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Az Egyesület 2016. június 5-én megtartott közgyűlése által elfogadott, módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt szövege. (A módosítással érintett részek aláhúzott félkö-

véren, kerültek feltüntetésre.) 



 

 2. oldal - 

Alapszabály 

 

A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület közgyűlésén alapszabályát a követ-

kezőkben állapítja meg. 

 

    Általános rendelkezések: 

 

1.§ Az egyesület neve: Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület                         

(továbbiakban Egyesület) 

 Az Egyesület székhelye: 9085 Pázmándfalu, Fő u. 75. 

           Az Egyesület elektronikus levélcíme: pmajorette@gmail.com 

           Az Egyesület működési területe: Pázmándfalu településen. 

 

Tisztségviselők: 

 Elnökségi tagok: 

 

 Polcsik Emilné Az egyesület elnöke 

 9085 Pázmándfalu, Fő u. 75. 

 Képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló 

 Képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános  

 

 Gyuricsné Vörös Erzsébet Izabella Az egyesület elnökhelyettese 

 9085 Pázmándfalu, Rákóczi telep 47. 

 

           Dusza Jánosné Az egyesület gazdasági ügyintézője 

 9085 Pázmándfalu, Kertalja u. 33. 

 Képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló 

 Képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános 

 

a) az Egyesület alapítási éve: 2001 

b) törvényességi felügyeletét a Győr – Moson – Sopron Megyei főügyészség, 

c)adóellenőrzését a NAV Győr – Moson – Sopron Megyei Adóigazgatósága, 

d)költségvetési támogatások felhasználásának ellenőrzését az ÁSZ látja el. 

  

2.§ Az Egyesület önkormányzati elven működő helyi szervezet. 

 Nyilvántartott tagsággal és sporttagsággal rendelkezik. 

 Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes és jogi személyek adományaiból fede-

zi.                                                                                                                       

Az Egyesület, demokratikus elveken alapuló, független szervezetként működik a 2014. 

március 15-től hatályos Polgári Törvénykönyv és az egyesülési jogról, a közhasznú jogál-

lásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény alapján. 

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független 

Szervezet, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Országgyűlési képviselőt nem je-

löl és nem támogat. 

Az Egyesület bélyegzője téglalap formájú és lenyomata az alábbi adatokat tartal-

mazza: 

- Egyesület neve 

- Egyesület székhelye 

- Egyesület telefonszáma 

- Egyesület adószáma 



 

 3. oldal - 

 

 

Az Egyesület céljai és feladatai: 

 

3.§ a., A helyi Majorette csoport működtetése. 

 b., A helyi Sporttwirling csoport működtetése. 

 c., A faluszépítés (a község arculatának szépítése). 

 d., A község sport és kulturális életében való részvétel. 

 Az önként vállalt és a 2004. évi I. törvény szabta feladatainak végrehajtásával hoz-

zájárulni a sport társadalmilag hasznos funkcióinak kiteljesítéséhez, a szabadidő 

hasznos eltöltéséhez. 

 Az Egyesület a célok megvalósítása érdekében 

 - kezdeményezi intézkedések megtételét 

- más szervekkel (Polgármesteri Hivatal, Oktatási intézmény, Labdarúgó Sport-

egyesület, stb.) való együttműködést 

- a twirling technika adaptálása, utánpótlásképzése 

- a twirling és majorette területén belföldi kapcsolatok ápolása, bekapcsolódás a 

megyei és az országos Szövetség munkájába. 

Az Egyesület, mint nevében is jelzi sport, kulturális és faluszépítő céllal alakult 

meg. 

Az Egyesület keretén belül csak amatőr sportolókkal foglalkozik. 

e., A sportegyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sportte-

vékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesü-

let vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként 

folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése - e rendelke-

zés alkalmazásában - a sportegyesület alaptevékenységének minősül. {Sporttv. 

