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Győri Elektromos Vasas Sportkör Alapszabálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
(1) A Sportkör elnevezése: Győri Elektromos Vasas Sportkör, rövidített neve: Győri
Elektromos SK
(2) A Sportkör székhelye: Győr, Kandó út 13.
(3) A Sportkör működési területe: Győr város, valamint az E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Rt. működési területe
(4) Az alapítás éve: 1946
(5) A Sportkör - az egyesülési jogról szóló 1989. évi II, törvény 2. §. (4) bekezdése alapján jogi személy.
2. §
(1) A Győri Elektromos Vasas Sportkör (a továbbiakban: Sportkör) elsősorban a győri
központú E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Rt. munkavállalóinak, családtagjaiknak és a
székhelyen lakó állampolgároknak szervezett sportolására létrehozott, jogi személyiségű
szervezeti egységként működő, saját tagsággal és önálló vagyonnal rendelkező, közhasznú
szervezet.
(2) A Sportkör közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, azt tőlük nem fogad el. A Sportkör nem állít és
nem támogat országgyűlési képviselőt. Tevékenységének és gazdálkodásának adatait
nyilvánosságra hozza.
(3) A Sportkör saját Alapszabálya és szabályzatai szerint működik, feladatait a székhelye
szerint területileg illetékes helyi önkormányzattal és más társadalmi szervezetekkel
együttműködve látja el.
(4) Közhasznúsági rendelkezések:
A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a legfőbb szerv kizárólagos
hatáskörébe tartozik.
A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
a) a számviteli beszámolót;
b) a költségvetési támogatás felhasználását;
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott
támogatás mértékét;
f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve
összegét;
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját
költségére másolatot készíthet. A közhasznú szervezet köteles a közhasznúsági jelentését a
tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig saját honlapján közzétenni. A közhasznúsági
jelentés közzétételéről az Elnök gondoskodik.
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A közhasznúsági jelentés-készítési kötelezettség az éves beszámoló készítésének
kötelezettségére, letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok
alkalmazását nem érinti.
A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes
köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő
kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.
3. §
(1) A Sportkör bélyegzője: Győri Elektromos Vasas Sportkör, alakja: téglalap.

II. A SPORTKÖR CÉLJA ÉS FELADATAI
4.§
(1) Tagjainak lehetőséget biztosítani a kulturált, szervezett sportoláshoz, a sport programokon
történő részvételhez, a programok szervezéséhez. A különböző szakosztályokban a nemzeti
bajnokságokban részt vevő sportolók támogatása, az ifjúság-nevelésének elősegítése.
(2) A Sportkör ellátja a különböző szakosztályok érdekeinek képviseletét az országos és
területi szövetségek és társadalmi szervezetek előtt, szolgáltatásainak igénybevételét
bizonyos esetekben tagjain kívül mások számára is lehetővé teszi.
(3) A sportkör, mint közhasznú szervezet működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki
betekintést kérhet írásban a sportkör elnökétől, amennyiben ez mások jogait, vagy jogos
érdekeit nem sérti. A sportkör elnöke gondoskodik arról, hogy a kérelem beérkezésétől
számított 15 napon belül a sportkör székhelyén lehetővé váljon az iratbetekintés.
(4) A sportkör a működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának nyilvánosságát akként
biztosítja, hogy az erre vonatkozó adatokat a sportkör székhelyén kifüggeszti, és a sportkör
internetes honlapján is közzéteszi. A Sportkör működésének, szolgáltatásai igénybevétele
módjának nyilvánosságáról az Elnök gondoskodik.
5.§
(1) A Sportkör - a 2004. évi I. törvény /törvény a sportról/ előírásaival összhangban - az
illetékességi területén:
a) meghatározza a Sportkör Alapszabályát és egyéb szabályzatait,
b) a helyi önkormányzattal együttműködik
c) vezeti a Sportkör számára előírt sportági nyilvántartásokat,
d) népszerűsíti a Sportkör szakosztályainak sportágait,
e) gondoskodik a tagdíjak beszedéséről,
f) megköti az állami és az önkormányzati szervekkel a Sportkör támogatására
vonatkozó szerződéseket,
g) a Sportkör egészére kiterjedően szponzorálási és más kereskedelmi szerződéseket
köt a sportoló tagok minél jobb sportolási feltételeinek elérése érdekében,
h) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a saját Alapszabályában és
szabályzataiban megállapított,
i) fokozott figyelmet fordít a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek és
módszerek tilalmának betartására,
j) a szakosztályok tevékenységi körébe tartozó sportrendezvényeket, -eseményeket,
-versenyeket szervez és rendez, több korosztályban,
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k) fokozott figyelmet fordít az utánpótlás nevelésre, a gyermek-, és ifjúsági
sportélet élénkítésére, a gyermekek és fiatalok egészséges, sportkedvelő
életmódjának kialakításában való közreműködésére.
(2) A sportkör a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26. § c) pontjában
felsorolt alábbi közhasznú tevékenységeket végzi a közhasznú jogállás megszerzését követően:
a.) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (4. alpont),
b.) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet (10. alpont), és
c.) sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján
folytatott sporttevékenység kivételével (14. alpont).
A sportkör nem zárja ki azt, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is
részesülhessen.

