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ALAPSZAgÁLYA
Módosításokkal egységes szerkezetben

l. §.

l l l Az egyesület neve : Gyékénye§ és Vidéke Lokomotiv Horgász
Egyesület

l 2 / §zékhelye : 8852. Zákány Orgona utca l".

l 3 l Ylzterülete : Gyékénye§ kavicsbánya tavak

l 4 l Pecsétje : Kör alakú, körfelirattal - Gyékényes és
Vidéke Lokomotiv Horgász Bgyesület
Gyékényes 2, középen egy horog.

l 5 l Egyesület honlapja: gyekenyesihorgaszat.hu

2 .§.

Az Ewesület célia

a) Tagiai horgaszérdekeinek képviselete és kedvező horgászlehetőség biztosítása.

b) A horgászsport fejlesztése, népszenisítése,

c) A horgászoknak a természet szeretetére és védelmére való nevelése, a horgász erkölcs
szabályainakbetartása. Az egyesület biztosítja aszewezetdemokratikus önkormiinyzati
elven való műkOdését, elősegíti a tagok jogainak és kötelezettségeinek érvényesítését.

d) A horgászegyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezet prártoktól

fiiggetlen és azoknak anyagi üímogaüást nem nyújt.

3.§.

Az Egvesület a 2.§-ban meghatározott célkitűzések érdekében

a) Biztosítja tagiainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a horgiászattral

összefiiggő szakismeretek gyarapitasát, ennek keretében ismerteti a horgászattal
összefiiggő j ogszabályokat és más rendelkezéseket.

b) Biáosítja, hogy a tagok a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, előírásokat és az
országos horgászrend szabályait betartsák.

c) Segíti a hatósagokat az orvhalászat és orvhorgászat megelőzésében és lekiizdósében,
valamint a vizek tisztasága és a természet védelmében.

d.) Korszerű balgazdálkoűst folytat és biztosída a halállomi{ny védelmét, a kezelésében
lévő víáerületeken.

e.) Halfogó és a tagok kívánsága esetén egyéb sportversenyeket rendeáet.
f) Anyagi lehetőségeinek keretei között horgrásztanyákat létesít és tart fenn.
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g.) Az egyesület a Horgászegyesületek Somogy Megyei Szövetség tagiaként miíködik. Kapcsolataikban
az elfogadott alapszabáIy az irrányadó. Az egyesület képviselőjét az elnök jelöli ki.

4.§.
Az egyesület feladatainak eredményes ellátásához igényli, azéilani szervek, vállalatok
valamint vállalkozók anyagi segítségét.

5.§.

, Az Eeyesület taeiai

Az egyesület teljes jogú tag|ai lehetnek a 18. életévtiket betöltött természetes személyek..
Továbbá azanyagi kötelezettségek szempontjából kedvezményezett helyzetben levő, de
ugyanakkor a tagsági jogok tekintetében korlátozott ifiúsági tagjai is lehetnek.

Az egyesületnek csak az lehet tagia, aki nem áll horgászjegy váltásának tilalma, illetőleg
az egyesületi tagot kizarő horgász fegyelmi büntetés hatályaalatt, és ahorgászatot nem
kereső fo glalkozásként tizi.

l 3l Ifiúsági tagként lehet felvenni a 14. életévtiket betöltött, 18 éven aluli fiatalokat. A 14 éven
aluliak gyermek-hotgászlegyet válthatnak. A tagsági viszony létesítéséhez a szűlő vagy gyám
engedélye szükséges.
A 16.életéviiket betöltöttfiatal-az ezzel járő kötelezettségek vállalása esetén, kérheti teljes
jogú taggá való felvételét.

l4l Az egyesületnek jogi személy, továbbá pártoló és tisáeletbeli tagiai is lehetnek.

l5l A jogi személy tagsági viszonyát, illetve az egyesület tevékenységében való részvételére
vonatkozó részletes szabályokat az egyesület vezetősége és ajogi személy vezetője álta|
kötött együttműködési megállapodás rögziti.

16l A prártoló és tisáeletbeli tag anyagilag, illetve szakmai, erkölcsi, elvi tamogatásával
elősegíti az egyesület céljainak teljesítését.