17.§ (1)bek.b) pont} 
 

Tagsági viszony keletkezése és megszűnése: 

 

4.§ 1., Az Egyesület tagja lehet minden magyar állampolgár életkor megkötése nélkül, 

aki bármilyen módon kötődik a községhez és az Egyesülethez, az Egyesület alap-

szabályát, rendelkezéseit magára nézve kötelezően elfogadja, a belépési nyilatkoza-

tot aláírja, a tagdíjat fizeti. 

 2., Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi jogi személy, aki ado-

mányával segíti az Egyesület munkáját, de tagként abban nem kíván részt venni. 

 3., Az Egyesület sportoló tagja lehet az a magyar állampolgár életkor megkötése 

nélkül, aki az Egyesület keretein belül sporttevékenységet végez. Sportolói tagdíjat 

fizeti. 

 4., A tagsági viszony írásbeli belépési nyilatkozattal jön létre, a tagdíj befizetésével. 

 

 5., A sportoló tagsági viszony: 

 - belépéssel 

 - átigazolással, keletkezik. 

    

 6., A tagsági viszony megszűnik: 

 - a kilépés írásbeli bejelentésével, amit az Egyesület vezetőségének kell benyújtani 

 - a tagsági díj tartós, indokolatlan nem fizetésével 

           - a tag halálával  

 



 

 4. oldal - 

          - a.,  Amennyiben az Egyesületi tag elmulasztja a tagdíj megfizetését, abban az 

esetben az Egyesület közgyűlése a Ptk. 3:69. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a 

3:69, § (1) bekezdése alapján dönt a tagsági jogviszony felmondásáról" A tagot a 

felmondás előtt a meghatározott mértékű tagdíj megfizetésére határidő biztosításá-

val fel kell hívni az Egyesület valamely szervének vagy tisztségviselőjének. A köz-

gyűlés ezt követően jogosult dönteni. 

 

          - b., A tag kizárása - a fentiekkel szemben – a Ptk. 3:70 § (1) bekezdése alapján ak-

kor kerülhet sor, amennyiben a tag jogszabályt, az Egyesület alapszabályát 

           vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy/ismételten sértő magatartása    

           esetén a közgyűlés - bármely Egyesületi tag vagy Egyesületi szerv kezdeménye-  

           zésére, a taggal szemben kizárási eljárást folytat le, abban az esetben, ha az 

           alapszabálya tisztességes eljárást biztosító szabályokat meghatározza.. 

  

 A tag kizárása esetén alkalmazandó eljárás: 

- A tag kizárására irányuló kezdeményezést az elnökséghez kell bejelenteni. A 

bejelentett kezdeményezést az elnök vagy az elnök akadályoztatása esetén a 

titkár terjeszti a közgyűlés elé. A kizárásra irányuló eljárás megindítását a 

közgyűlés határozattal rendeli el. az érintett egyesületi tagot az Egyesület el-

nöke vagy az Egyesület titkára, vagy a közgyűlés által e feladatra kijelölt más 

személy a továbbiakban: vizsgáló) jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgat-

ja.  

- A vizsgáló jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja továbbá azokat a sze-

mélyeket is, akik az ügyre tartozó viszonyítandó tényekről tudomásul bírnak. 

A vizsgáló okiratokat szerez be, tisztázza a tényállást, és a rendelkezésre álló 

bizonyítékok alapján 30 napon belül elkészíti a közgyűléshez címzett határo-

zati javaslatát.  

- A határozati javaslat elkészítésétől számított 15 napon belül az elnök vagy a 

titkár köteles összehívni a közgyűlést. A közgyűlés megtárgyalja a vizsgáló 

által jogkövetkezmény alkalmazása tárgyában hozott határozati javaslatot.  

- A vizsgálat adatainak ismeretében bármely egyesületi tag indítványozhatja a 

határozati javaslat módosítását, illetve módosított tartalmú határozati javaslat 

elfogadását. 

- Az összehívott közgyűlés a megvitatott illetve módosított határozati javaslat-

ról az ügy megtárgyalását követően nyomban határoz.  