III. A SPORTKÖR TAGSÁGA
6.§
(1) A Sportkör Tagsága -a tagokat megillető- jogok és kötelezettségek alapján:
1.
2.
3.
4.

Rendes Tagok
Tiszteletbeli Tagok
Örökös Tagok
Pártoló tag

1./ A Sportkörnek -a jelen Alapszabályban hozott feltételek szerint- Rendes Tagja lehet
az, aki az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Rt., valamint leányvállalatai
munkavállalója, a Sportkör Alapszabályát elfogadja, betartja, és tagja a Sportkör
valamelyik szakosztályának. A Sportkör Rendes Tagja továbbá a Sportkör színeiben
rendszeresen szereplő sportoló, aki az Alapszabályt elfogadja és betartja.
A rendes tag a Felügyelő bizottság kivételével Sportkör tisztségeire választható, a
szakosztályértekezleten szavazati joggal rendelkezik, tagdíj fizetésére köteles, a
Küldöttgyűlésen tanácskozási joggal részt vehet, a Sportkör szolgáltatásait a tagdíj
ellenében veheti igénybe, további térítés nélkül.
2./ A Sportkör Tiszteletbeli Tagja lehet az a természetes, valamint jogi személy, illetőleg
ezeknek jogi személyiséggel nem rendelkező társasága, aki /amely/ a Sportkör
célkitűzéseinek megvalósítását erkölcsileg és anyagilag támogatja, azok
megvalósításáért kimagaslóan teljesített, és a Küldöttgyűlés megválasztotta.
A tiszteletbeli tag a Sportkör tisztségeire nem választható, a szakosztályértekezleten
szavazati joggal nem rendelkezik, tagdíj fizetésére nem köteles, a Sportkör
szolgáltatásait kedvezményesen veheti igénybe térítés ellenében, a Küldöttgyűlésen
tanácskozási joggal részt vehetnek.
3./ A Sportkör Örökös Tagja lehet az a természetes személy, aki a Sportkör
célkitűzéseinek megvalósítását erkölcsileg és anyagilag hosszú időn keresztül
támogatta, azok megvalósításáért kimagaslóan teljesített és a Küldöttgyűlés
megválasztotta.
Az örökös tag a Sportkör tisztségeire nem választható, a szakosztályértekezleten
szavazati joggal nem rendelkezik, tagdíj fizetésére nem köteles, a Sportkör
szolgáltatásait ingyenesen veheti igénybe, a Küldöttgyűlésen tanácskozási joggal
részt vehetnek.
4./ A Sportkör Pártoló tagja lehet az a természetes személy, aki felvételét kéri és a
Sportkör Alapszabályát elfogadja és betartja.
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A pártoló tag a Sportkör tisztségeire nem választható, a szakosztályértekezleten
szavazati joggal nem rendelkezik, tagdíj fizetésére nem köteles, a Sportkör
szolgáltatásait térítés ellenében vehetik igénybe, a Küldöttgyűlésen tanácskozási
joggal vehet részt.
(2) A Tagsági viszony keletkezése, megszűnése:
1./ A Sportkörbe való belépés és kilépés önkéntes. A Sportkörbe belépni szándékozónak
belépési nyilatkozatot kell kitöltenie, melyet a rendes és a pártoló tag esetében az
Elnökség bírál el. A tiszteletbeli és az örökös tagot az Elnökség javaslatára a
Küldöttgyűlés választja, a rendes tag megválasztásával rendes tagsága megszűnik. A
jelentkező sportköri tagnak csak akkor tekinthető, ha a felvételéről az elnökségi
határozat vele írásban közöltetett. A felvétel megtagadását az Elnökség nem
indokolja. Az Elnökségnek a felvétel tárgyában hozott határozata ellen, annak
kézhezvételétől számított 15 nap alatt a Küldöttgyűléshez lehet írásban fellebbezni.
2./ A Sportköri Tagság felvétellel - Tiszteletbeli Tagok, Örökös Tagok esetén
Küldöttgyűlési választással keletkezik.
3./ Rendes és Pártoló Tagok esetében a Sportköri tagság kilépéssel, kizárással, továbbá
elhalálozással, illetve a tagdíj-fizetési kötelezettség 3 hónapnál hosszabb időtartamú
elmulasztása esetén törléssel szűnik meg. A kizárást megelőző írásbeli felszólítás
megküldése az Elnök feladata (Alapszabály 6. § (3) bek. 8./ pont).
4./ Tiszteletbeli és Örökös Tagok esetében a Sportköri tagság kilépéssel, visszavonással,
továbbá magánszemély esetében elhalálozással, jogi személy esetében jogutód nélküli
megszűnéssel, szűnik meg.
(3) Tagfelvételi kérdésekben –a 6.§ (1) bekezdésének 2-es és 3-as pontjában foglaltak
kivételével- az Elnökség határoz. Az Elnökség erre a hatáskörre az általa kijelölt
személy(ek) részére megbízást adhat. Tagfelvételi kérelem elutasítása esetén a
Küldöttgyűléshez lehet jogorvoslattal fordulni.
1./ Tiszteletbeli, illetve Örökös Tagok megválasztása, az Elnökség javaslata alapján, a
Sportkör Küldöttgyűlésének hatáskörébe tartozik.
2./ A Sportkörből való kilépési szándékot írásban kell bejelenti az Elnökség részére. A
kilépés nem mentesít a Tagság idején keletkezett kötelezettségek alól.
3./ A Sportkör Tagjairól nyilvántartást kell vezetni.
4./ A Sportkör Rendes Tagjai Tagsági díjat kötelesek fizetni. A tagdíj összegét az
Elnökség javaslata alapján a Küldöttgyűlés határozza meg.
5./ A Tiszteletbeli, Örökös és Pártoló Tagok tagdíjat nem kötelesek fizetni. A
tagdíjfizetés alól a 18 év alatti sportolók egyedi elbírálás alapján mentesíthetők, vagy
kedvezményben részesíthetők életkorukra és vagyoni helyzetükre tekintettel, valamint
az utánpótláskorú sportolók sportolási lehetőségeinek támogatása, könnyítése
céljából. A kedvezmények megállapítása a Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik, a
mentesítésről és a kedvezmény nyújtásáról az Elnökség dönt, a szakosztályvezetők
javaslatai alapján.
6./ Az egyesület rendes tagjai, ha tagsági díjjal hátralékuk nincs, látogathatják a Sportkör
helyiségeit, használhatják a Sportkör tornaszereit, fürdőjét és egyéb eszközeit az erre
meghatározott időben és módon.
7./ A tagdíj a kilépés hónapjának végéig fizetendő. A tag halála esetén a fennálló
hátralékai leírandók.
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8./ Aki három havi tagdíjjal igazolatlanul hátralékban van, és azt az Elnök írásbeli
felszólítása ellenére 8 nap alatt nem fizeti meg, a tagok sorából törölhető, a törlésről
az elnökség dönt.
Aki az Alapszabályt, a Küldöttgyűlés határozatát megszegi, vagy aki az alapszabály
megsértésével az egyesületnek anyagi vagy erkölcsi kárt okoz, illetve az, akit a
bíróság bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélt, az Elnökség által kizárható.
A kizárási indítvány az érdekelt taggal írásban közlendő, amelyre észrevételeit 15 nap
alatt teheti meg. A kizárás tárgyában az Elnökség csak akkor határozhat, ha az
Elnökségnek legalább a fele jelen van.
Az Elnökség által törölt, vagy kizárt tag a Küldöttgyűlés határozatáig tagsági jogokat
nem gyakorolhat.
A kizárási határozatot a taggal az Elnök köteles közölni, a határozat ellen az érdekelt
tag a közléstől számított 15 nap alatt a Küldöttgyűléshez fellebbezhet.
A fellebbezést írásban kell beadni. Törlés, vagy kizárás esetén a befizetett járulékok
vissza nem követelhetők.
(4) A sportkör versenyzője a saját elhatározása, és erről szóló írásbeli nyilatkozata alapján
köteles:
- a tisztességes játék (fair play) elvei szerint felkészülni és versenyezni,
- a sportág jellegének megfelelő – külön jogszabályban meghatározott – sportorvosi
alkalmassági, illetve szűrővizsgálatokon részt venni (sportegészségügyi ellenőrzés),
- a sportág hazai és nemzetközi versenyszabályzatában, valamint egyéb
szabályzataiban foglaltakat betartani.

