BIHAR HORGÁSZ EGYESÜLET
ÁRTÁND
4115 Ártánd Rákóczi utca 28.
Bihar Horgász Egyesület
Alapszabálya
Az egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvényben foglaltak tiszteletben tartásával olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező
szervezet, mely az alapszabályban meghatározott célra alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és
céljainak elérésére szervezi a tagok tevékenységét.

1.§.
Az egyesület neve, székhelye, emblémája, pecsétje
1. Az egyesület neve:

Bihar Horgász Egyesület

2. Székhelye:

4115 Ártánd, Rákóczi utca 28.

3. Emblémája:

Pajzs alakú, kék mezővel, fejjel jobb oldalra felugró zöld hal. Az
embléma fejrésze nemzeti színű csíkban, fehér mezőben: Bihar
Horgász Egyesület Ártánd.

4. Pecsétje:

Kőralakú, benne az egyesület neve, középen egyágú horoggal.

2.§.
Az egyesület célja
Az egyesület célja a tagjai érdekképviselete mellett az, hogy a horgászat fejlesztésével járuljon hozzá a
szabadidő kulturált és hasznos eltöltéséhez. Az egyesület célja továbbá, hogy segítse elő azt, hogy
törvényes keretek között működve a társadalmi együttélés, a horgászetika szabályai, a természet
szeretete és a környezet védelme érvényesüljön, valamint megismertesse tagjaival a horgászat örömét.

3.§.
Az egyesület tevékenysége
Az egyesület a 2.§-ban meghatározott célok érdekében:
a) Biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket,
b) a horgászattal összefüggő szakismeretek gyarapítását,
c) ismerteti a horgászattal összefüggő jogszabályokat és más rendelkezéseket,
d) tagjai horgász tevékenységének elősegítése,
e) a településen élő fiatalok és felnőttek bevonása a horgász tevékenységbe,
f) egészséges életmódra nevelés.

Az egyesület Ártánd Község külterületén lévő, művelés alól kivont Ártánd II. kavicsbánya tavat
használja horgászat céljából.
Az egyesület tevékenységét a MOHOSZ tagszervezeteként végzi.

Az önkormányzat feladata 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23.
§ (4) 3. 11. 12
4.§.
Az egyesület, mint önálló jogi személy a Hajdú-Bihar megyei Horgász Szervezetek Szövetsége
tagjaként működik.

5.§.
Az egyesület jellege
Az egyesület önálló jogi személyként működő civil szervezet.
Az Egyesület saját Önkormányzattal, nyilvántartott tagsággal és az Alapszabályban meghatározott célra,
politikai befolyástól mentesen szerveződik és működik. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet
nem folytat, szervezte pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Céljait és fórumait, valamint ezek működését az Alapszabály hivatott megállapítani.
Az Egyesület megalakulását követően kérni kell annak bírósági nyilvántartásba vételét.
Az Egyesület működése nyilvános, az Elnökség minden lehetséges módon gondoskodik arról, hogy
szolgáltatásairól a lehető legszélesebb nyilvánosság információhoz jusson.
Az Egyesület a nyilvántartásba vételével válik jogi személlyé.

6.§.
Az egyesület tagjai, tagfelvétel rendje
Az egyesület tagsági formái:
 rendes tag
 tiszteletbeli tag
 pártoló tag
Az Alapszabályban a „tag" megjelölés alatt a rendes tagokat kell érteni, ahol az alapszabály a pártoló
vagy tiszteletbeli tagokra utal, a „pártoló" illetve „tiszteletbeli" megjelölést tünteti fel.
Az egyesület rendes tagjai azok a bel- és külföldi természetes és jogi személyek, akik/amelyek írásban
nyilatkoznak a belépési szándékról, elfogadják az egyesület céljait, a kötelezettségek teljesítését
vállalják. A rendes tagok felvételéről az Elnökség dönt.

Az Egyesület rendes tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok személyesen, vagy képviselet
útján gyakorolják, míg a jogi személyek képviselőjük útján gyakorolják jogaikat.
A rendes tag felvételéről az Elnökség kétharmados szótöbbségi határozattal dönt. Az Elnökség köteles
az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.
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 az
egyesület tevékenységét. A pártoló tagok felvételéről a közgyűlés dönt.
Tiszteletbeli tagoknak választhatók a közgyűlés által azok a magánszemélyek, akik az egyesületnek
kiemelkedő szolgálatot tettek.
Az egyesület a tiszteletbeli és jogi személy tagjait kedvezményes horgászengedéllyel láthatja el,
tagdíjukat belépési díjukat az egyesület vezetősége határozza meg.
A rendes tagok jogosultak a közgyűlésen szavazati joggal részt venni, az egyesület szervezetében
tisztséget vállalni, az egyesület szolgáltatásait, eszközeit meghatározott feltételek mellett igénybe venni.
A pártoló és tiszteletbeli tagok jogosultak az egyesület által számukra biztosított szolgáltatásokat és
kedvezményeket igénybe venni, a közgyűlésen azonban szavazati joguk nincs, csak tanácskozási joggal
vehetnek részt.
Az egyesület valamennyi tagja részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein.
A rendes, pártoló és tiszteletbeli tagok kötelesek az egyesület eszközeit megóvni, a szervezet érdekeit
szolgálni, tekintélyét, megbecsülését gyarapítani. A rendes tagok ezen túl kötelesek a megállapított
tagdíjat rendszeresen fizetni.
Rendes tag köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek, ugyanakkor
egyesületi tisztségre a nagykorú egyesületi rendes tag választható, és a tisztségviselők megválasztásakor
választójoga van.