- A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indoklással kell el-

látni, az indoklásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és 

bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A hatá-

rozatot a taggal írásban közölni kell.  

- A kizárásról rendelkező határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, a 

kizárt tag az Egyesület székhelye szerint illetékes törvényszéktől kérheti a 

közgyűlési határozat felülvizsgálatát. 
 

7., A sportoló tagsági viszony megszűnik: 

 - átigazolással 

 - a kilépés írásbeli bejelentésével, amit az Egyesület vezetőségének kell benyújtani 

 - sportfegyelmi kizárással 

 - a sportoló halálával. 

 8., A belépési nyilatkozat tudomásul vételéről, a tagsági viszony megszűnéséről az 

Egyesület közgyűlése dönt. 



 

 5. oldal - 

 9., A sporttagi belépési nyilatkozat tudomásul vételéről az Egyesület elnöksége 

dönt. 

 10., Az Egyesület a bíróság nyilvántartásba vételével jön létre. 

 

           11,.  A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után 

fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős 

miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében az utánpótlás-nevelés 

támogatására kell fordítani. 

            {Sporttv. 17.§ (6)bek. }   
 

          12,. A sportegyesületnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor ke-

rülhet sor, ha a MOB igazolja, hogy a sportegyesület az állami sportcélú tá-

mogatás felhasználásával e törvényben, valamint az államháztartás működé-

sére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elszámolt, vagy azt, 

hogy a sportegyesület állami sportcélú támogatásban nem részesült. 

           {Sporttv. 17.§ (7)bek. } 
 
      

 

 

            A tagok főbb jogai és kötelezettségei: 

 

5.§ 1., Az Egyesület tagságának jogai: 

 - az Egyesület minden egyes tagja azonos szavazati joggal rendelkező választó és 

minden tisztségviselésre választható 

 - az Egyesületi tag jogai át nem ruházhatók 

 - szavazati jogát csak személyesen gyakorolhatja  

 - az Egyesület céljai és feladatai körébe tartozó kérdések megvitatását, intézkedé-

sek megtételét kezdeményezheti 

 - részt vehet az Egyesület rendezvényein 

 - a döntésekben szavazati joggal vesz részt. 

 2., Az Egyesület sportoló tagságának jogai: 

 - az Egyesület sportéletében való aktív részvétel 

 - az Egyesület sportfelszereléseinek használata 

 - az Egyesület színeiben versenyeken való indulás 

 - részt vehet az Egyesület rendezvényein. 

 3., Az Egyesület tagjainak kötelességei: 

 - a szervezeti életben való részvétel 

 - tisztségbe történő megválasztása esetén az ebből eredő feladatok legjobb képessé-

gei szerinti ellátása 

 - köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek 

 - az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és 

az Egyesület tevékenységét. 

 - a vállalt tagdíj rendszeres megfizetése. 

 - az Egyesületi tagdíj 2000 Ft/ év, amit 2 részletben kell megfizetni: Első részle-

tet,1000 Ft-ot január 31-ig, a második részletet,1000 Ft-ot július 31-ig kell megfi-

zetni,az Egyesület házi pénztárába. 

 4., Az Egyesület sportoló tagjainak kötelességei: 

 - az edzéseken való rendszeres részvétel 

 - a versenyekre a tudásától elvárható legmegfelelőbb felkészülés 

           - az Egyesület által meghirdetett sporteseményeken való részvétel. 



 

 6. oldal - 

           - a sportoló tagoknak nincsen szavazati joguk. 

 - sporttolói tagdíjfizetés 

 - a sportolói tagdíj,1500 Ft / hónap. Amit minden hónap 10-ig kell befizetni, az 

Egyesület házi pénztárába. 

 

Az Egyesület szervezete és működése: 

 

6.§ 1., Az Egyesület vezető szervei: a közgyűlés, és a vezetőség. 

 Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. 