IV. A SPORTKÖR SZERVEZETE
7.§
(1) A Sportkör szakosztályai:

(2)

A Sportkör szervezete:

a) sakk,
b) asztalitenisz,
c) tenisz
d) vízi túra
e) tömegsport.
a) a Sportkör Küldöttgyűlése,
b) a Sportkör Elnöksége,
c) a Felügyelő Bizottság.

V. A SPORTKÖR KÜLDÖTTGYŰLÉSE
A Sportkör Küldöttgyűlése és a Küldöttgyűlés összehívása
8.§
(1) A Sportkör legfelsőbb szerve a Küldöttgyűlés, amely a tagok által választott küldöttekből
áll. Az örökös, a tiszteletbeli és a pártoló tagok, valamint az elnökségi tagok tanácskozási
joggal vehetnek részt a Küldöttgyűlésen.
(2) A Sportkör rendes Küldöttgyűlését évente kell összehívni.
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9.§
(1) A Küldöttgyűlés időpontját, helyét és javasolt napirendjeit a Sportkör Elnöksége állapítja
meg, és arról a küldötteket a tervezett időpontot megelőzően legalább tizenöt nappal
korábban elküldött meghívóban tájékoztatja.
(2) A Küldöttgyűlésen szavazati joggal a szakosztályokban megválasztott küldöttek a (3)
bekezdésben meghatározottak szerint rendelkeznek.
(3) A Küldöttgyűlésen minden szakosztályt 10 tagonként 1-1 fő küldött képviselheti. A
megkezdett 10 fő után is állítható egy küldött. Küldött csak a Sportkör rendes tagja lehet.
(4) A küldötteket a Sportkör szakosztályai küldöttválasztó szakosztály értekezleteken
választják. A küldötteket nyílt szavazással, a szavazásra jogosult jelen levők több mint
felének “igen" szavazatával választja a szakosztály tagsága. A küldöttválasztó szakosztály
értekezlet határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint a fele jelen van.
A küldöttek személyéről a szakosztályok a Küldöttgyűlés tervezett időpontja előtt legalább
egy hónappal írásban tájékoztatják a Sportkör elnökét.
(5) A Küldöttgyűlésen minden szavazásra jogosult küldött egy szavazattal rendelkezik.
(6) A Küldöttgyűlés levezető elnökét - ha az nem a Sportkör elnöke - és szavazatszámláló
bizottságát, valamint a Küldöttgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítőit - a Sportkör
Elnökségének javaslatára - a Küldöttgyűlés választja meg.
(7) A Küldöttgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója (Ptk. 685. § b/ pont), valamint élettársa (a továbbiakban együtt:
hozzátartozó) a határozat alapján
a) a kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
Nem minősül előnynek a Sportkör cél szerinti juttatásai keretében a bárki által igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Sportkör által a tagjának - a tagsági jogviszony
alapján - nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét
megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló
törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
10.§
(1) A Küldöttgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult küldöttek több mint a fele
jelen van.
(2) Ha a Küldöttgyűlés az eredeti időponttól számított egy órán belül nem válik
határozatképessé, a Küldöttgyűlést el kell halasztani. A harminc napon belül ismételten
összehívott Küldöttgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül akkor határozatképes, ha
azon körülményre, hogy a megismételt Küldöttgyűlés a megjelentek számától függetlenül
határozatképes, már az eredeti meghívóban felhívták a figyelmet, valamint az ismételt
küldöttgyűlés időpontja az eredeti küldöttgyűléssel együtt kitűzésre kerül, és az eredeti
napirendi kérdésekben, az eredeti napra és helyszínre történik a meghívás. Amennyiben a
megismételt küldöttgyűlés összehívása más napra történik, ekkor a tagokat az általános
szabályok szerint, külön kell értesíteni. Ekkor a meghívóban a tagságot tájékoztatni kell
arról, hogy az ismételt küldöttgyűlés megtartására az eredeti küldöttgyűlés
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határozatképtelensége miatt, az eredeti napirendi pontok tekintetében kerül sor, amely a
megjelentek számától függetlenül határozatképes és megtartható.
11.§
(1) A Küldöttgyűlés napirendjét a Sportkör Elnöksége terjeszti a Küldöttgyűlés elé, és azt a
Küldöttgyűlés fogadja el.
(2) A Sportkör rendes Küldöttgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően tárgyalnia kell:
a)
b)
c)
d)