7.§.
Tagdíj
Az egyesület tagjai a közgyűlés által elfogadott mértékű tagdíjat fizetnek. A tagok - a tagdíj
megfizetésén túl - az egyesület kötelezettségeiért saját vagyonukkal nem felelnek.
A tagdíj összege felnőtt rendes tagok részére évi 8.000,-Ft/fő.
A tagdíj összege 70 év fölött rendes tagok részére évi 8.000,-Ft/fő.
A tagdíj összege rendes ifjúsági tagok (14-18 év között) részére 6.500,-Ft/fő.
A tagdíj összege rendes gyermek tagok (14 év alatt) részére 4.800,-Ft/fő.
Az egyesület tag a tagdíjat egyösszegben köteles megfizetni minden tárgyév április 30. napjáig.
Az egyesületbe rendes tagként a felvételnél-a tagsági díjon felül- az közgyűlés által meghatározott
összegű egyszeri belépési díj megfizetését írhatja elő. A kiskorú tagok mentesülnek az egyszeri belépési
díj megfizetése alól.

Ifjúsági tagnak 18 éven aluli fiatalokat lehet felvenni. A 14 év alatti gyermekek csak szülő, törvényes
képviselője beleegyezésével léphetnek be az egyesületbe.

8.§.

Tagsági viszony megszűnése:
A tagsági viszony megszűnik kilépéssel, kizárással és törléssel.
A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor,
indokolás nélkül megszüntetheti. A kilépés az Elnökség részére történő bejelentéssel egyező
időpontban hatályos.

A tag kizárás
A tag az egyesületből akkor zárható ki, ha a tagsági viszonyból eredő kötelezettségeit súlyosan és
vétkesen megszegi, ha magatartása, állásfoglalása az egyesülési jogról szóló törvény, az alapszabály
rendelkezéseibe ütközik, illetve veszélyezteti az egyesület tevékenységét, céljainak elérését.
A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten
sértő magatartása esetén az elnökség - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére
- a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le, ha az alapszabály a tisztességes eljárást biztosító
szabályokat meghatározta.
A tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása kizárás alapjául akkor szolgálhat, ha a tagdíj fizetésére
köteles tag az év április 30. napjáig fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, és tartozását a — a
kizárás lehetőségére vonatkozó tájékoztatást is tartalmazó — írásbeli felszólításra sem rendezi.
A rendes tag kizárása kérdésében az elnökség, a tiszteletbeli és pártoló tag kizárásáról pedig a közgyűlés
egyszerű szótöbbséggel határoz.
A kizárás szándékáról a tagot az elnökség a kizárás tárgyában döntő ülés megtartása előtt legalább 15
nappal — igazolható módon - írásban értesíteni köteles. A tagot meg kell hívni a kizárásról döntő
közgyűlésre vagy elnökségi ülésre, ahol biztosítani kell, hogy védekezését, illetve álláspontját
előadhassa. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a
jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. Az elnökség
határozatával szemben a kizárt tag, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Közgyűlés
irányában jogorvoslattal élhet. A Közgyűlés a jogorvoslattal megtámadott elnökségi határozat
tárgyában, annak bejelentésétől számított 30 napon belül köteles dönteni. Az elnökség felülvizsgálata
kérdésében a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz. A közgyűlés határozatát a kizárt tag - a
tudomására jutástól számított 30 napon belül — annak jogszabálysértő jellegére hivatkozva a bíróság
előtt megtámadhatja.

A tag törlése
A törlés akkor alkalmazható, ha a magánszemély tag meghalt, illetve a jogi személy tag megszűnt. E
tények hitelt érdemlő megállapítása, valamint a törlés végrehajtása az elnökség feladata, amelyről
beszámol a közgyűlésnek.

