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1. Átalános rendelkezések

1.1. Az egyesület neve: Brózik Tibor Takonyi Diáksport Egyesület

Rövidítése: BTDSE

Színe: kék-piros

Alapításának éve: 2010.

Székhelye: Taksony Vezér Német Nemzetiségi Átt. Istg 2335 Takony, Iskola u. 3.

1'2. Az, egyesület célja
A Takson! Vezér Német Nemzetiségi Áftalános Iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, az
egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakzövetségek által
kiírt, játék-, turisztikai-, versengési-, és versenylehetőségek tervezése és szervezése, mert az intézmény
a KözoKatási törvény alapján szerződéssel köteles biztosítani az iskolai sportkör működését, vagy a

meghatározott feltételekkel a diáksport-egyesületet támogatni. Valamint az állami, társadalmi szervek
támogatásának, a diáksport-egyesület jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a
rendszeres testgyakorlás tanórán kívüli feltételeit. Cél a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés
biztosítása, spoftkapcsolatok létesítése és fenntaÉása, a sporttal való nevelés, a társadalmi
öntevékenység és a közösségi élet alakítása, különösen tervezni, szeruezni és összehangolni a tanulók
órán kívüli testnevelését, sportolását.

1.3. Az egyesületet képviseli:
- az egyesület elnöke, - aki képviseletijogát írásban, az ügyek meghatározott csopofiára nézve

az elnökségi tagoka átruházha§a. Az egyesület nevében aláírásra képviselője jogosult. Ha nem ő az
alákó és jogszabály a nyilatkozat érvényességéhez rrásbeli alakot kíván, két képviseleti joggal felruházott
személy aláírása szükséges.

L,4, Pc egyesület nyílt, demokratikus, politikamentes, pártoktól független, azoktól támogatást nem kér
és nem fogad el, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőt nem állít és nem
támogat, politikai tevékenységet nem folytat és nem támogat.

]..5. Az Egyesület tevékenységei:

- játék-, turisztikai-, versengési-, és versenylehetőségek, túrák tervezése és szervezése,
- sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, Sport, ifjúsági ügyek (2011. évi CDCfiIX. W.

Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 15.)
- tanulóknak tanórán kívüli testnevelési, sportolási programok szervezése, az egészséges életmód

és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése; a gyermek- és ifjúsági sport, (2004.
évi I. tv. a sportróla9. § c)-e))

- a mindennapos testnevelés ellátásának, megvalósításának segítése (2004. évi 1. tv. 16,§, 2011.
évi CXC. törvény 27, § I3.)

2, Az egyesület tagjai, azokjogai és kötelességei



2.1. A tagság rendes és pártoló tagokból áll.

A BTDSE rendes tagjai lehetnek az adott intézmény nappali tagozatos tanulói, tanárai, dolgozói és
minden magyar állampolgár, aki elfogadja az alapszabályban leíltakat és az éves tagdíjfizetést vállalja.
A BTDSE pártoló tagja lehet az a természetes jogi személy, aki az egyesület alapszabályával egyetért
és, aki belépési nyilatkozatban vállalja a BTDSE. célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatását. Az
egyesületbe való be- és kilépés önkéntes, az egyesületi rendes tagság a belépési nyilatkozat alánasával
és a tagdíj befizetésével keletkezik. A tagsági viszony a tag kilépésével megszüntethető, illeWe
megszűnik kizárással, és ha a tagdíj befizetése bármely okból 3 hónapnapnál hosszabb ideig szünetel,
ha azt megelőzte egy násbeli felszólítás 8 napos határidővel a hátralék megfizetésére, s ezt követően
sem történt meg a tagdíj befizetése. Kiskorú tagok jogaitszülője,gondviselője ú§án érvényesítheti.

A pártoló tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, illetve a tagdfi fizetésének bármely okból 3 hónapnál
hosszabb idejű elmulasztása esetén (ha azt megelőzte egy írásbeli felszólítás 8 napos határidővel a
hátralék megfizetésére, s ezt követően sem történt meg a tagdíj befizetése) törléssel, vagy fegyelmi
büntetésként kizárással szűnik meg.

2.2. A tagsági drj: méftékéről évente a költségvetés készítésekor a közgyűlés dönt, mind a rendes, mind
a pártoló tagsági dfi tekintetében.