a Sportkör éves szakmai és gazdasági tevékenységéről szóló beszámoló,
a Sportkör következő éves költségvetése,
a Felügyelő Bizottság beszámolója,
a Sportkör elnöke és elnökségi tagjai, valamint a tagok által beterjesztett javaslatokat
abban az esetben lehet a Küldöttgyűlés napirendjére tűzni, ha azokat a Küldöttgyűlés
tervezett időpontja előtt legalább két héttel benyújtották a Sportkör Elnökségéhez. Az
e határidő után vagy a Sportkör Küldöttgyűlésén beterjesztett javaslatok abban az
esetben tárgyalhatók, ha a napirendre tűzést a jelen levő küldöttek kétharmada
támogatja,
e) a közhasznúsági jelentés.

12.§
(1) A Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az Alapszabály megállapítása és módosítása,
b) az Elnökség éves szakmai és a számviteli törvény szerinti beszámolójának, a
következő évi szakmai és pénzügyi tervének az elfogadása,
c) az Elnökség és a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása és
visszahívása. Visszahívható a tisztségviselő, ha az alapszabály megsértésével a
Sportkörnek erkölcsi vagy anyagi kárt okoz, ha tisztségével kapcsolatban
összeférhetetlenségi ok merül fel, vagy ha az alapszabályban rögzített feladatát nem
látja el.
d) más társadalmi szervezettel való egyesülésének, illetőleg szétválásának elhatározása,
e) a Tiszteletbeli és Örökös tagság adományozása és visszavonása. Visszavonható a
tiszteletbeli és örökös tagság, ha az alapszabály megsértésével a Sportkörnek erkölcsi
vagy anyagi kárt okoz.
f) a Sportkör önkéntes feloszlásának kimondása,
g) mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály, illetőleg a Sportkör saját Alapszabálya
vagy egyéb szabályzata a Küldöttgyűlés hatáskörébe utal, illetőleg amelyeket a
Küldöttgyűlés a saját hatáskörébe von,
h) a Kszt. szerinti beszámolót tartalmazó közhasznúsági jelentés elfogadásáról való
döntés.
13.§
(1) A Küldöttgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, a szavazásra jogosult jelen levők
több mint felének „igen" szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatról egy
alkalommal újra kell szavazni, ha ismételten szavazategyenlőség áll fenn, akkor a
szavazásra bocsátott határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
(2) A szavazásra jogosult jelen levők kétharmadának „igen" szavazata szükséges a 12. § a)
pontjában rögzített Alapszabályt módosító határozat, és a 12. § d) és h) pontjában felsorolt
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határozatok meghozatalához, valamint valamely hatáskörnek a Küldöttgyűlés hatáskörébe
vonásához.
(3) A Küldöttgyűlés titkos szavazással határoz a 15. § (1) bekezdésében meghatározott
tisztségviselők megválasztásáról, ha az adott tisztségre a választható létszámnál több jelölt
van, illetőleg minden olyan esetben, ha azt a szavazásra jogosult jelenlevők legalább
egyharmada indítványozza.
(4) A Küldöttgyűlés a Sportkör önkéntes feloszlását csak akkor mondhatja ki, ha képes a
bármilyen jogcímen fennálló tartozásának kiegyenlítésére.
14.§
(1) A Sportkör Küldöttgyűlése nyilvános. Zárt tárgyalás csak kivételesen, a személyiségi jogok
és az adatvédelem érdekeire tekintettel a Küldöttgyűlés határozatával rendelhető el. A zárt
Küldöttgyűlésen a szavazásra jogosult küldöttek, a tiszteletbeli és örökös tagok, valamint
az Elnökség által meghívott személyek vehetnek részt. Amennyiben a zárt tárgyalás indoka
megszűnt, ismét haladéktalanul biztosítani kell a Küldöttgyűlés nyilvánosságát.
(2) A Küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a
Küldöttgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott
határozatokat. A jegyzőkönyvet a Küldöttgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és
két, a Küldöttgyűlés által kijelölt személy hitelesíti.
(3) A sportkör elnöke a Küldöttgyűlésekről készített jegyzőkönyvek lefűzésével gondoskodik
olyan nyilvántartás vezetéséről, amely rögzíti a Küldöttgyűlés döntéseit, időpontjait és
hatályát, az adott döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges személyét). A
döntés közzétételéről a sportkör elnöke gondoskodik akként, hogy annak kivonatát a
sportkör székhelyén kifüggeszti, valamint a sportkör honlapján közzéteszi.
(4) A Küldöttgyűlés által hozott határozatokat a sportkör Elnöke írásban közli az érintettekkel.