Az egyesületi tagság szüneteltetése

Méltányossági okból kérelemre, a vezetőség az egyesületi tag tagságát szüneteltetheti. A
tagsági viszony szüneteltetése maximum egy év, melyet írásbeli kérelemre engedélyez az
elnökség. A szüneteltetés alatt a tag és az egyesület között jogok és kötelességek nincsenek.
Akit az egyesület fegyelmi bizottsága meghatározott időre eltilt a horgászattól, az eltiltási idő
alatt az egyesülettel szemben nincsenek kötelességei és jogai. Az eltiltási idő lejártával a tagnak
újból ugyanazon jogai és kötelességei lesznek.
A kizárás és kilépés esetén a befizetett tagdíj, egyszeri belépési díj nem követelhető vissza, az
egyesület horgászvizeire váltott területi engedély is érvénytelen.
Eltiltás esetén a fenti rendelkezések mellett az állami horgászjegy is érvénytelen.
9.§.
A tagok jogai és kötelezettségei
Az Egyesület rendes tagjainak jogai













Jogosult a Közgyűléseken részt venni, a Közgyűlésen indítványokat illetve észrevételeket tenni,
valamint a Közgyűlés napirendi pontjai tekintetében szavazni.
A tag az Elnökség, illetve annak tagjai felé indítványokat és észrevételeket tehet.
A tag jogosult az Egyesület működésével kapcsolatban az Elnökségtől felvilágosítást kérni.
A tag jogosult az Egyesület kiadványait, a tagság felé címzett dokumentumait megismerni.
Az Egyesület tagja jogosult ezen tagsági minőségének elismertetésére.
A tag választhat és egyesületi tisztségre (nagykorú egyesületi tag esetén) választható.
Jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein;
Igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket.
A testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kérhetnek és
kaphatnak.
Amennyiben horgászismereteiről korábban beszámolt, vagy 1994. január 1. napja után az
illetékes állami szervnél horgászvizsgát tett- és nem áll horgászjegy váltásának tilalma alatt- az
egyesületnél horgászjegyet, annak birtokában pedig- ha nem áll kitiltás hatálya alatt (az
egyesület horgászvizére is)- területi horgászengedély válthatnak.
Az egyesület által rendezett tanfolyamon, előadáson, filmvetítésen, horgászversenyen és egyéb
rendezvényen.

Az Egyesület rendes tagjainak kötelezettsége








A tagok kötelesek a személyi adataikban bekövetkezett valamennyi változásról haladéktalanul
az Elnökséget tájékoztatni.
A tagok kötelesek az Egyesület működésével kapcsolatban tudomásukra jutott információkat
bizalmasan kezelni.
A tagok kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni.
A tagok kötelesek tiszteletben tartani az Egyesület Alapszabályát és határozatait, részt venni az
Egyesület munkájában, elősegíteni céljai megvalósítását.
Az egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére.
Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület
tevékenységét.
Az egyesület saját hasznosítású és más egyesületek horgászvizeire szóló horgászrend
megtartása.




A horgászvizek és partjainak tisztasága felett őrködni, környezetvédelmi napokon,
rendezvényeken részt venni, a vízszennyezést, halpusztulást az egyesület vezetőségének
azonnal jelenteni.
A MOHOSZ által előírt etikai szabályok és az egyesület által elfogadott fegyelmi szabályzat
betartása és betartatása.

A tiszteletbeli tagok jogai




A tiszteletbeli tagok az Egyesület rendezvényeire meghívhatók.
A tiszteletbeli tag tisztségre nem választható, szavazati joga nincs.
A tiszteletbeli tag jogosult az Egyesület kiadványait és a tagság felé címzett dokumentumait
megismerni.

A tiszteletbeli tagok kötelezettségei






Az egyesület alapszabályának tiszteletben tartása.
Az egyesület tevékenységével kapcsolatos önként vállalt feladatait legjobb tudása szerint
végezze.
Az egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére.
Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület
tevékenységét.
A MOHOSZ által előírt etikai szabályok és az egyesület által elfogadott fegyelmi szabályzat
betartása és betartatása.

A pártoló tagok jogai





A pártoló tag személyesen vagy képviselője útján jogosult az Egyesület testületi ülésein
szavazati jog nélkül részt venni, tisztségre nem választható.
A pártoló tag jogosult az Egyesület kiadványait és a tagság felé címzett dokumentumait
megismerni.
Meghatározhatja, hogy az általa nyújtott támogatást milyen célra fordítsák.
Folyamatos tájékoztatást kapjon az egyesület azon tevékenységéről, amelyhez a támogatást
nyújtja.

A pártoló tagok kötelezettségei






Az egyesület alapszabályának tiszteletben tartása.
Az egyesülettel szemben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítse.
Az egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére.
Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület
tevékenységét.
A MOHOSZ által előírt etikai szabályok és az egyesület által elfogadott fegyelmi szabályzat
betartása és betartatása.

10.§.
Az egyesület szervezeti rendje
A közgyűlés
Az egyesület döntéshozó szerve a tagok által alkotott Közgyűlés.

A közgyűlés tisztségviselői az elnök (levezető elnök), akadályoztatása esetén a megválasztott levezető
elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők, és a szavazatszámláló bizottság tagjai.
A jegyzőkönyv vezetésére a napirendi pontok elfogadás előtt az egyesület tagjai közül nyílt jelöléssel
és nyílt egyhangú szavazással jegyzőkönyvvezetőt, valamint kettő jegyzőkönyv hitelesítő személyt
választ a közgyűlés.
A közgyűlést az egyesület elnöke vezeti, az egyesület elnökének akadályoztatása esetén a közgyűlés
egyszerű szótöbbséggel levezető elnököt választ a megjelent vezető tisztségviselők közül.
A közgyűlés nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult
által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező
személyek is részt vehetnek.
Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos
kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.