- a pártoló és tiszteletbeli tag tagsági viszonya a vezetőség írásos felkérésének elfogadása
alapjan létesithető.

- a pártoló és tisáeletbeli tagok szátmárőI a közgyűlés dönt,
- a tagok tanácskozási és javaslattételi joggal az egyesület bármely testi,ileti ülésére
meghívhatók.

- az egyesület pártoló és tisáeletbeli tagjait, kedvezményes horgaszengedéllyel láthatja el.
Az ilyen tagoknak az egyesületi tagdíj, belépési díj, fizetés kötelezettségét avezetőség
hatirozzameg.
Tagsági viszonyuk az egyesület vezetősége ós a tagrészéről egyaránt egyszeni írasos
bej elentéssel megszüntethető.

l7l Az egyesületbe, teljes jogú tagként a felvételnél a közgytilés meghatározott összegú díj
fizetési kötelezettségét, belépési díj fizetését írhatja elő. Nyugdíjasok, illetőleg
keresőképtelenek, valamint tiszteletbeli és pártoló tagok belépési díját, egyéni elbírálas
alapj án a v ezetőség elengedheti, illetve csökkenheti.

lSl Tag nem magyar állampolgár is lehet, horgászvizsgát nem köteles tenni.

l9l A 18 életévüket betöitött és valamciy feisőoklatasi intézmény nappaii LagllzaLlxl íanuiói.*rak,



nyugdíjasoknak,tisáeletbeli és pártoló tagoknak az egyesület kedvezményt adhat.
A kedvezmény mértékét és egyáltaltin a kedvezmény lehetőségét a gazdálkodási szem-
pontok figyelembevételével a vezetőség batározzameg.
A kedvezményre jogosító okmányokat a tag a kedveztrtény igénylésekor bemutatni köteles.

6. §.

l1l A belépési szándékot az egyesület belépési nyilatkozakínak kitölté§ével kell kinyilvanítani.

l2l Tagok felvétele belépési nyilatkozat alapjrán történik. A kérelmet a vezetőséghez kell benyújtani.
A felvételről, illetve elutasíásról, a vezetőség döntése alapján a titkár - akadályoztatísa
esetében a ügyvezető - ad ki indoklasttaftalmazőbatírozatot, amelyet a felvételt
kérővel közölni kell. A tagsági viszony kezdete az anap, amikor a belépési szándék-
nyilatkozatot a titkár a vezetőség egyetértésével aláírta.

t3l i r.trre'"t' elutasító batÉnozatellen a felvételt kérő fellebbezést nyújthat be az egyesület
közgytíléséhez. A fellebbezés elbírálására rendkívüli Közgyűlést kell összehívni.

l4l A belépési díj kilépés esetén sem követelhető vissza.

7. §.
ru A tagokat a jogszabáIyokban foglaltak, továbbá a jogi személyekre, azif3ísági, pártoló és

tiszteletbeli tagokra vonatkozó korlátozísok kivételével egyenlő jogok illetik meg, és egyforma.
kötelességek terhelik.

l2l A tagoknak jogukban áll :

a.l amennyiben az egyesület teljes jogú tagiai, a közgyűlésen személyes tanácskozási, észrevé-
telezési , indítvifuytételi és szavazati jogot gyakorolni. A jogszabályban megállapított felté-
telek esetén az egyesület bármely tisáségére megválasáhatók,

b.l az egyesülettől horgaszjegyet igényelni,

c.l a horgászjegy birtokában területi engedélyt váltani és az abban felttintetett víáerületen
horgászni.

d.l a rendelkezésre álló keretekben, megállapított sorrendben és díjazas mellett az egyesület
által fenntartott horgasztanyákat , horgtíszfelszereléseket igénybe venni,

e.l az egyesület által rendezett tanfolyamokon, előadásokon, filmvetítéseken, kiállításokon, hor-
gászversenyeken és más rendezvényeken résztvenni,

l3l Az ifiúsági, jogi prirtoló és tiszteletbeli tagok szavazati joggal nem rendelkeznek és tisáségre
nem választhatók. A közgyűlésen azonban a tanácskozási és indítványtételi jog őket is meg -
illeti.