A tisztségviselők megválasztása
15. §
(1) A Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők:
a) a Sportkör elnöke és elnökségi tagjai,
b) a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai.
(2) A Küldöttgyűlés a tisztségviselőket négyéves időtartamra választja meg. A mandátum
lejárta előtt bármilyen okból megüresedett tisztségre - a mandátumból még hátralevő
időtartamra - a Küldöttgyűlés új személyt választ. Ha az Elnökség, vagy a Felügyelő
Bizottság elnöki tisztsége megüresedik, vagy a testületek létszáma az eredeti létszám
kevesebb, mint felére csökken, a Sportkör Elnöksége köteles rendkívüli Küldöttgyűlést
összehívni. A tisztségviselők újraválaszthatók.
(3) A tisztségviselők megválasztására a Sportkör Elnöksége által - legalább egy hónappal a
tervezett Küldöttgyűlés előtt - megbízott jelölőbizottság tesz javaslatot. A megválasztásra
javasolt jelöltek jelölő-listára kerüléséről a Küldöttgyűlés nyílt szavazással határoz.
(4) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a szavazásra jogosult jelenlevők több
mint felének „igen" szavazatát megszerezte. Ha egy tisztségre a több jelölt közül egyik sem
kapta meg a megválasztásához szükséges számú szavazatot, újabb választási fordulót kell
tartani, amelyben a legkevesebb szavazatot kapott jelöltek már nem vesznek részt. A
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választást mindaddig ismételni kell, amíg valamelyik jelölt a megválasztáshoz szükséges
számú szavazatot meg nem szerezte.
A rendkívüli Küldöttgyűlés
16.§
(1) Rendkívüli Küldöttgyűlést kell összehívni:
a) a Sportkör Elnökségének határozata alapján,
b) ha azt a tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével kéri.
(2) A rendkívüli Küldöttgyűlést az arra vonatkozó kezdeményezés kézhez vételétől számított
legkevesebb tizenöt, legfeljebb harminc napon belül össze kell hívni.
(3) A rendkívüli Küldöttgyűlésre egyebekben a rendes Küldöttgyűlésre vonatkozó szabályok
az irányadók azzal, hogy a Küldöttgyűlés összehívására és előkészítésére vonatkozó
szabályok közül a határidőket meghatározó előírások figyelmen kívül hagyhatók.

VI. A SPORTKÖR ELNÖKSÉGE
Az Elnökség hatásköre
17.§
(1) A Sportkör ügyintéző-képviselő szerve az Elnökség, amely tevékenységéért a
Küldöttgyűlésnek tartozik felelősséggel. Az Elnökség a Sportkör valamennyi olyan
ügyében döntésre jogosult szerv, amely nem tartozik a Küldöttgyűlés hatáskörébe, vagy
amelyet az Alapszabály nem utal más szerv hatáskörébe.
(2) Az Elnökség feladata:
1./ a Sportkör Küldöttgyűlésének összehívása,
2./ a Sportkör törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása,
3./ gondoskodás a Küldöttgyűlés határozatainak végrehajtásáról, illetőleg azok
ellenőrzéséről,
4./ a Sportköri szakosztályok csapatainak bajnokságokban és egyéb versenyeken történő
részvételének engedélyezése
5./ javaslat kidolgozása a tömegsport és egyéb sportesemények rendezésének időpontjára
6./ a Sportkör szabályzatainak jóváhagyása,
7./ a saját Alapszabálya és szabályzatai által a hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek
elbírálása,
8./ állami, önkormányzati és egyéb szervek által kiírt pályázatokon történő részvétel a
pályázat elkészítésével.
9./ a Sportkör éves beszámoló jelentéseinek elkészítése, a következő évi szakmai és
pénzügyi tervre vonatkozó javaslat kidolgozása,
10./
döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, az Alapszabály vagy
a Sportkör egyéb szabályzata, illetőleg a Küldöttgyűlés a hatáskörébe utal.
11./
Az Elnökség - megfelelő fedezet birtokában - dönt a költségvetésben nem
szereplő rendkívüli, valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról. Előirányzat
felhasználási jogkörében - a Küldöttgyűlésnek történő utólagos beszámolási

9

kötelezettséggel - dönt a költségvetési előirányzatok évközi módosításáról és
átcsoportosításáról,
12./
Az Elnökség köteles minden évben az éves beszámoló közgyűlés általi
jóváhagyását megelőző közhasznúsági jelentést készíteni, és azt jóváhagyás végett a
Küldöttgyűlés elé terjeszteni, továbbá a tárgyévet követő év június 30. napjáig saját
honlapján közzétenni.
18.§
(1) A Sportkör Elnökségének létszáma 7 fő.
(2) Az Elnökségnek az a magyar állampolgár, illetőleg az Etv. 8. § (1) bekezdésében
meghatározott feltételeknek megfelelő nem magyar állampolgár lehet a tagja, akit a bíróság
nem tiltott el a közügyek gyakorlásától.
(3) Az Elnökség tagjai e tisztségüket társadalmi megbízatásként látják el.
(4) Az Elnökség tagjai:
a) az elnök
b) gazdasági vezető
c) asztalitenisz szakosztály elnöke
sakk szakosztály elnöke
tenisz szakosztály vezetője
vízitúra szakosztály vezetője
tömegsport felelős.
(5)Az Elnökség tagjainak jogai és kötelezettségei:
a) részvétel az Elnökség ülésein és az Elnökség határozatainak meghozatalában,
b) javaslatok, észrevételek tétele a Sportkör működésével, a sportág ügyeivel
kapcsolatban,
c) felvilágosítás kérése a sportággal összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők
döntéseivel kapcsolatban,
d) javaslattétel rendkívüli Küldöttgyűlés, elnökségi ülés összehívására,
e) megbízás alapján a Sportkör képviselete,
f) a Sportkör határozatainak, ajánlásainak megtartása, illetőleg végrehajtása,
g) a Sportkör és a sportág érdekeinek képviselete.
(6) Az elnökségi tagság megszűnik:
a)
b)
c)
d)
e)