2.3. A rendes tagokjogai és kötelességei:

2.3.1. a BTDSE rendes tagok jogai:

az egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni,

- használhatják a BTDSE rendelkezésre álló sportlétesítményeket, sporteszközöket,
sportfelszerel éseket,

- a BTDSE színeiben részt vehetnek a sportversenyeken

- véleményt nyilváníthatnak, javaslatokat tehetnek az egyesületet érintő kérdésekben, részt
vehetnek és szavazásra jogosultak a közgyűlésen,
tisztségviselők megválasztása során választhatók és választási joguk van
kezdeményezhetik bármely rendes vagy pártoló tag felvételét vagy kizárását
a tag tagsági jogait személyesen, kiskorú tag esetén gondviselőjén keresztül gyakorolha§a.
A tagságijogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.

- A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

2.3.2. a BTDSE tagok kötelességei:

rendszeres sporttevékenységet folytassanak, vegyenek részt az egyesület célkitűzésének
megvalósításában
tartsák be a BTDSE alapszabályzatában foglaltakat, hajtsák végre a BTDSE közgyűlésének és
vezetőségének rájuk vonatkozó határozatait, tisztségre való megválasztásuk esetén, azt legjobb
tudásuk szerint lássák el.

- óvják meg a testnevelési és sportlétesítményeket, eszközöket, felszereléseket
- fizessék a BTDSE tagsági dlját,

- magatartásuk mindenkor sportszerű legyen,

- legjobb tudásuknak megfelelően képviseljék az egyesületet,

- az egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére,

- az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület
tevékenységét.

2.4. 
^pártoló 

tagok jogai és kötelességei:

2.4.L. a BTDSE párto|Ó tagok jogai:
használhatják a BTDSE által igénybe vehető sportlétesítményeket,



- részt vehetnek a közgyűlésen, ott felszólalhatna( de azon szavazati jogokkal nem rendelkeznek
- javaslatokat, észrevételek tehetnek a BTDSE működésével kapcsolatban, tisztviselőKől

tájékoztatást kérhetnek
a vezetőség megbízásával foglalkozásokat vezethetnek, felügyeleteket tafthatnak,
elláthatnak technikai és egyéb feladatokat.

2.4.2. a BTDSE pártoló tagok kötelességei:
az általuk vállalt vagyoni hozzájárulás teljesítése.

2.5. A tagfelvétel módla:

A rendes tagok belépése az elnökég egyszerű többséggel hozott határozata alapján történik a Ptk.3:BO§
alapján

A pártoló és tiszteletbeli tagok felvételéről a közgyűlés dönt.

A belépési nyilatkozat elutasítását kimondó elnökégi határozat ellen a belépni kívánó személy a
közgyűléshez fordulhat. A közgyűlés az elutasító határozatot felülbír.álha§a, és a jelentkezőt felveheti az
egyesületbe.

2.6. A tagság törlése:

Törölni kell a tagságát:
aki az egyesület képviselőjéhez ír.ásban nyilatkozza, hogy kilép,
akit az elnökség egyhangú szavazaüal kizár,

- a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával,
- a tag halálávalvagy jogutód nélküli megszűnésével,

- aki a tagdú befizetést bármely okból három hónapnál tovább nem fizeti (ha azt megelőzte egy
rrásbeli felszólítás 8 napos határidővel a hátralék megfizetésére, s ezt követően sem történt meg
a tagdíj befizetése). Az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban
felmondha§a. A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt.

A tagnak a jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten
sértő magatartása esetén az Elnökég - bármely elnökégi tag, illetőleg egyesületi tag
kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytat le az alábbiak szerint.
Az Egyesület Elnöke elnökégi ülést hilv össze, melynek napirendje az érintett tag kizárása. A kizárással
érintett tag meghívójához csatolni kell az Elnökség által készített kizárási javaslatot, melyben meg kell
jelölni a kizárás pontos okát. Az elnökségi ülésen a kizárással érintett tag jogosult előadni a kizárással
kapcsolatos álláspon§át, azonban esetleges távolléte nem akadályozza a határozathozatalnak. A tag
kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak
taftalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítekokat, továbbá a jogotvoslati
lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. A kizáft tag a kizárás írásbeli
közlésének megtörténtétől számított 15 napon belüljogorvoslatként írásbeli panasszal élhet az Egyesület
Közgyűléséhez. Az Egyesület Elnöke a panasz kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles
intézkedni a Közgyűlés összehívása iránt. A kizárt tag éftesítésére, meghallgatására és a Közgyűlés
döntésének közlésére az Elnökség előtti kizárási eljárás szabályai irányadóak. A tag kizárását kimondó
határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak taftalmaznia kell a kizárás
alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást.

3. Az egyesület szervezete

3.1.

A BTDSE legfőbb szerve: a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. A közgyűlésen minden rendes
tagnak egy szavazata van. a pátoló tagok szavazati joggal nem rendelkeznek.



A közgyűlést a BTDSE elnök hívja össze, a napirend közlésével. A közgyűlés helye az egyesület
székhelye. A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha a Bíróság elrendeli.