 A közgyűlés a nyilvántartott tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden 

kérdésben dönt. 

 2., A közgyűlés jogosult: 

 - az alapszabály megállapítására és módosítására 

 - a vezetőség nyílt szavazással történő megválasztására, amennyiben a közgyűlés 

titkos szavazásról nem határoz. 

 - az Egyesület céljai és faladati körébe tartozó tevékenység meghatározása és vég-

zése 

 - az Egyesület éves költségvetésének meghatározása 

 - döntés minden olyan ügyekben, amelyet az alapszabály kizárólagos hatáskörébe 

utal 

 

         2 a,. Az Egyesület közgyűlését (küldöttgyűlését) évente legalább egyszer össze 

kell hívni, amelyen meg kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az előző 

éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló törvény rendelkezé-

sei szerint készített beszámolót,  

            {Sporttv. 17.§ (1)bek. a) pont } 

   

           Az Egyesület alapszabályának módosításához, a jelenlevő tagok háromnegyedes 

szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

     - kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

  - a tisztségviselők, nevesített tisztségviselők megválasztása 

  - az alapszabály elfogadása, módosítása 

  - az Egyesület feloszlatásának kimondása 

  - a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása 

  - más civil szervezetekkel való egyesülés kimondása 

   - az alapszabály módosításához, az Egyesület feloszlatásának kimondásához a           

tagok  összességének HÁROMNEGYEDES szavazata szükséges. 

              - a közgyűlést a vezetőség nevében az Egyesület elnöke hívja össze, 

                akadályoztatása esetén az elnökhelyettes.  

 

            3., A közgyűlés összehívásának, lebonyolításának, a közgyűlés helye meghatáro-

zásának, a közgyűlési meghívó tartalmának, a napirendnek, a közgyűlés tisztségvi-

selőinek, a levezető elnöknek, a szavazatszámlálók megválasztásának, a határozat-

képességnek, a szavazásnak, a jegyzőkönyvvezetésnek, valamint a határozatok ki-

hirdetésének szabályai (Ptk. 3:71.§ (1) bekezdés d) pontja alapján) 

 

           A közgyűlési tisztségviselő, a levezető elnök, a szavazatszámlálók, illetve más 

személy megválasztására bármelyik egyesületi tag javaslatot tehet. A közgyűlési 

tisztségviselők, a levezető elnök, a szavazatszámlálók megválasztásáról a közgyű-



 

 7. oldal - 

lés a szavazati joggal rendelkező tagok szó többségével határoz. 

 A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele 

jelen van. A közgyűlés a határozatait nyílt szavazással hozza. Bármelyik tag indít-

ványára a közgyűlés úgy határozhat, hogy a megjelölt napirenddel kapcsolatban tit-

kos szavazással határoz. Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, 

őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során fi-

gyelmen kívül kell hagyni. 

 

 A közgyűlésen hozott határozatokat a szavazatszámlálók jelentése alapján a leve-

zető elnök szóban kihirdeti. 

 

            A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezetőnek megválasztott sze-

mély és a közgyűlés tagjai közül választott hitelesítő aláírásával hitelesíti. 

 

           A közgyűlésen az Egyesület tagja csak személyesen gyakorolhatja a szavazati jo-

gát. 

 

 A közgyűlés összehívásának kötelezettsége: 

 

Az elnök vagy az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes köteles a közgyűlést ösz-

szehívni 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 telje-

síteni; 

c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

 Az  összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körül-

mény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetésé-

ről dönteni.  

 

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meg kell jelölni a 

közgyűlés helyét, idejét, továbbá a jelenléti ívre utalással fel kell sorolni a közgyűlésen 

megjelent személyeket. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a javasolt, illetve elfogadott 

napirendet, az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban hozott határozatokat. A jegyző-

könyvet 

a közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezetőnek megválasztott személy és a közgyűlés tagjai 

közül választott hitelesítő aláírásával hitelesíti. 