a mandátum lejártával,
visszahívással,
elhalálozással,
a Sportkörből történő kizárással,
lemondással.

(7) Visszahívható az Elnökség tagja, ha az alapszabály megsértésével a Sportkörnek erkölcsi
vagy anyagi kárt okoz, vagy ha a tisztségével kapcsolatban összeférhetetlenségi ok merül fel,
vagy ha az alapszabályban rögzített feladatát nem látja el.
19.§
(1) Az Elnökség maga állítja össze a munkatervét és részletes ügyrendjét.
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(2) Az Elnökség az ügyrendben meghatározott időszakonként, de legalább három havonként
ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök, vagy az elnökségi tagok
legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével indítványozza.
(3) Az Elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni, a Felügyelő Bizottság elnökét,
(4) Az Elnökség ülései nyilvánosak, azokon az Elnökség tagjain kívül bárki részt vehet.
(5) Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az
ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat.
Az Elnökség határozatairól az érintett szerveket, szervezeteket és személyeket, valamint a
határozat végrehajtásában érdekelteket a jegyzőkönyv kivonatának vagy a határozatnak a
megküldésével értesíteni kell. A határozatokat a Sportkör Elnöke közli az érintettekkel.
A sportkör elnöke az elnökségi ülésekről készített jegyzőkönyvek lefűzésével gondoskodik
olyan nyilvántartás vezetéséről, amely rögzíti az Elnökség döntéseit, időpontjait és hatályát,
az adott döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges személyét). A döntés
közzétételéről a sportkör elnöke gondoskodik akként, hogy annak kivonatát a sportkör
székhelyén kifüggeszti, valamint a sportkör honlapján közzéteszi.
20. §
(1) Az Elnökség ülését a sportkör elnöke, illetőleg az általa megbízott elnökségi tag hívja
össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a javasolt napirendről - az előterjesztések egyidejű
megküldésével - legalább egy héttel a tervezett időpontot megelőzően értesíteni kell az
Elnökség tagjait és a meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős esetben az elnök rövidebb
határidőt is megállapíthat és az ülés rövid úton (telefon, fax) is összehívható.
(2) Az Elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint a fele jelen van. A
határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést nyolc napon belül ismételten össze kell hívni.
(3) Az Elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, a jelen levő elnökségi tagok több
mint felének „igen" szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén egy alkalommal újra
szavaznak, ha ismételten szavazategyenlőség áll fenn, akkor az Elnökség elvetettnek tekinti
a szavazásra bocsátott határozatot.
(4) Az Elnökség titkos szavazással hoz határozatot a hatáskörébe tartozó tisztségviselők
megválasztásakor, illetve bármely elnökségi tag indítványára.
(5) Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója (Ptk. 685.§ b/ pont), valamint élettársa (a továbbiakban együtt:
hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
Nem minősül előnynek a Sportkör cél szerinti juttatásai keretében a bárki által igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Sportkör által a tagjának - a tagsági jogviszony
alapján - nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak
megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.

VII. A SPORTKÖR ELNÖKE
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21.§
(1) A Sportkör legfőbb tisztségviselője és törvényes képviselője a Sportkör elnöke. Az elnök
az Elnökség tagjainak közreműködésével irányítja és vezeti a Sportkör tevékenységét.
(2) Az elnök feladata és hatásköre:
a) a Küldöttgyűlés és az Elnökség üléseinek összehívása és vezetése,
b) a Sportkör képviselete,
c) az Alapszabály és az egyéb szabályzatok, valamint a Küldöttgyűlési és az elnökségi
határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése,
d) a Sportkör szervei munkájának figyelemmel kisérése, javaslattétel azok üléseinek
napirendjére, a megtárgyalandó kérdésekre,
e) a hírközlő szervek tájékoztatása a Sportkör tevékenységéről,
f) kapcsolattartás az Elnökséggel, a Sportkör tagjaival, és a szponzorokkal,
g) aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása a pénzintézetnél bejelentett módon,
h) személyi javaslatok tétele az Elnökség kinevezési, megbízási, választási hatáskörébe
tartozó személyekre,
i) a kinevezés és a felmentés kivételével a munkáltatói jogkör gyakorlása a fizetett
alkalmazottak tekintetében,
j) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a
Küldöttgyűlés, az Elnökség, illetőleg a Sportkör más szervének hatáskörébe, továbbá
k) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály vagy a
Sportkör egyéb szabályzatai, illetőleg Küldöttgyűlés vagy az Elnökség a hatáskörébe
utal.
(3) Az elnököt akadályoztatása esetén az általa kijelölt elnökségi tag helyettesíti, kivéve azokat
az ügyeket, amelyeket magának fenntartott.
(4) A szakosztály elnökök és vezetők - az ügyrendben kialakított munkamegosztás szerint ellátják egyes szakterületek (szakágak) irányítását és felügyeletét.
(5) Az elnök a képviseleti jogkörében meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott
csoportjára nézve a Sportkör más tisztségviselőjének eseti megbízást adhat.