14 l A tagok kötelesek :

a.l azalapszabályt, aközgyűlés és az egyesület választott szerveinekbatírozatát megismerni és

megtartani,

b.l védeni az egyesület tulajdonát, továbbá a megállapított tagdíjat, legkésőbb minden év
november l}-ig az egyesület pétlztÁrába befizetni,

c.l résá venni a közgyulésen, tevékenyen közreműködni az egyesület munkájában, valamint
segíteni az egyesület feladatainak teljesítésében ,
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a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, az orságos horgaszrendet megtartani és megtartatni.

a vizek és partjainak tisáasága felett őrködni, valamint az esetleges vízszennyezéssel kapcso-
latos tapasztalataikat az egyesület vezetőségével haladéktalanul közölni.

fogási eredménynaplót előírás szerint vezetni és az erre megállapított haüíridőig az egyesület
vezetőségének megküldeni.

8. §.

lll A tagság megszűnik:

a.l elhaláLozás,
b.l kilépés,
c./ törlés,
i1.1 kízárás,
e.l az anyagi kötelezettségek nem teljesítése követkeáében.

l2l A kilépési szándékot az e|őző év december 01- ig szóban, vagy írásban a vezetőségnek vagy
megbízottj ának kell bej elenteni.

l3l An. atagot, aki tagdíjjal és egyéb díjjakkal hátralékban van, a következő évben a tagok
sorából törölni lehet, a törlésről a titkár dönt. Aá a tagot aki tagdíjfizetési kötelezettségének
egy évig, felróható módon nem tett eleget, írásos felszólítás után 30 nappal a titkár hatátrozattal
a tagok sorából törölheti.

l4l A törlést kimondó hatínozat ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezni, annak kézhez-lételétől
sziimított 15 napon belül. A fellebbezés elbírálásra rendkívüli Közgyűést kell összehívni.

l5l A törlés követkeáében a tagsági jogviszony a jogerőre emelkedésének napján szíinik meg.

16l Kizárés folyt^in azveszti el tagságát, aki az illetékes fegyelmi szerv jogerős haüírozattal
kizér az egyesület taglai sorából.

l7l A hátralékos tagdíj, vagy az egyéb hátralékok irrinti követelés, bírói úton is érvényesíthető.

l8l Elhalálozás vagy V,tzárás esetén atagdijftzetés kötelezettsége megszíinik, de a miir befizetett
tagdíjak és egyéb díjak vissza nem követelhetők. Elhalálozís esetén az egyesület vezetősége
egyéni elbírálas alapján, méltanyosságból a miár befizetett díjak időarányos részét visszatédt-
heti,

9. §.

Az ewesület sze_nei ós működésük

A testiileti szervek akkor hatínozatképesek, ha az ülésen szavazásra jogosult tagiainak több
mint fele jelen van. A haüározatképtelenség miatt elhalasztott Közgyű|éstazeredetileg meg-
hirdetett időpontot követően legkésőbb 1 hónapon belüli időpontra ugyanazon targysorozattal
kell kitrizni, amely - megjelent tagok szátmánatekintet nélkül - haüározatképes.
A határozatképtelen Közgyűlés - az eddig megjelölt feltételek esetén is - csak akkor vrálik
haározatképessé, ha a következményekre a tagok figyelmét a meghívóban előre felhívjrá.k.

En az ülést az előre meghirdetett napon ismételten is össze lehet hívni.
A szavazás a testiilet döntésétől fiiggően titkos vagy nyílt.
AhatÁrozathozatategyszerúszótöbbséggeltörténik.
Szavaz-ategyenlőség esetén az elnök dönt. Megválasáottnak tekinthetó, aki sorrendben a
legtöbb érvényes szavazatot,legalább azonban a leadott szavazatoknak több mint a felét megkapta.
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l3l Az egyesületayezető szerveit és képviselő szerveit választja. A választás 5 évi időtartalomra szól.
A testületek és tagiaik a választóiknak beszámolni kötelesek, ha feladataikat nem látják el megfele-
lően, a megválasztő szew bármikor visszahívhatja őket.