 

 

A fentieken túlmenően a közgyűlés hatáskörébe tartoznak a Ptk.3:74.§-ban meghatározott 

esetek. 

A közgyűlést elektronikus vagy postai úton kell összehívni. A meghívót olyan időben kell 

kézbesíteni a tagok részére, hogy a kézbesítés napjától a tervezett közgyűlés napjáig terje-

dő idő legalább 8 nap legyen. A meghívóhoz csatolni kell a már rendelkezésre álló határo-

zati javaslatokat és az előterjesztők indokolását.  

Minden közgyűlésen jegyzőkönyvvezetőt, 2 fő jegyzőkönyv-hitelesítőt kell választani. 

 

 

 



 

 8. oldal - 

Az Alapszabály ide vonatkozó része alapján, amennyiben a közgyűlés nem lesz               

határozatképes, úgy fél óra múlva újra összehívásra kerül az adott helyen ugyan 

azon napirendi pontokkal, és a résztvevő tagok létszámától függetlenül a közgyűlés 

határozatképes lesz. Az eredeti meghívón fel kell tüntetni. 

A közgyűlést a településen, az adott időben, a helyi általános iskolában kell megtartani. 

 

A meghívónak tartalmazni kell: 

 

a) az Egyesület nevét és székhelyét 

b) a közgyűlés idejét, helyét 

c) a közgyűlés napirendjét 

d).határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helyét, idejét azzal a figyelemfel-

hívással, hogy a megismételt közgyűlés a résztvevő tagok számától függetlenül ha-

tározatképes lesz a meghirdetett napirendi pontokkal,  

  

3:17. § (3)A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szava-

zásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 

 

 

 - az Egyesület irataiba, nyilvántartásaiba a tagok bármikor beletekinthetnek, ha azt 

a vezetőségtől kérik 

 - a közgyűlések határozatait jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amit az elnök, a jegy-

zőkönyvvezető és két tag aláírásukkal hitelesítenek. 

7.§ 1., A vezetőséget a tagok saját körükből választják szótöbbséggel nyílt szavazással, 

amennyiben a közgyűlés titkos szavazásról nem határoz. 

 A vezetőségi tagok tisztség szerint kell megválasztani, azaz a közgyűlés joga neve-

sített tisztségviselők megválasztása. 

 A vezetőség 3 (azaz három) főből áll, megbízatását 5 évre kapja.  

 

A Ptk. - 2013. évi V. törvény 3:22.§ (1) (4) (5) (6) 3:26.§ (2) - vezető tisztségviselőkre és 

felügyelőbizottsági tagjaira vonatkozó, a korábban az Ectv. -ből vett szabályokon 

kívüli összeférhetetlenségi szabályai az alábbiak:  

 

Az egyesület vezető tisztségviselői az elnökség tagjai. Vezető tisztségviselő az a nagykorú 

személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges 

körben nem korlátozott. 

        Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesül.  

          Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Az 

eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségvi-

selő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

          A vezető tisztség viselőknek, összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell tenniük. 

         Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az Egyesület-

tel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az Egyesület tevékenységéről és gazdasági 

helyzetéről beszámolni. 

 

Az elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljá-

ból, ha 

a) az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 
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b) az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesí-

teni; vagy 

c) az Egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

 

Az elnökségi tag megbízatása megszűnik: 

-a megbízatás időtartamának lejártával 

-lemondással 

-visszahívással 

-a tag halálával 

-a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlá-

tozásával. 

-a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 A vezetőségi tag megürült helyének betöltése csak kizárólag választható nem be-

hívható. 

 2., A vezetőség szervezi és irányítja az Egyesület munkáját. Munkájáról a közgyű-

lést rendszeresen tájékoztatja és jelentősebb kérdésekben köteles állásfoglalását ki-

kérni. 

 Évente legalább egy alkalommal összehívja a közgyűlést.  

 Akkor is köteles ezt megtenni, ha a tagok legalább 20%-a a cél megjelölésével 

írásban kéri. 