VIII. A SPORTKÖR GAZDASÁGI VEZETŐJE, SZAKOSZTÁLYVEZETŐK,
TÖMEGSPORTFELELŐS
22.§
(1) A Sportkör gazdasági vezetője
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Elkészíti a sportegyesület éves költségvetését a szakosztályvezetőkkel egyetértésben.
Gondoskodik a szükséges kifizetésekről, azok helyességét minden esetben ellenőrzi.
Felügyeletet gyakorol a gazdasági tevékenységet folytató dolgozók felett.
Dönt a kifizetések és elszámolások időpontjáról és módjáról. Intézkedése nem lehet
az előírásokkal ellentétes.
Szakosztályi ellenőrző munkát is ellát.
Gondoskodik és intézkedik a sportfelszerelések karbantartásáról.
Meghatározza a kifizetések és elszámolások idejét.
A fennálló érvényes jogszabályok szerint intézi a sportkör gazdasági ügyeit,
gondoskodik a pénzügyi és bizonylati fegyelem betartásról, a tulajdon védelméről.
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i) Rendszeres kapcsolatot tart a Sportkör elnökével, folyamatos tájékoztatást nyújt a
pénzeszközök felhasználásáról.
j) Ellátja a gazdálkodással járó adminisztrációt.
k) Szükség szerint elkészíti a pénzügyi, gazdasági előterjesztéseket.
l) Előkészíti és lebonyolítja az év végi leltárt, összeállítja a vagyonmérleget.
m) Végzi a szükséges selejtezéseket.
(2) A Sportkör szakosztályvezetői, tömegsportfelelőse
a) Segítik a versenyzőket, sportköri tagokat abban, hogy vállalt kötelezettségeiket
teljesíthessék.
b) Kötelesek ismerni és betartatni a vonatkozó bajnokság versenykiírását, a bajnokság
versenynaptárát, és kötelesek elvégezni a bajnokság rendjét szolgáló egyeztetéseket.
c) Törekvéseikkel, szervező tevékenységükkel szolgálják a sportkörhöz tartozó baráti
közösségnek kialakítását.
d) Megszervezik a szakosztály sporttalálkozóit, az ezekhez kapcsolódó pénzügyi
elszámolásokat az elnökség előírásai szerint elvégzik.
e) A szakosztályvezetők feladata az általuk vezetett szakosztály működésének
megszervezése, irányítása.
f) A tömegsportfelelős feladata a tömegsport rendezvények előkészítése, megszervezése,
az Elnök tájékoztatása ezekről.

IX. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
(1) A Küldöttgyűlés a Sportkör gazdálkodásának és vagyonkezelésének folyamatos
ellenőrzésére Felügyelő Bizottságot választ. A Felügyelő Bizottság elnökből és két tagból
áll.
(2) A Felügyelő Bizottság elnöke és tagja a Sportkörben tag nem lehet.
(3) Nem lehet a Sportkör Felügyelő Bizottságának elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója
az a személy, aki
a) Sportkör elnöke, vagy Elnökségének tagja, vagy a Sportkör tagja, vagy a
Küldöttgyűlés tagja,
b) a Sportkörrel e megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
c) a Sportkör cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Sportkör tagjának, a tagsági
viszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást -, továbbá
d) az a)-c) pontokban meghatározott személyeknek a Ptk. 685.§ b) pontja szerinti
hozzátartozója.
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét
megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló
törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
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(4) A Felügyelő Bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja.
(5) A Felügyelő Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, amelyről a Sportkör
Elnökségét tájékoztatja.
(6) A Felügyelő Bizottság feladata:
a) a Sportkör pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata,
b) a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának
ellenőrzése,
c) a tagdíjak befizetésének ellenőrzése,
d) az éves mérleg (számviteli beszámoló) felülvizsgálata,
e) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és
kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata,
f) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,
g) a Sportköri vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének
ellenőrzése.
(7) A Felügyelő Bizottság működésének alapvető szabályai:
a) a Felügyelő Bizottság határozatképes, ha azon a tagok többsége jelen van;
b) a Felügyelő Bizottság határozatit egyszerű többséggel hozza, szavazategyenlőség
esetén egy alkalommal újra kell szavazni a javaslatról, ha ismét szevazategyenlőség
forogna fenn, a javaslatot elvetettnek kell tekinteni;
c) a Felügyelő Bizottság határozatait nyílt szavazással hozza;
d) a Felügyelő Biztosság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik;
e) A Felügyelő Bizottság ülését az Bizottság elnöke hívja össze, aki köteles összehívni a
Bizottságot az éves sportköri beszámoló kézhezvételét követően haladéktalanul, továbbá
ha az Elnökség határozatában erre felkéri, valamint ha legalább 10 küldött erre
írásban kéri.
(8) A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:
a)
b)
c)
d)
e)

a mandátum lejártával,
visszahívással,
elhalálozással,
a Sportkörbe történő belépéssel,
lemondással.

(9) Visszahívható a Felügyelő Bizottság tagja, ha az alapszabály megsértésével a Sportkörnek
erkölcsi vagy anyagi kárt okoz, vagy ha a tisztségével kapcsolatban összeférhetetlenségi ok
merül fel, vagy ha az alapszabályban rögzített feladatát nem látja el.