10.§.
Az egvesület szervei

lll
a.l Közgyulés
b.l Elnökség,
c.l Felügyelőbizottság
d.l Fegyelmi bizottság
f.l Jelölő bizottság

12/ Avezetőség a felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság tagiai nem lehetrrek egynrris közeli
hozzátartozői.

l3l Az (1) bek. b, c, d pontjában felsorolt szervek ága az lehet, aki a közügyek gyakorlásától
nincs eltilwa, és biintetlen előéletú:
tl magyar állampolgar, vagy
bl aszabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezó személyek beutaaísráról és

tartózkodásáról szóló törvényben megbatározottak szerint, a szabad mozgás és
tartózkodás j ogával rendelkezik, y agy

cl a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény
}nálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási
engedéllyel rendelkezik.

ll. §.

Közwűlés

tlt A közgyilés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve
A közgyulés hatáskörébe tartozik:

al az alapszabály módosíüísa,
bl az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatarozása,
cl a vezető tisáségviseló megválas zűsa, visszahívása,
ü az éves költségvetés elfogadas4atagdij és egyéb díjak megállapítása"
el azéves beszámoló - ezenbelül az ügyvezetó szerynek az egyesület vagyoni helyzetéről

szóló j elentésének elfogadása,
íl avezető tisáségviseló feletti munkráltatói jogok gyakorlrisa, ha a vezető tisáségviselő

az egyesülettel munkaviszonyban áll. Megállapítjaa vezetőség tagiainak és alkalmazottainak
fizetését vagy tisáelet díját. Közgytilés eá a jogkörét az elnökre átrutuázhatja

gl az olyan szerződés megkötésének jóvrihagyása amely az egyesüet saját tagiával, vezető
tisztségviselőjével vagy ezek bozátaftozőjával köt,

h/ a jelenlegi és a korábbi egyesületi tagok és a vezető tisáségviselők elleni kártédtési igények
érvényesítéséről való döntés,

il döntés mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

12. §.

lll A közgytilés évente legalább egy alkalommal ülésezik.
a.l az egyesület tagjainak egyharmada az ülés cé§ának megjelölésével kéri,
b.l felügyelő bizottság, illetőleg
c.l a vezetőség szükségesnek turtja
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d.l a felügyelő szerv írásban indítványozza.

l2l A közgytilést az egyesület elnöke hívja össze. Szabályszeninek az összehívás akkor minősül,
ha minden tag az ülésről legalább tizenöt nappal megelőzóen, annak helyét, idejét és a
tervezett napirendet tartalmaző meghívót kap.
A meghívót postai úton, vagy elektronikus levélben lehet megktildeni.
A közgyrilési meghívót az egyesület székhelyén és a honlapjrin is nyilvánosságra kell hozni.

l3l A közgyűlésen az egyesület elnöke, akadályoztaüísa esetén a titkar elnököl. A közgyűlésről
az elhangzottak lényegéttartalmazó jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv vezetéséről
a titkár gondoskodik, hitelesítésére pedig akőzgy(ilés megkezdésekor két felnőtt tagot kell
megválasáani.

l4l A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, akőzgyőlés helyét, idejét
és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olya részletességgel
kell rögzíteni, hogy aszavazásrajogosult tagok állaspontjukat kialakíthassák. A meghívónak
tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképessége esetére a megismételt közgyűlés
helyszínét és időpontj át, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyulés az eredeti
napirendi pontok tekintetében a megielentek szímiára tekintet nélkül hatÉrozatképes lesz.

l5l A közgyűési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől szárnított 3 napon belül a tagok és az
egyesület szervei az elnökségtól a napirend kiegószítését kérhetik, a kiegészítés indokolasával.
A napirend kiegészítésének üírgyában az elnökség 2 napon beliil dönt.
Az elnökség a napirend kiegészítését elutasítja vaw akérelemnek helyt adhat.

16l Az elnök köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a sztikséges intézkedések megtétele
céljából, ha

a.l az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
b.l az egyesület előreláthatólag nem lesz képes atartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy
c.l az egyesiilet céljainak elérése veszélybe került.

Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körtilmény megsztintetése érdekében, intézkedést tenni, vagy az egyesület megsztintetéséről
dönteni.

l7l Aközgyűlés határoratképes, ha azona leadható szavazatoktöbb mint felét képviselő szavazásra
jogosult részt vesz.. A hatarozatképességet minden haténozathozata|náI vizsgálni kell.

l8l Aközgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani ahatérozatképességet,vagyis
az aktuális taglétszámhoz képest a megielent és szavazásra jogosult tagok szaínát. A közgyúlés a
napirendi pontok térgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja
alevezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönywezető és két jegyzókönyv hitelesítő személyét,
valamint sztikség esetén a két fbs szavazatszámláló bizottságot.

l9l Aközgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet ajegyzőkönywezetó és a két jegyzőkönyv
hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza dhatározatok sorszámát, a döntések tartalmát,
időpontját és haüílyát, illetve a döntést üímogatók és ellenzők szrámarányát.

l10l Atagok haüírozatukat a haüározatképesség megállapítrisránál figyelembe vett szavazatoktöbbsé-
gével hozzÁkmeg. A haátozat meghozatalakor nem szavazhataz;
a/ akik ablatínozatkötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy ajog személy terhére mrásfajta

előnyben részesít,
b/ akivel ahatÉnozat szerint szerződést kell köüri,
c/ aki ellen a hatfuozat alapján pert kell indítani,
ü akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem taáu
e/ aki a döntésben érdekelt miás szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy
f/ aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

lltl Aközgyűlés hatfuozatű egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hoz.za. Az egyesület alapszabá-
lyrának módosításáhoza jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott hatéttozaá sziikséges.
Az egyesület céljának módosításiához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéséhez a
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szayazati joggal rendelkező tagok hráromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata sziikséges.

l12l A közgytilési határozatokat a levezető elnök aközgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al
ahatározatmeghozatalát követő 8 napon beliil ínísban,igazolhatő módon is közli abatátrozatnakaz
egyesület honlapjrán történő közzétételével egyidejűleg.

13.§.
Elnökség

l1,1 Az elnökség 3 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon
kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapsz"abály nem utal, aközgyűlés kizárólagos hataskOrébe.

l2I Az elnökség tagiait a közgyűlés válassza 5 év határozott időtartamra.

/3/ Megszűnik a v ezető tisztségviselői megbízatás :

al a megbizrás időtartalmának kejétrtáv al,
b/ visszahívással,
c/ lemondással,

dl avezető tisáségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszíinésével,

el avezető tisáségviselő cselekvóképességének a tevékenysége ellátásrához sziikséges körben

történő korlátoztísával,

íl avezető tisáségviselővel szembeni kizíró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeáével.

l4l Avezető tisáségviselő megbízaüísárő| az egyesülethez cimzett, az egyesület másik vezető
tisáségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy mtiködöképessége
eá megkívénju a lemondás azt$ vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek
hitányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

l5l Yezető tisáségvise|ő az a nagykoruszemély lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátá-
sához sztikséges körben nem korlátorták.Haavezető tisáségviselő jogi személy, a jogi személy
köteles kijelölni azt atermészetes személyt, aki a vezető tisztségviselói feladatokat nevében ellátja.

16l Az eryesület vezető tisztségviselői:
a/ az eryesület elnöke,
b/ a titlaira és

c/ ügrvezetője lmegbizásaa munkaszerződésben meghatírozott időtartalomra szől l
A egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el.

A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános, módja önálló.
l7l Az elnökség üléseit sziikség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja, a meghívót 15 nappal

az ülés előtt köteles kiküldeni.
l8l Az elnökség hatírozaát- azalapszabály vagy törvény eltéó rendelkezése hianyában - egyszerű

szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökséghatározat képes, ha ülésén aszavazatijogában

nem korlátozott elnökségi tagok több mint fele jelen van. Két elnökségi tag jelenléte esetén h,tzánő|ag

e gyhangulag ho áató hatér ozat.

l 9 l A hatír ozat meghozatalakor nem szav azhat az,

a/ akit abatározat kötelezettségvagy felelőség alól mentesit,vagy a jogi személy terhére mrásfajta

előnyben részesít.

b/ akivel hatfuozat szerint szerződést kell kötri,
c/ aki ellen a hatírozat alapjan pert kell indítani,
d/ akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagia,

el akta döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyiáson alapuló kapcsolatban ál1, vagy

f/ aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

l10l Azelnökség batározatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintet taglol*,/al ahaténozat
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meghozatalát követő 8 napon belül írasban, igazolható módon is közli ahatánozatoknak ae egyesület

honlapj án történő kőzzétételével egyidej űleg.