11.§.
A közgyűlés összehívása
A közgyűlést az elnökség hívja össze, évente egyszer közgyűlést kell tartani. A közgyűlést a
jogszabályban meghatározott rendkívüli esetekben is össze kell hívni. A közgyűlésre a meghívást
írásban a hely, az időpont, a javasolt napirend megjelölésével 10 nappal előbb meg kell küldeni
tértivevényes postai küldemény útján, vagy el kell juttatni a tagokhoz személyes átvétel mellett. A
meghívó átvételét írásbeli elismervény igazolja.
A Közgyűlést összehívó meghívóban fel kell tüntetni az egyesület nevét, ismertetni kell a
határozatképtelenség esetére megismételt Közgyűlés időpontját, helyét és a javasolt napirendi pontokat,
valamint azt a tényt is fel kell tüntetni, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet
nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlés időpontja az eredeti közgyűlés napjára is eshet. A
napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni
kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
Amennyiben nem ugyanarra a napra esik a megismételt Közgyűlés, abba az esetben újabb meghívót kell
küldeni valamennyi tag részére, mely meghívó tartalmazza a távolmaradás következményeire történő
figyelmeztetést.
Az Elnökség köteles a közgyűlést 10 napon belül összehívni a szükséges intézkedések megtétele
céljából, ha
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került
d) a működés törvényességének helyreállítása érdekében összehívja a döntéshozó szervet, vagy
határidő tűzésével a törvényes működés helyreállítására kötelezi a döntéshozó szervet, és
minderről értesíti a civil szervezetnél választott felügyelő szervet is.
Az Elnökség által összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.
A közgyűlést a jogszabályban meghatározott rendkívüli esetekben is össze kell hívni. A közgyűlésre a
meghívást írásban a hely, az időpont, a javasolt napirend megjelölésével 10 nappal előbb meg kell
küldeni. A Közgyűlést összehívó meghívóban ismertetni kell a határozatképtelenség esetére
megismételt Közgyűlés időpontját, helyét és a javasolt napirendi pontokat, valamint azt a tényt is fel

kell tüntetni, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A
megismételt közgyűlés időpontja az eredeti közgyűlés napjára is eshet.
Az egyesület közgyűlését össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, továbbá ha a tagok
egyharmada - az ok és cél megjelölésével - írásban kezdeményezi. A Közgyűlést az Alapszabály szerint
a Felügyelő Bizottság is összehívhatja.
A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha ez a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések
meghozatala céljából, vagy egyébként az Egyesület érdekében szükséges.

12.§.
Napirend kiegészítése
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 napon belül a tagok és az
egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a
kiegészítés indokolásával.
A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni.
Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt,
vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően
külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

13.§.
Határozathozatal
A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat,
kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell és a közgyűlési jegyzőkönyvbe
rögzíteni szükséges. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál
a határozatképessége megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
A közgyűlés nyílt szavazással hozza meg döntéseit.
Az elnökség tagjainak megválasztásáról nyílt szavazással dönt a közgyűlés. A kizárólagos közgyűlési
hatáskörök az Egyesület más fórumára nem ruházható át.
A közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A közgyűlés
határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van.
A szavazatok számlálását a közgyűlés előtt az egyesület tagjaiból nyílt jelöléssel és nyílt egyhangú
szavazással megválasztott 3 tagú szavazatszámláló bizottság látja el.
Határozatképtelenség esetén az ugyanolyan napirenddel összehívott ismételt közgyűlés a megjelentek
számára tekintet nélkül határozatképes, amennyiben ezt a meghívó tartalmazza. Amennyiben az ismételt
közgyűlés nem ugyanazon a napon van megtartva, úgy új meghívót kell kiküldeni tagok részére.
Az eredeti közgyűlés napjára összehívott megismételt közgyűlés meghívójában tájékoztatni kell a
tagokat távolmaradásuk következményeiről, vagyis szerepelnie kell a meghívóban azon
figyelmeztetésnek is, miszerint a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes. Ha a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés nem az eredeti közgyűlés

időpontjával egyező napon került megtartásra, úgy a tagok részére új meghívót kell küldeni, melyben
ismét tájékozatni kell őket távolmaradásuk következményeire.
Közgyűlési szavazáson a megjelentek 2/3-os többsége szükséges az alapszabály elfogadásához, illetve
módosításához, az egyesület feloszlásához, illetve más szervezettel való egyesüléséhez. Nyílt és
egyhangú szavazással kell lebonyolítani a vezető tisztségviselők megválasztását. Az egyesület vezető
tisztségviselői az egyesület elnöke, alelnöke, gazdasági felelőse, titkára és az egyesület elnökségi tagjai.
A Közgyűlés határozataiból kivonat készíthető.
A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója
(Ptk. 8:1.§. (1) 1. pont) élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnybe 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 társadalmi szervezet által tagjainak,
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta
előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A közgyűlés, elnökség üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből
megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számaránya (ha lehetséges személye). A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok
nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az egyesület iratai között megőrizni.
Folyamatos kezelését az egyesület elnöke látja el.
A közgyűlés, illetve az elnökség döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban —
igazolható módon - közli az érintettekkel, valamint az egyesület székhelyén kifüggeszti.
Az Egyesület egy országos napilapban nyilvánosságra hozza az Egyesület szolgáltatásainak
igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, működés módját, illetve azok mértékét és feltételeit,
valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót.
Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

