AZ ÉRD ÉS KÖRNYÉKE HORGÁSZEGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA - 2010. november 02-tıl ( Egységes szerkezetben )
A módosításokat ( dılt betős szövegrészek ) az Egyesület Közgyőlése a 2010. november
02-án megtartott Közgyőlésén fogadta el..

1.§ Az egyesület neve: ÉRD ÉS KÖRNYÉKE HORGÁSZEGYESÜLET
Székhelye: 2030. Érd, Emma utca 1/b
Pecsétje: köriratban az egyesület neve, középen sorszám és horog ábra.
2.§ Az Egyesület célja:
(1) A horgászsport népszerősítése.
(2) Az Egyesület tagjai részére horgászati lehetıség biztosítása.
(3) A horgászetika szabályainak tiszteletben tartása, valamint a természet védelmére való
nevelés.
(4) A horgászsporttal hozzájárulni a szabadidı kultúrált eltöltéséhez.
3.§ (1) Az Egyesület területi, ill. országos szervezıdéső szövetség, ill. szövetségek és más társadalmi szervezetek tagja lehet, a közgyőlés, vagy annak meghatalmazása alapján , a
vezetıség döntése alapján.
(2) Az Egyesület, a Ksztv. 4. § (1) bekezdésének d) pontja szerint közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. (A Ksztv. 26. § d) pontja szerint közvetlen politikai tevékenység: a
pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyőlési képviselıi, megyei, fıvárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.)”
4.§ Az Egyesület tagjai:
(1) Az Egyesület tagjai lehetnek nagy és kiskorú magyar és külföldi állampolgárok, valamint együttmőködési megállapodás alapján jogi személyiségek is.
(2) Az Egyesületbe történı felvételhez a Közgyőlés belépési díj fizetését írhatja elı,
amely minden belépni kívánó tagra nézve érvényes.
(3) A felvétel tárgyában az Egyesület vezetısége dönt. A tagfelvételi kérelmet a Vezetıséghez kell benyújtani, s nyilatkozni kell írásban, hogy az Alapszabályt elfogadja, s
vállalja a belépési díj és tagdíj befizetését. A Vezetıség kedvezıtlen döntése ellen a
belépni kívánó tag a tudomására jutástól számított 30 napon belül a Közgyőléshez fellebbezést nyújthat be, melyet a Vezetıség a soron következı Közgyőlés elé köteles
terjeszteni döntéshozatal céljából.
5.§ A tagok jogai:
A felnıtt tagokat egyenlı jogok és kötelezettségek illetik meg.
(1) A tagok jogosultak az Egyesület útján állami horgászjegyet igényelni.
(2) Az állami horgászjegy birtokában területi engedélyt váltani és az abban feltüntetett
vízterületen horgászni.
(3) Az Egyesület teljes jogú tagjai jogosultak a Közgyőlésen személyesen részt venni, indítványtételi és szavazati joggal.
Az Egyesület bármely tisztségére megválaszthatók.
(4) A tagok joga az alapszabályt és a közgyőlési határozatokat megtárgyalni.

6.§ A tagok kötelezettségei:
(1) Az Országos Horgászrendet és az egyes vízterületekre érvényes rendelkezéseket megtartani.
(2) A fogási naplót vezetni és határidıre az Egyesület vezetıségének leadni.
(3) tagsági díjat fizetni.
(4) Az Egyesület életében tevékenyen részt venni.
(5) Aki tagdíjfizetési kötelezettségét elmulasztja, horgászjegyet nem igényelhet.

7.§ A tagság megszőnése:
(1) elhalálozás
(2) kilépés
(3) kizárás
(4) törlés alapján
(5) Az a tag, aki tagdíjfizetési kötelezettségének 2 éven keresztül nem tesz eleget, az a tagok sorából automatikusan törli magát.
A kilépés szabályai:
A tag a kilépését 6 hónappal korábban kérheti a Vezetıségtıl, kérelmének tartalmaznia
kell a tagsági viszony megszőnésének idıpontját. A kilépési kérelmet a Vezetıség soron
következı ülésén bírálja el.
A kizárás a legsúlyosabb fegyelmi büntetés alkalmazása, csak fegyelmi eljárás keretében
történhet, melyet a Fegyelmi Bizottság folytat le a 13. §-ban foglaltak figyelembevételével a fegyelmi szabályzat rendelkezései szerint.