 - a közgyűlés nem nyilvános 

 A tagság tagjai sorából választja az Egyesület elnökét nyílt szavazással, amennyi-

ben a közgyűlés titkos szavazásról nem határoz. 

 A vezetőségi ülés határozatait jegyzőkönyvbe kell rögzíteni, amit minden vezető-

ségi tag aláírásával hitelesít. 

 

8.§ 1., Az Egyesületet az Egyesület elnöke képviseli.  

 

 2., Az Egyesület elnöke szervezi és intézi az Egyesület ügyeit, gondoskodik a veze-

tőségi ülések rendszeres, (évente egy alkalom) megtartásáról, a szervezet feladatai-

nak elvégzéséről.  A Közgyűlések között gondoskodik a határozatok végrehajtásá-

ról. 

 3., Az Egyesület elnökhelyettese tevékenyen részt vesz a vezetőség munkájában az 

elnök akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti az elnököt. 

 4., A gazdasági ügyintéző (pénztáros) kezeli az Egyesület rendelkezése alatt álló 

pénzeszközöket, vezeti a pénztárkönyvet, számlákat, nyilvántartásokat, az Egyesü-

let elnöke illetve a vezetőségi tagok felügyelete mellett. Elkészíti az Egyesület 

pénzügyi helyzetéről szóló beszámolókat. ha az elnök megbízatása bármely 

okból megszűnik, az elnökséget bármely elnökségi tag összehívhatja 

 

 

 5., A vezetőségi tagok aktívan részt vesznek az Egyesület vezetésében és segítik az 

elnök munkáját.   

 A vezetőségi tagság,  megszűnik: 

  - a., lemondással 

  - b., visszahívással 

  - c., elhalálozással. 

A közgyűlés által választott tisztségviselő visszahívható, ha az alapszabályban foglalt kö-

telezettségeit megszegi. A visszahívást az Egyesület tagjainak egyharmada kezde-

ményezheti. 
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A vezető tisztségviselő az e tevékenysége során az Egyesületnek okozott károkért a fele-

lősség szabályai szerint felel. 

 

 

Az Egyesület gazdálkodása: 

 

9.§ 1., Az Egyesület vagyona a tagdíjakból, magán és jogi személyek (pártoló tagok) 

felajánlásaiból képződik.  

 

 A felajánlások elfogadásához a vezetőség döntése szükséges. Az Egyesület gazdál-

kodása során a nyereségre nem törekszik. 

 A tagdíj mértékét minden évben a közgyűlés állapítja meg. 

 Az Egyesület bevételeit, kiadásait a gazdasági ügyintéző (pénztáros) kezeli. 

 2., Az Egyesület tisztségviselői a feladataikat díjazás nélkül látják el, indokolt eset-

ben készkiadásaik megtérítésére azonban igényt tarthatnak. 

 3., A könyvelési feladatok ellátására tiszteletdíjas munkatársat lehet alkalmazni. Az 

alkalmazás felől a vezetőség dönt .  

4., Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés rendelkezik, oly mó-

don, hogy felajánlja helyi civil szervezetnek. 

5., Az Egyesület vagyona a tagok között nem osztható fel. 

        

 az egyesület egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mű-

ködéséről 

és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámolóját az 

elnök készíti el, s azt a közgyűlés fogadja el. 

 

 Az Egyesület az alapszabályban meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával 

önállóan gazdálkodik. 

 

Az Egyesület éves beszámolóját, az annak elfogadásától számított 30 napon belül 

közzé kell tenni az Egyesület honlapján.(poznan.fw.hu) 

 

Az Egyesület az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg, közhasznúsági mel-

lékletet köteles készíteni, és jóváhagyatni, letétbe helyezni és közzétenni.  