14.§.
Iratbetekintés
Az elnök köteles gondoskodni az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való
betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni.
Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az elnök részére megküldeni. Az elnök
köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést 8 napon
belül, egyéb esetekben 15 napon belül, illetve jogszabályban vagy hatósági határozat által előírt
határidőben teljesíteni. Az iratbetekintést az elnök biztosítja az egyesület székhelyén.

Az elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező
neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.

15.§.
A közgyűlés hatásköre
A közgyűlés hatáskörébe tartozik
a) az alapszabály módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló
jelentésének - elfogadása;
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
egyesülettel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy
más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
k) a végelszámoló kijelölése;
l) a tagdíj összegének meghatározása;
m) tiszteletbeli és pártoló tag felvételének kérdésében való döntés;
n) megállapítja a saját használatában lévő vízterületek helyi horgászrendjét;
o) dönt a vízhasználati jogokkal kapcsolatos kérdésekben;
p) elfogadja az egyesület fegyelmi szabályzatát, házirendjét;
q) másodfokon eljár a fegyelmi szabályzatban hatáskörébe utalt fegyelmi ügyekben;
r) tiszteletbeli és pártoló tag kizárásában való döntés.

16.§.
Az Elnökség
Az elnökség az Egyesület végrehajtó, ügyintéző és az Egyesület képviseletét ellátó operatív szervezet.
Az Egyesület elnöksége 4 fő tagból áll.
Az elnökség tagjai:
 elnök,
 alelnök,
 titkár,
 gazdasági felelős
Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos
kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni
Az elnökség megbízatása 5 évre szól. Az elnökségi tagság megszűnik az arról való lemondással, a
tagsági viszony megszűnésével, valamint visszahívással. Lemondás esetén a megszűnés időpontja az a
nap, amelyen a közgyűlés a tisztségről való lemondást tudomásul veszi.

Az elnökség az üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente egyszer tartja. Az elnökségi ülést az
elnök hívja össze, 10 nappal az ülést megelőzően írásbeli meghívót küld az elnökségi tagok részére,
mely tartalmazza az elnökségi ülés napirendi pontjait. Az Elnök köteles minden olyan esetben
haladéktalanul összehívni az Elnökségi ülését, ha arra az egyesület érdekében szükség van. Rendkívüli
elnökségi ülést kell összehívni, ha azt 3 elnökségi tag a napirend megjelölésével írásban kéri.
Az elnökség a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével az egyesületet érintő
bármely kérdésben dönthet. Az elnökség akkor határozatképes, ha tagjainak többsége legalább 3 fő jelen
van. A döntései határozat formájában hozza, melynek meghozatalához egyszerű szótöbbség és nyílt
szavazás szükséges.
Amennyiben valamely javaslat ismételt szavazás esetén sem kapja meg a szükséges többséget, úgy azt
az Elnökség döntés céljából a Közgyűlés elé terjeszti.
Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója
(Ptk. 8:1.§. (1) 1. pont) élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnybe 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 társadalmi szervezet által tagjainak,
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
Az Elnökség határozataiért az Elnökség tagjai a törvény szerinti felelősséggel tartoznak. Az Elnökség
ülései nyilvánosak.

17.§.

Az egyesület elnökségének tagjai
Az egyesület elnöke:

Venyige Csaba /an.: Balogh Katalin/
/szül: Berettyóújfalu, 1982.04.14./
Lakcíme: 4110 Biharkeresztes, Széchenyi utca 115.
Az egyesület alelnöke:

Pénzes Attila /an.: Tóth Erzsébet/
/szül: Berettyóújfalu, 1966.04.04./
Lakcíme: 4115 Ártánd, Széchenyi utca 14.
Az egyesület gazdasági felelős:

Sápi Gyula /an.: Szőke Matild/
/szül: Berettyóújfalu, 1965.11.26./
Lakcíme: 4115 Ártánd, Rákóczi utca 64.
Az egyesület titkára:

Dr. Sipos Ádám /an.: Vincze Ilona/
/szül: Czegléd, 1992.11.02./
Lakcíme: 4127 Nagykereki, Rákóczi utca 10.

Az Egyesület elnökének, alelnökének, titkárának, gazdasági felelősének megbízatása öt évre szól, azaz
2020. február 16. napjától 2025. február 16. napjáig.