8.§ Az Egyesület szervei és mőködésük:
(1) Közgyőlés
(2) Vezetıség
(3) Felügyelı Bizottság
(4) Fegyelmi Bizottság

9.§ A Közgyőlés
Az Egyesület legfıbb szerve a Közgyőlés
(1) A Közgyőlés elfogadja és módosíthatja az Egyesület alapszabályát.
(2) Kimondja az Egyesület feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését.
(3) Dönt érdekképviseleti szervekhez, társadalmi szervezetekhez való csatlakozás ügyében.
(4) Titkos szavazással megválasztja az Egyesület vezetıségét, nyílt szavazással a Fegyelmi- és Felügyelı Bizottságot 5 év idıtartamra.
A Közgyőlés különleges esetben a szervek mandátumát egy évvel meghosszabbíthatja.
(5) Évenként 2 fı képviselıt választ, akik az Egyesületet képviselik a különbözı érdekvédelmi, társadalmi szervezetekben, ahová a közgyőlési küldött megjelenése szükséges.
(6) Megállapítja az Egyesület tagsági és belépési díjait, elfogadja az éves költségvetést.
(7) Megtárgyalja a Vezetıség beszámolóját és meghatározza munkájának további irányát.
(8) Beszámoltatja a Felügyelı- és Fegyelmi Bizottságok vezetıit a végzett munkájukról.

10.§ A Közgyőlés mőködése:
(1) A Közgyőlést az Egyesület elnöke hívja össze, és azon elnököl, évente minimum egy
alkalommal.
(2) A meghívót 8 nappal elıbb meg kell küldeni a tagoknak. A Közgyőlésrıl jegyzıkönyvet kell készíteni.
(3) A Közgyőlés határozatképes, ha a tagok fele jelen van. A határozatképesség hiánya
miatt másodszorra ugyanarra a napra összehívott Közgyőlés az eredeti pontokban a
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
(4) A Közgyőlés határozatait általában egyszerő szótöbbséggel hozza meg, nyílt szavazás
útján. A Vezetıség választása azonban titkos szavazással történik.
(5. A jelenlevı tagok legalább 2/3-ának szavazata szükséges:
- feloszlás
- egyesülés
- és az Egyesület vagyonát jelentıs mértékben érintı döntések meghozatalához.
(6) A Közgyőlés határozatait az elnök hirdeti ki.
(7) A Közgyőlést össze kell hívni, ha azt legalább 50 teljes jogú tag aláírásával benyújtott,
a célt, a napirendi pontokat tartalmazó beadványban kérik.
(8) A Közgyőlést össze kell hívni a Felügyelı Bizottság indítványára, 30 napon belül.
(9) A Közgyőlést össze kell hívni akkor is, ha azt a Bíróság elrendeli.

11.§ A Vezetıség
(1) A Vezetıség az Egyesület végrehajtó szerve, amely gondoskodik a Közgyőlés és saját
határozatainak végrehajtásáról.
(2) A Vezetıség legalább kéthavonta ülést tart.
(3) A Vezetıség elnöke az Egyesület elnöke.
(4) A Vezetıség tagja:
- elnök
- alelnök
- titkár
- gazdasági felelıs.
(5) A Vezetıség határozatait szótöbbséggel hozza, szavazategyenlıség esetén az Elnök
szavazata dönt.
(6) Ha a döntés valamelyik tag kifejezett tiltakozása ellenére születik, annak következményeiért a tiltakozó tag nem felelıs.
(7) A Vezetıség összeállítja és elkészíti a Közgyőlés tárgysorozatát, és meghatározza
idıpontját.
(8) Az évi egyesületi tagdíjakra a Közgyőlés felé javaslatot tesz.
(9) Megállapítja az alkalmazottak fizetését, illetve az esetenkénti tiszteletdíjakat.
(10) (11) A Vezetıség üléseire az Ellenırzı- és Fegyelmi Bizottságok elnökeit is meg kell
hívni tanácskozási joggal.
12.§ Felügyelı Bizottság
(1) A Felügyelı Bizottság elnökét és tagjait a Közgyőlés választja meg 5 év idıtartamra.
A bizottság tagjai nem lehetnek más egyesületi szerv tagjai.
(2) A Felügyelı Bizottság negyedévente köteles ellenırizni az Egyesület költségvetésének, valamint a testületi szervek határozatainak végrehajtását.
(3) A Felügyelı Bizottság 1 fı elnökbıl és 2 fı tagból áll.

