elnöke: Kallós Péter (lakcím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 44.)
A felügyelő bizottság további tagjai: Prisztavok Zoltán (lakcím: 1034 Budapest, Pacsirtamező
u. 42-44.) és Szuhai Attila (lakcím: 2100 Gödöllő, Panoráma u. 27.).
A felügyelő bizottság működésére az elnökség működési szabályait kell alkalmazni.
A felügyelő bizottság évente legalább 4 alkalommal ülésezik. A felügyelő bizottság üléseit az
elnök hívja össze. A felügyelő bizottság ülése határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen
van. A felügyelő bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
A felügyelő bizottság az elnökségtől jelentést, az egyesület munkavállalóitól tájékoztatást,
felvilágosítást kérhet, a hivatalos iratokba megkötés nélkül betekinthet.
A felügyelő bizottság tagjai törvényességi észrevételezési joggal részt vesznek az elnökség
ülésein. A felügyelő bizottság az egyesület elnökségének működési-, szakmai-, gazdasági
beszámolóit előzetesen véleményezi, s erről tájékoztatja a közgyűlést.
A felügyelő bizottság észrevételeiről írásban tájékoztatja a közgyűlést. A felügyelő bizottság
elnöke indokolt estben maga is összehívhatja a közgyűlést. Amennyiben a felügyelő bizottság
súlyos törvény vagy alapszabálysértést tapasztal és azt felhívásra az elnökség vagy a
közgyűlés nem orvosolja, úgy a felügyelő bizottság elnöke az ügyészséghez fordulhat.
A felügyelő bizottság a munkájába szükség esetén külső szakértőket is bevonhat.
A felügyelő bizottság ellenőrzi az egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során a
vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérhet, továbbá az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.
A felügyelő bizottság tagjai az egyesület elnökségének ülésén tanácskozási joggal részt vehet,
illetve részt vesz, ha jogszabály vagy az alapszabály így rendelkezik.
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A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) az egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az egyesület érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését
teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől
számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén
a vezető szerv összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
IX.
Az egyesület megszűnése
Az egyesület megszűnik:
- ha feloszlását, vagy más társadalmi szervezettel való egyesülését a közgyűlés kimondja; és
- ha a bíróság feloszlatja, vagy megszűnését megállapítja.
A sportegyesületre - a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével - a
csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. Törvény
szabályait kell alkalmazni.
A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon
állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű sportcélra kell fordítani.
X.
Záró rendelkezések
Azokban kérdésekben, amelyekről a jelen alapszabály nem rendelkezik, a polgári
törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló l989. évi II. törvény,
a közhasznú szervezetekről szóló l997. évi CLVI. törvény és a sportról szóló 2004. évi I.
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az egyesület létrejöttéhez és közhasznú szervezetté válásához a Fővárosi Bíróság
nyilvántartásba vétele szükséges.
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Záradék
Ezt a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt az egyesület 2012. év
augusztus hó 31. napján tartott rendkívüli közgyűlése fogadta el.
Gödöllő, 2012. augusztus 31.
___________________________
Szalay Zoltán
elnök
Előttünk, mint tanúk előtt:
................................................
aláírás
név: ..........................................
lakcím: .......................................
szem. ig. szám: .............................
................................................
aláírás
név: ..........................................
lakcím: .......................................
szem. ig. szám: .............................
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