18.§.
Az egyesület képviselete:
Az egyesület elnöke, alelnöke, gazdasági felelőse és titkára az egyesület törvényes képviselői. Az
egyesületet az elnök, alelnöke, gazdasági felelőse és titkár képviselik, képviseleti és aláírási
jogosultságuk önálló és korlátozás nélküli.
Az egyesület elnöke a jogszabályok alapján gondoskodik az egyesület törvényes működéséről, jelen
alapszabályban és a közgyűlés határozataiban foglalt célkitűzések megvalósításáról. A két közgyűlés
közötti időszakban az elnök irányítja az egyesület tevékenységét.
Az egyesület elnöke, alelnöke, gazdasági felelőse és titkára egyes ügyek intézésére megbízhatnak
ügyvédet vagy más megbízottat.
Az elnök vezeti a közgyűlést és az elnökség üléseit, gondoskodik az egyesület ügyeinek folyamatos
irányításáról, ellátja a közgyűlés vagy az elnökség által számára meghatározott feladatokat.
Az alelnök az elnök szükség szerinti helyettesítésén túl ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a
közgyűlés, az elnökség vagy az elnök megbízza őt.
A közgyűlés által nyílt szavazással határozatlan időtartamra megválasztott 1 gazdasági felelős
gondoskodik az egyesület gazdálkodásának ügyviteléről. Ennek érdekében az egyesület könyveit és
iratait bármikor megtekintheti.
Megállapításai a rendes közgyűlésen, valamint - ha annak szükségét látja - az elnökség ülésein jelenti.
Indokolt esetben közvetlenül a pénzgazdálkodás ellenőrzésére hivatott állami szervekhez fordulhat.
Az egyesület elnökségi tagjai az elnökségi ülésen teljes jogkörrel vesznek részt, az egyesület
tevékenységében az elnök által rájuk ruházott feladatokat látják el.

19.§.
Az elnökség hatásköre
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés
hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők
megválasztatásának előkészítése;
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte
esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés;
n) rendes tag felvételéről való döntés;
o) rendes tag kizárás;
p) egyesületi rendezvények megszervezés, lebonyolítása.

20.§.
Elnökségi tagok feladatai:
a) az egyesület napi ügyeinek vitele;
b) a beszámolók előkészítése;
c) az éves költségvetés elkészítése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés
hatáskörébe nem tartozó döntések végrehajtása;
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők
megválasztatásának előkészítése;
g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározásának
előkészítése;
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése.

21.§.
A vezető tisztségviselőkre vonatkozó közös szabályok
Az elnök, alelnök, gazdasági felelős és a titkár az Alapszabály szövegében együtt „vezető
tisztségviselők".
A vezető tisztségviselők választása nyílt és egyhangú szavazással történik. Egy személy csak egy posztra
választható. A megbízatás annak írásbeli elfogadásával jön létre.
A megbízatás megszűnik:
 A vezető tisztségviselő halálával,
 A Közgyűlés visszahívhatja azt a vezető tisztségviselőt, aki az Elnökség írásbeli figyelmeztetése
ellenére az Egyesület céljainak elérését súlyosan veszélyeztető magatartást tanúsít, a tisztségből
eredő feladatok ellátást ismételten, írásbeli figyelmezetés ellenre elhanyagolja, időközben vele
szemben összeférhetetlenségi ok merült fel, vagy alkalmatlanná vált tisztségének ellátására.
 a vezető tisztségviselő írásbeli lemondásával.
A vezető tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:
A legfőbb szerv, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet részt az a
személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok:
 Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.







Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
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 megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
Nem lehet vezető tisztségviselő, aki a közügyektől eltiltás hatálya alatt áll.

22.§.
A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok

a) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények
alól nem mentesült.
b) 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.
c) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

23.§.
A vezető tisztségviselő visszahívása
A vezető tisztségviselő bármikor visszahívható, amennyiben az egyesület vezetése során, nem a tőle
elvárható fokozott gondossággal vagy nem egyesületi érdek elsődlegessége alapján jár el, a
jogszabályokban, a hatósági határozatokban, az alapszabályban, a közgyűlés által hozott határozatokban
foglalt kötelezettségeit vétkesen megszegi, illetve az egyesület sportfegyelmi szabályzata alapján ellene
elmarasztaló határozatot hozott a közgyűlés, fegyelmi vétség elkövetése miatt.
A visszahívási eljárást kezdeményezhet a rendes tagok egy harmada, a vezető tisztségviselők
bármelyike, az egyesület elnökénél írásban, megfelelő indokok alapján. A visszahívási eljárás
lefolytatására az elnök, a kezdeményezés beérkezésétől számított 30 napon belül rendkívüli közgyűlést
köteles összehívni. A visszahívási eljárás az évi rendes közgyűlésen is lefolytatható, amennyiben azt
elnökségi határozat alapján az elnök egyébként is, összehívja. A 30 napon belüli határidőt ebben az
esetben is, biztosítani kell. A visszahívási eljárás a vezető tisztségviselő jelenléte nélkül is lefolytatható.
A vezető tisztségviselők visszahívásáról a közgyűlés 2/3-os többséggel dönt.
Nem vehet részt a visszahívási eljárásban elnökként, tagként, jegyzőkönyvvezetőként:
a) aki a visszahívási eljárás alá vont személynek hozzátartozója,
b) akit az eljárás során tanúként vagy szakértőként hallgattak meg,
c) akinek a visszahívás elmaradásához érdeke fűződik,
d) aki a visszahívási eljárás alá vont személlyel perben vagy haragban áll,
e) akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható el.
Amennyiben a visszahívási eljárás az Egyesület elnökét érinti, a közgyűlés köteles tagjai sorából más
levezető elnököt választani, akit erre az egy esetre elnöki jogkörrel ruház fel.
Az Egyesület elnöke vagy az ülést vezető személy hivatalból vagy kifogás alapján köteles az érdekeltség
kérdésében, határozatot hozni.
Az ügyben érintett személy az összeférhetetlenséget köteles bejelenteni és tevékenységét az eljárásban
egyidejűleg megszüntetni. Összeférhetetlenség megállapítása esetén a közgyűlés az érintett személyt az
eljárásból kizárja és a tevékenységével érintett, részében megismétli.