A közhasznúsági mellékletnek tartalmaznia kell: 

 

a) számviteli beszámolót, 

b) a költségvetési támogatás felhasználást, 

c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 

d) a cél szerinti juttatás kimutatását, 

e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkor-

mányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok 

társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, 

f) az Egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, 

g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 
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Határozathozatal: 

 

10.§ 1., A közgyűlés csak akkor határozatképes, ha azon a részvételre jogosultak több 

mint fele jelen van. 

 Határozatképtelenség esetén új időpont megállapítása szükséges. 

 A határozatokat szótöbbséggel és nyílt szavazással hozzák, amennyiben a közgyű-

lés titkos szavazásról nem határoz. 

 

            1,a. Szavazati jog gyakorlása 3:71.§ e) 

3:19. § [Határozathozatal] 

(1) A tagok vagy az alapítók a döntéshozó szerv ülésén szavazással hozzák meg határoza-

taikat. 

(2) 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. 

(3) A tagok vagy az alapítók határozatukat a határozatképesség megállapításánál figye-

lembe vett szavazatok többségével hozzák meg. Ha e törvény egyszerű vagy azt meghala-

dó szótöbbséget ír elő a határozat meghozatalához, a létesítő okirat egyszerű szótöbbség-

nél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis. Ha e törvény egy-

hangúságot ír elő a határozat meghozatalához, a létesítő okirat ettől eltérő rendelkezése 

semmis. 

 

2., A vezetőségi ülés csak akkor határozatképes, ha azon a vezetőségi tagok közül 

legalább 2 fő jelen van. Döntéseit szótöbbséggel hozza. Amennyiben 2 fő van jelen 

az ülésen, akkor csak egyhangú határozat hozható. 

Határozatképtelenség esetén új időpont megállapítása szükséges. 

3., Titkos szavazás szükséges, ha a döntést hozó szerv így határoz. 

4., Személyi ügyekben a döntést hozó szerv jelölőbizottság felállítását is igényelhe-

ti. 

 

5., Az alapszabály módosításáról, az Egyesület megszűnéséről szavazati joggal 

rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

6., Ha a közgyűlés a megszüntetésről határoz, 

a)más civil szervezettel való egyesüléssel, 

b) az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határozott 

meg 

c) az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a 10 főt. 
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Az Egyesület a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. 

 

; a csődeljárásról, felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló törvény a 

cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény 

rendelkezései mellett alkalmazni kell a 2011, évi CLXXV. törvény II. fejezetében 

foglaltakat is.  

 

Záró rendelkezések: 

 

11.§ Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk-ról szóló  2013. évi V. 

törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szerveze-

tek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, továbbá a 

2004. évi I. törvény előírásai az irányadóak. 

 

 

 Az Elnökség gondoskodik olyan külön nyilvántartás vezetéséről, amelyből a közgyűlés, 

illetve az Elnökség döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, és a döntést támoga-

tók, illetőleg ellenzők számaránya, és személye megállapítható. 

 

Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki – a kívánt betekintést 

megelőző öt munkanappal korábban megküldött az Elnöknek címzett – írásos kére-

lem alapján betekinthet, illetőleg a nyilvános közhasznúsági mellékletről, jelentés-

ről saját költségére másolatot készíthet. 

 

Az Egyesület közgyűlése, és az Elnökség által hozott döntések és az elfogadott beszámo-

lók nyilvánosságra hozatala az Egyesület saját honlapján és a székhelyén lévő fali-

újságon (a kifüggesztés és levétel időpontjának megjelölésével) való megjelentetés 

útján történik.  

 

A közgyűlés, és az Elnökség, határozatairól az érintetteket 15 napon belül írásban kell tá-

jékoztatni. 

 

 

Jelen alapszabályt a Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület közgyűlése 

 2016. június.5.én elfogadta. 

 

 

ZÁRADÉK:  

A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 2016. június.5. napján 

tartott közgyűlésen, a  3/2016/VI.5. sz.  határozattal elfogadott, módosítások alapján hatá-

lyos tartalmának. A módosításokat a jelen okirat aláhúzott félkövér betűvel tartalmazza. 

 

 

 

 

 