13.§ Fegyelmi Bizottság
(1) Fegyelmi eljárást a Vezetıség és az Elnök jogosult elrendelni.
(2) A Fegyelmi Bizottság elnökét és tagjait a Közgyőlés választja meg. A Bizottság tagjai
nem lehetnek más egyesületi szerv tagjai.
(3) A Fegyelmi Bizottság 1 fı elnökbıl és 2 fı tagból áll.
(4) A fegyelmi eljárás célja az egyesületi élet tisztaságának és az Országos Horgászrend
megtartásának biztosítása.
(5) A fegyelmi eljárást 30 napon belül le kell folytatni. Az írásbeliség kötelezı.
(6) A tisztségviselı tagok kivételével a Fegyelmi Bizottság folytatja valamennyi taggal
szemben a fegyelmi eljárást, határozat ellen a Vezetıséghez lehet fordulni.
(7) Tisztségviselık elleni fegyelmi eljárás lefolytatása a Közgyőlés hatáskörébe tartozik,
a határozat ellen a Bírósághoz lehet a kézbesítéstıl számított 30 napon belül fordulni.
14.§ Az Egyesület elnöke:
(1) Képviseli az Egyesületet, összehívja a Közgyőlést és a Vezetıséget, valamint azokon
elnököl.
(2) Ellenırzi a határozatok végrehajtását.
(3) A költségvetés keretei között utalványozási joggal rendelkezik.
(4) Dönt az alkalmazottak felvétele, elbocsátása ügyében.
(5) Az Elnök intézkedéseiért a Vezetıségnek felelıs.
15.§ Az Egyesület alelnöke:
(1) Segíti az Elnököt feladata ellátásban, távollétében helyettesíti.
(2) A költségvetés keretei között utalványozási joggal rendelkezik.
(3) Felelıs az Egyesület rövid és hosszú távú céljainak megvalósításához szükséges tervezetek kidolgozásáért.
16.§ Az Egyesület ügyintézı szervei
(1) Az Egyesület titkára:
- elıkészíti a Közgyőlés és a Vezetıség elé kerülı elıterjesztéseket, gondoskodik a
meghívók kiadásáról, és a jegyzıkönyvek vezetésérıl.
- felelıs az adminisztrációs rendért, az irattárózásért.
(2) Az Egyesület gazdasági vezetıje:
- ellátja az Egyesület pénzügyi és gazdálkodási feladatait, a számviteli munkákat
- biztosítja a gazdálkodási rendet
- eleget tesz a pénz és vagyonkezeléssel kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási
és jelentési kötelezettségeknek
- elkészíti a költségvetési beszámolót, a gazdasági mérleget, melyeket a Közgyőlés
elé terjeszt
- elkészíti a számviteli törvény rendelkezései alapján az egyesület belsı szabályzatait.
17.§ Az Egyesület jogi helyzete:
(1) Az Egyesület önálló jogi személy.
(2) Az Egyesület vagyona elsısorban a tagok által fizetett díjakból, támogatásokból és
egyéb bevételekbıl áll.
(3) Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.
(3) Az Egyesület gazdálkodásáért a Vezetıség egyetemlegesen felelıs.

(4) Az egyesület a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységérıl szóló jogszabályok szerint gazdálkodik.
18.§ Az Egyesület mőködésére vonatkozóan az Alapszabályban nem rendezett kérdésekben
az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. Rendelkezései az irányadóak.

Érd, 2010. november 02.

Az Alapszabály 3. sz. módosítását az egyesület 2010. november 02-án megtartott rendkívüli
Közgyőlése az 8/2010. ( XI.2 .) számú Közgyőlési határozatával fogadta el.
A Közgyőlési jegyzıkönyvet aláírták:
Solti Gábor
elnök
Varga Ferenc
hitelesítı

Koller József
alelnök
Kovács Péter
hitelesítı

Nagy Istvánné
jegyzıkönyv vezetı

Az Alapszabály 2. sz. módosítását az egyesület 2010. január 09-én megtartott Közgyőlése az
5/2010. ( I.9 .) számú Közgyőlési határozatával fogadta el.
A Közgyőlési jegyzıkönyvet aláírták:
Solti Gábor
elnök
Bakos István
hitelesítı

Koller József
alelnök
Kovács Péter
hitelesítı

Nagy Istvánné
jegyzıkönyv vezetı
Az Alapszabály 1. sz módosítását az Egyesület 1997. január 18-án megtartott Közgyőlése 1/1997. szám alatt fogadta el.
A Közgyőlési jegyzıkönyvet aláírták:
Gabelics Tamás
elnök

Mike László
alelnök

Solti Gábor
titkár

Papp Endre
gazdasági vezetı

Jegyzıkönyvvezetıként: Hasznosi Istvánné
Hitelesítıként: Salánki Sándor és Tóth János

/ Az eredeti Alapszabályt az Egyesület Közgyőlése 1994. február 26-án fogadta el.
Az eredeti alapszabályt aláírták:
Gabelics Tamás
elnök

Mike László
alelnök

Solti Gábor
titkár

Lepsényi Mihály
gazdasági felelıs

Jegyzıkönyvvezetıként: Jánosi Oszkárné
Hitelesítıként: Bakos István és Tóth János