24.§.
Az Egyesület Felügyelő Bizottsága
A Felügyelő Bizottság 3 (három) tagú, tagjait és elnökét a Közgyűlés választja öt éves időtartamra.
A tisztségre a felügyelő bizottság tagjai újraválaszthatók.
A Felügyelő Bizottság elnöke:
Zsilinyi László /an.: Bali Sarolta/
/szül: Csány, 1958.01.28./
Lakcíme: 4110 Biharkeresztes, Kölcsey utca 8.
A Felügyelő Bizottsági tagok:

Szabó István Pál /an.: Nagy Mária/
/szül: Berettyóújfalu, 1957.02.26./
Lakcíme: 4127 Nagykereki, Széchenyi utca 38.

Sándor Péter /an.: Antal Jolán /
/szül: Berettyóújfalu, 1972.05.05./
Lakcím: 4110 Biharkeresztes, Kossuth utca 108.
Az Egyesület Felügyelő Bizottság elnökének és az egyesület Felügyelő Bizottság tagjainak
megbízatása öt évre szól, azaz 2020. február 16. napjától 2025. február 16. napjáig.
A Felügyelő Bizottság elnöke részt vehet tanácskozási joggal az Elnökség ülésein és képviseli a
Felügyelő Bizottságot az Egyesület más fórumain.
A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga fogadja el.
A Felügyelő Bizottság az Egyesület belső ellenőrzési fóruma, ebben a jogkörében a Felügyelő Bizottság
ellenőrzi a civil szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést,
a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a civil szervezet
könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
A Felügyelő Bizottság tagja a Közgyűlésen szavazati joggal vehet részt.
A Felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy
a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését
teszi szükségessé; a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottság 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 ellenőrzést ellátó
szervet.

A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik, mely ülést a Felügyelő
Bizottság elnöke a tervezett időpont előtt legalább tíz nappal írásban hív össze a napirend egyidejű
írásbeli közlésével.
A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon legalább 2 fő jelen van. Határozatait
egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell
tekinteni.
A Felügyelő Bizottság tagjaira, a tisztségviselőkre vonatkozó szabályok irányadóak az alábbiak
figyelembevételével:
A felügyelő bizottság elnökével és tagjaival szembeni követelmények és kizáró okok
a) Felügyelő bizottság elnöke és tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
b) Nem lehet felügyelő bizottság elnöke és tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények
alól nem mentesült.
c) Nem lehet felügyelő bizottság elnöke és tagja 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.
d) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet felügyelő bizottság elnöke és
tagja az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
e) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben
a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá, aki vagy akinek a hozzátartozója a
jogi személy vezető tisztségviselője.

25.§.
A fegyelmi bizottság
A fegyelmi bizottság elnökét és tagjai a közgyűlés választja. A fegyelmi bizottság tagjainak számát a
közgyűlés határozza meg.
A Fegyelmi Bizottság 4 (négy) tagú, tagjait és elnökét a Közgyűlés választja öt éves időtartamra.
A tisztségre a fegyelmi bizottság tagjai újraválaszthatók.
A Fegyelmi Bizottság elnöke:
Ötvös Sándor /an.: Rácz Mária/
/szül: Berettyóújfalu, 1974.12.10./
Lakcím: 4031 Debrecen, Szoboszlói út 34. B. Lph. 1/9.
A Fegyelmi Bizottsági tagok:

Szabó László /an.: Gyenge Jolán/
/szül: Berettyóújfalu, 1968.05.15./
Lakcíme: 4110 Biharkeresztes, Alkotmány utca 65.
Győrfi István /an.: Tarsoly Irma /
/szül: Komádi, 1957.01.22./
Lakcím: 4110 Biharkeresztes, Arad utca 35/A.
Bozsódi Barna József /an.: Megyesi Ilona /