14.§.

l1l Az eryesület elnöke:
a/ képviseli az egyesület, illetőlegavezetőség egyes tagiait megbízzaaz egyesület esetenkénti

képviseletével,
b/ összehívjaaközgyűlést, a vezetőségi üléseket és azokon elnököl,
cl ellenőrzi a testiileti szervek határozatainak végrehqását, őrködik az egyesület szerveinek

törvényes és alapszab ályszerű működése felett.

d/ a költségvetés keretei között utalványozásijogkört gyakorol.

l2l A2 eryesület titkára:
ai segíti az elnököt feladatainak ellátrásában, képviseli az egyestiletet,

bl gondoskodik a közgyulés és a vezetőségi ülés jegyzőkönyvének vezetéséről,

cl szswezi az egyesület rendezvényeit,

ü ellátja a vezetőség vagy elnök á|talrábizoft feladatokat

e/ a költségvetés keretei között utalványozasi jogkört gyakorol,

f/ az elnökakadáIyoztatasa esetén képviseli az egyesiiletet.

l3l Az eryesület üryvezetője:
Az egyesülettel munkaviszonyban áll.
al azegyesület napi ügyeinek vitele, horgász engedélyek érvényesítése, könyvelése.

bl abeszátmolók előkészitése és azoknak aközgyulés elé terjesztése,

cl az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyulés elé terjesáése,

d/ a tagság nyilvántarttása, kartonok vezetése

el az egyesület hatarozataínak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése.

fl az egyesület működésével kapcsolatos íratok megőrzése.

gl azalapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés

h/ pénzügyi kimutaüások, naplóíökönyv vezetése, adóbevallások elkészítése.

il egyéb levelezések iktaása, előkészítése.

15.§.
A felüryelő bizottság:

l1l A felügyelő bizottsrág elnökét és tagiait aközgyulés választja. A felügyelő bizottságnak a közgyti-

lés által megállapított szítműrendes és póttagja van.

l2l Abizottság tagiai egyidejűleg az egyesületen belül más tisztséget nem viselhetnek.

l3l A bizottság köteles ellenőrizni az alapszabály megtartasát az egyesület költségvetésének a közgyű-

lés haüírozatainak végrehajását, továbbá a- közgyűlés kivételével- az egyesület szerveinek

törvényes és alapszabályszsruműködését, felévenként pedig apétu és anyagkezelést, bizonylati
fegyelmet, valamint a gazdálkodast.

Az el|enőrzésről a bizottság jegyzókönyvet / feljegyzésV köteles vezetni.

l4l Abizottság jogosult az egyesület működésével és gazdálkodásával kapcsolatos brármely ügyet

megvizsgálni.
l5l Haa bizottság ellenórzése során hianyosságot, vagy jogszabáiyt, alapszabályt illetve az egyesület

érdekeit sértő bármely magatartást észlel- arról írasban köteles ájékoz1.atntaz egyesület elnökét

Az írásbeli ájékoztatís eredménytelensége esetén, 30 napon belül rendkívüli közgyilés össze-

hívasát kezdeményezheti.
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16l A bizottság elnöke köteles avégzett munkáról akőzgyú|ésnek beszámolni.

l7l A bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult résá venni a vezetőség ülésein.

l8l A bizottság munkaterv alapján dolgozik.

16.§.