24.§
(1) A Felügyelő Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Sportkör
gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a Sportkör tisztségviselőitől
tájékoztatást kérni.
(2) Az ellenőrzések megkezdéséről a Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatni köteles a
Sportkör elnökét. Az ellenőrzés során a Felügyelő Bizottság a pénzügyi-gazdasági, illetőleg
a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.
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(3) Az ellenőrzés tapasztalatairól a bizottság elnöke - a vizsgálat befejezésétől számított tizenöt
napon belül - tájékoztatja a Sportkör elnökét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy
rendellenességet állapít meg, egyúttal annak megszüntetésére is fel kell hívni a figyelmet.
(4) A vizsgálatot követően elfogadott intézkedési terv végrehajtását - az abban meghatározott
határidő elteltétől számított harminc napon belül - a Felügyelő Bizottság utóvizsgálat
keretében ellenőrzi.
25. §
(1) A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult Sportköri Elnökséget tájékoztatni,
és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a Sportkör működése során olyan jogszabálysértés vagy a Sportkör érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv
döntését teszi szükségessé,
b) a Sportkör vezető tisztségviselőinek felelősségét megalapozó tény merült fel.
(2) A Sportkör intézkedésre jogosult legfőbb szervét /a Küldöttgyűlést/ a Felügyelő Bizottság
indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E
határidő eredménytelen eltelte esetén a Küldöttgyűlés összehívására a Felügyelő Bizottság
is jogosult.
Ha a Küldöttgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
26. §
(1) A Felügyelő Bizottság elnöke a bizottság éves tevékenységéről a Küldöttgyűlésnek köteles
beszámolni.

X. A SPORTKÖR BIZOTTSÁGAI
27. §
(1) A Sportkör Elnöksége egyes szakfeladatok ellátására állandó vagy ideiglenes bizottságokat
hozhat létre. Az állandó bizottságok tagjait - az Elnökség mandátumához igazodva - az
Elnökség
négyéves időtartamra választja.
(2) A bizottságok feladatait és hatáskörét a Sportkör Alapszabálya, működésük részletes
szabályait pedig az Elnökség által jóváhagyott saját ügyrendjük határozza meg.
(3) A bizottságok véleményezési, javaslattételi és szervezési joggal rendelkeznek mindazokban
az ügyekben, amelyekre rendelték őket.

XI. A SPORTKÖR GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA
28. §
(1) A Sportkör éves költségvetés alapján gazdálkodik.
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(2) A Sportkör vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak elérése érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez.
(3) A Sportkör a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az Alapszabályban
meghatározott tevékenységére fordítja.
(4) A Sportkör váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
Vállalkozásának fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységet veszélyeztető mértékű hitelt
nem vehet fel, valamint az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Rt.-től, vagy más
adományozótól közhasznú célra vagy működési költségei fedezésére kapott támogatást,
adományt hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
(5) A Sportkörnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartania.
29.§
(1) A Sportkör bevételei:
a) az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Rt.-től, vagy más adományozótól közhasznú
célra vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány,
b) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó
bevétel,
c) az egyéb célszerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül
kapcsolódó bevétel,
d) a Sportkör eszközeinek befektetéséből származó bevétel,
e) a tagdíj,
f) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel, valamint
g) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.
(2) A Sportkör kiadásai:
a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások,
kiadások),
b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek
(ráfordítások, kiadások), valamint
c) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett
költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani.
d) alkalmazottak jövedelem és járulék költségei
(3) A Sportkör vagyona:
a) készpénz (bankbetét, folyószámlán levő összeg),
b) készpénzre szóló követelés,
c) ingó vagyon.
(4) A Sportkör bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A
Sportkör tagjai a Sportkör tartozásaiért - a befizetett tagdíjon túlmenően saját vagyonukkal
nem felelnek.

XII. A SPORTKÖR MEGSZÜNÉSE
30.§
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(1) A Sportkör megszűnik feloszlásának a Küldöttgyűlés által történő kimondásával, más
társadalmi szervezettel való egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének
megállapításával.
(2) Ha a Sportkört a Küldöttgyűlés határozata alapján jogutód nélkül feloszlik, vagyonáról a
Küldöttgyűlés dönt a feloszlásról szóló határozatában.

XIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
31.§
(1) A Sportkör működésének törvényességét az APEH ellenőrzi, törvényességi felügyeletét
pedig az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint látja el.
(2) A Sportkör tagjai kötelezik magukat arra, hogy a sporttevékenységükkel, illetve a
Sportkörben folytatott egyéb tevékenységükkel összefüggésben egymás között keletkezett
vitás ügyeikben mindaddig nem fordulnak bírósághoz vagy egyéb hatósághoz, amíg azt a
Sportkör arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerve jogerősen el nem bírálta, és a
rendelkezésre álló felülvizsgálat lehetőségét ki nem merítették.

ZÁRADÉK
Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Győri Elektromos Vasas
Sportkör Küldöttgyűlése 2009. szeptember 3. napján elfogadta.
A Sportkör nyilvántartási adatait (elnevezés, székhely, törvényes képviselő), a Sportkör
Alapszabályának melléklete tartalmazza.

Kelt: Győrött, 2009. szeptember 3. napján.

Albert Zoltán
Elnök
Győri Elektromos Vasas Sportkör
Ügyvédi ellenjegyzés:
Alulírott meghatalmazott jogi képviselő aláírásommal igazolom, hogy jelen okirat mindenben
megfelel a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, egyben az aláírás valódiságát is tanúsítom.
Ellenjegyzem Győrött, 2009. szeptember 3. napján:

Dr. Németh Soma ügyvéd
9024 Győr, Zrínyi u. 7-11., I/14.
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