/szül: Berettyóújfalu, 1966.03.27./
Lakcím: 4110 Biharkeresztes, Kossuth utca 177.
Az Egyesület fegyelmi bizottság elnökének és az egyesület fegyelmi bizottság tagjainak megbízatása
öt évre szól, azaz 2020. február 16. napjától 2025. február 16. napjáig.
A Fegyelmi Bizottság elnöke részt vehet tanácskozási joggal az Elnökség ülésein és képviseli a
Fegyelmi Bizottságot az Egyesület más fórumain.
A Fegyelmi Bizottság az ügyrendjét maga fogadja el.
A bizottság tagjai egyidejűleg nem lehetnek az elnökség, illetőleg a felügyelő bizottság tagjai. A
bizottság első fokon eljár a Fegyelmi Szabályzatban hatáskörébe utalt fegyelmi ügyekben. A fegyelmi
eljárást az egyesület fegyelmi szabályzatban előírtak szerint kell lefolytatni.
A bizottság időszakonként tájékoztatja a fegyelmi helyzetéről és a felelősségrevonás gyakorlatáról az
elnökséget, a közgyűlésen pedig beszámol munkájáról.

26.§.
Az egyesület gazdálkodása
Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
Az egyesület elnökség minden évben köteles pénzügyi tervet készíteni, illetőleg a lezárt gazdasági
évről a tárgyévet követő március hó utolsó napjáig gazdasági beszámolót készíteni. Az elnök a
gazdasági beszámolót a közgyűlés elé terjeszti a tárgyévet követő április 15. napjáig, melyet a
közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozattal fogad el.
Az egyesület pénzgazdálkodásának szervezése, az éves költségvetési javaslat valamint a költségvetési
beszámoló elkészítése az elnök feladata.
Az Egyesület céljai megvalósításának biztosítása érdekében vállalkozási tevékenységet is folytathat
másodlagos jelleggel, melynek bevételét kizárólagosan, és csak az Egyesület céljainak megvalósítására
használhat fel.
Az egyesület vagyona:
a) tagdíj, készpénz (házipénztár, bankbetét, folyószámla)
b) egyéb támogatók által az egyesület alapító okiratában rögzített céljai megvalósításához adott
adományok,
c) egyéb vagyontárgyak,
d) jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból, illetve szponzori díjak,
e) rendezvények bevételei,
f) pályázati pénzek,
g) saját vállalkozási tevékenységéből.
Az egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az egyesület
bankszámlája felett bármely két elnökségi tag együttesen jogosult rendelkezni.
Az egyesület tartozásáért az egyesület tagjai- a befizetett tagdíjon túlmenően- saját vagyonukkal nem
felelnek.
Az egyesület tevékenységi célja szerinti gazdálkodását a civil szervezetek gazdálkodásáról szóló
jogszabály alapján végzi.

Az egyesület megszűnése esetén — a hitelezők kielégítése után- vagyonáról a közgyűlés döntése szerint
kell rendelkezni. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámolók feladata.

27.§.

Az Egyesület törvényességi felügyelete
Az Egyesület működése felett a nyilvántartást vezető bíróság a reá irányadó szabályok szerint
törvényességi felügyeleti eljárásra illetékes.
Az Egyesület valamely fórumának törvénysértő határozatát az Alapszabály keretei között a tag — a
tudomására jutástól számított 30 napon belül — bíróság előtt írásban megtámadhatja.
A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben
a végrehajtást felfüggesztheti.

28.§.
Az egyesület megszűnés
Az egyesület megszűnik:
 ha az egyesület kimondja jogutód nélküli megszűnését
 a bíróság megszünteti az Egyesületet
 a bíróság megállapítja az Egyesület megszűnését.
A jogi személy jogutód nélkül megszűnik, ha
 határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
 megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
 a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
 az arra jogosult szerv megszünteti
feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.
A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód nélkül
megszűnik, ha
 az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált,
és új célt nem határoztak meg; vagy
 az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

29.§.
Záró rendelkezés
Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.
Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a
szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

30. §.
Az Egyesületre az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.

(Ptk.) valamint a civil szervezetekre vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.

31.§.

Jelen alapszabályt az egyesület tagjai az alapszabály mellékletét képező 2/2020. számú határozatával és
a jelenléti ív aláírásával, mint akaratukkal mindenben megegyezőt fogadták el.
Biharkeresztes, 2020. szeptember 13.

Kmf.

Elnök

Jegyzőkönyv-vezető

Jegyzőkönyv hitelesítő

Jegyzőkönyv hitelesítő

ZÁRADÉK
Alulírott Dr. Kovács Brigitta egyéni ügyvéd, mint a Bihar Horgász Egyesület jogi képviselője
igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okiratmódosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat
bevezető rendelkezése, az 2.§., 3.§., 7.§., 8.§., 10.§., 13.§., 16.§., 17.§., 24.§., 25.§., 27.§., 30.§., 31.§.
paragrafusának változása adott okot. /A változások a szövegben félkövér, dőlt betűvel jelölve./
Biharkeresztes, 2020. szeptember 13.
Dr. Kovács Brigitta
ügyvéd
Az alapszabályt készítettem és ellenjegyzem (KASZ azonosító: 36071890) Biharkeresztesen, 2020.
szeptember 13. napján:
Dr. Kovács Brigitta
ügyvéd