A feryelmi bizottság

lll A fegyelmi bizottság elnökét és tagiait aközgyőlés választja. A fegyelmi bizottságnak a közgyűlés
által megállapított számú rendes és póttag|a van.

l2l A bizottság tagiai egyidejűleg nem lehetnek a vezetőség, illetőleg a felügyelő bizottság tagiai.

l3l A bizottság első fokon eljár az egyesület választotttisáségét be nem töltő tagiainak, valamint
a vezetőség és a felügyelő bizottság tagiainak fegyelmi ügyében.

l4l A bizottság e|jérására a tagegyesület fegyelmi szabályzatában foglalt rendelkezések az iranyadók.

l5l A bizottsíg időszakonként tájékoáatja a fegyelmi helyzetről s a felelőségre vonási gyakorlatról
elnökséget, a közgyűlésen pedig beszámol munkájaról.

17.§.

Jelölő bizottság

l1l A jelölő bizottság az egyesületi tisztségviselői választást előkészító szerve, amely a közgyűlésnek
tartozik felelőséggel.

l2l A bizottság elnökből és két tagból áll, aközgyűlés válassza meg öt éwe.
/3/ A jelölő bizottság elnöke más tisztséget nem tölthet be.
l4l A jelőlő bizottság feladatait a tisztujítris feladataihoz, a megtiresedő válasáót tisáség betöltési

kötelezetts égéhez igazodóan maga állapítja meg.

l8.§.

Az egvesület iogi személviséee és vawona.

Az egyesület önálló jogi személy, képviseletét az elnök yagy atitkár látja el.

Az egyesület vagyonát ingatlanok, ingóságok, készpénz és követelések alkotják.

Az egyesület bevételei tagdíjakból, belépési és egyéb díjakból, az egyesület kezelósében levő
víáerületekre kiadott területi engedélyek díjából, az egyesület alapszabályszerú tevékenységéből
eredó más bevételekből, és egyób adományokból állnak. Az egyesület vagyona felosáhatatlan.

Az egyesület tagiai a Polgári Törvénykönyvnek a kártédtésre vonatkoző szabályai szerint
kártédtési felelőséggel tartoznak az egyesületnek vétkesen okozott karéít.

Az egyesület vagyonáért, valamint vagyoni eszközeinek a jóvahagyott költségvetésben meg -
hatítrozott célokra való felhasználásáért, az elnök, a titkár, azúgyvezető és a felügyelő
bizottság elnöke felelősek.

Az egyesület megszűnése, vagy feloszlatasa esetén a fennmaradó tiszta vagyon csak horgász
vonatkozású célra fordítható. Egyebekben a Polgári Törvénykönyvbe előírtak aztrányadók.
Amennyiben a megsztínésről a közgyűlés hatétroz, úgy a megszűnésról rendelkező közgyűlés
dönt a hitelezók és a közhnozÁsok kielégítése utián fennmaradó vagyonról, a felszámolást
végzókről, valamint a vagyonról való rendelkezés módjaról, formájráról
Az egyesület megszűnik, ha tagjainak száma hat hónapon keresztiil nem éri el atízfot.

lll
12l

13l

l5l

l6l
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lll

12l

19.§.
Az egyesület felügrelete

Az egYesület törvényességi felügyeletét az Ügyészséglátjael, szakfelügyeletet a Megyei Kormány
hivatal Földművelésügyi Igazgatóság Halaszati Hatósága látja el.
A felügyelŐ szervjogkörére az egyesületekről és a halászatról szóló jogszabályok rendelkezései az
irányadók.

20.§.

zárő rcnilelkezések

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgriri Törvénykönyvről szőlő 2013. évi V. törvény
(Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
üímogaüísráról szóló 20lI. évi CLXXV. törvény ( Ectv. ) rendelkezései az irrányadók.

21.§.

A módosított alapszab ályt azegyesület 2015. december hó l9-i közgytilése T/.lP].5."ratt hozott
hatált ozaával elfo gadt4 20 l 6.j anutár 1 -ével hatfl yba léptette.

Zákány. 2015. december hó 19.

Tanú:5z"no e!^tt{..]r
Lakcíme: tsq.qá C'>;l<ok,ot, 23
személyi igazolvány száma: 3n7 S 4 O Ít /1

Tanú: l-{ § ü{3(ösi \sNqI
Lakcíme: \Bs{ ?:4k_\ O§gtutq u. \
Személyi igazolvlny száma: $ 6* &'}Q, t A

-10-