A közgyűlést az elnök meghívó küldésével vagy az egyesület székhelyén történő közzétételével
hívja össze a taggyűlés előtt legalább 15 nappal.
A meghívónak tartalmaznia kell:
a) az egyesület nevét és székhelyéU
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c) az ülés napirendjét.

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a
tá rgyalni kívánt téma körökben á l láspon§ukat kialaKthassák.

A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.

A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ü§yvezetésen kívül a közgyűlés összehívására
jogosult által meghívottak vehetnek részt.

Az elnökég köteles a közgyűlést összehívni a szükéges intézkedések megtétele céljából, ha
a) az egyesüIet 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.

A fentiek alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
megszüntetése érdekében irrtézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzéiételétől számított 3 napon belül a tagok és az
egyesület szervei a közgyűlést összehívo szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik,
a kiegészítés indokolásával.
A napirend kiegészítésének tárgyában az elnök jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti
kérelemről az elnök nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló
határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

A közgyűlés tisztségviselőine( - levezető elnö( szavazatszámlálók - megválasztásáról a Közgyűlés az
ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz.

Az közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele részt
vesz. Amennyiben az alapszabály a döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes
szótöbbséggel meghozott határozatot követel meg/ a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a
szavazati joggal rendelkező tagok több mint háromnegyede részt vesz. A llatározatképességet
minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őtaz adott határozat meghozatalánál a
határozatképesség megállapítása soián figlelmén kívül kell hagyni.

Az egyesúlet alapszabályának nródosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel
hozott határozata vükséges.

Az egyesület céljának módosrtásához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a
szavazati joggal renrlelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükéges.



A tag jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazatijogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően
felszóla lni, kérdéseket felten n i, javasl atokat és észrevételeket ten n i.

A határozatokat nyíltan hozzák, beleértve a tisztségviselőkválasztását is. Titkos szavazás szükséges, ha
a döntést hozó szeru szótöbbséggel í9y határoz.

A határozat meghozatalakor nem szavazhataz,
- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére

másfajta előnyben részesít;
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy

alapítója;
- aki a döntésben érdekelt más szeruezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Nem minősül előnynek a szervezet cél szerintijuttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján
nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

Szavazategyenlőség esetén a hatiározati javaslatot elvetettnek kell tekintetni.

A Közgyűlésen Szavazati joggal a jelenlévő egyesületi tag, kiskorú esetén hivatalos képviselője, illeWe
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján, meghatalmazott harmadik személy
rendelkezik.
A szavazati jog gyakorlásának további feltétele nincs.

Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, azonos napirend mellett 30 napon belül újra összehívható. Az
újonnan összehívott közgyűlés már függetlenül a megjelentek számától határozatképes lesz, ha erre a
tagok figyelmét a meghilvoban felhíüák,

A közgyűlési ülésekről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvbe az Egyesület bármely tagja betekinthet. A
jegyzőkönwben rögzíteni kell az előterjesztéseket, javaslatokat, felszólalásokat, a szavazásra feltett
kérdéseket, a szavazás módját és eredményét, valamint a hozott határozatokat, állásfoglalások és
javaslatok szövegét. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell az ír.ásbeli előterjesztéseket, határozati
javaslatokat és a jelenléti ívet. A közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell.
Az Elnök köteles a közgyűlés által hozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni, A
Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntéseinek
taftalma, időpon§a és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható.

3.2. A BTDSE közgyűlés kizárólagos hatáskörébe taftozik:

a BTDSE megalakulásánalq egyesülésének, feloszlásának kimondása,
az alapszabály megálla pítása, módosítása
az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának el határozása ;

- a BTDSE elnökségének, vezető tisztségviselőinek megválasztása, és indokolt esetben
visszahilvása,

- az egyesület gazdasági vezetőjének megbízása
a szakosztályok kialakítása, munkatervének megvitatása és elfogadása, versenyek kiírása,
a BTDSE esemény- és versenynaptárának megvitatása és elfogadása,
a tagdljak megszavazása, fizetési mód eldöntése,
a BTDSE éves költségvetésének jóváhagyása,



- az elnökség éves beszámolójának - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni
helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása,

- az olyan szerződés megkötésénekjóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozőjával köU

- a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok
vagy más egyesületi szeruek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;

- a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk;
- a választott könywizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- a végelszámoló kijelölése
- egyesületitagságfelbontásánakelbírálása,

kizárási eljárás lefolytatása,
- az elnökség határozata ellen benyújtott kifogás felülvizsgálata,
- határozathozatal minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a közgyűlés hatáskörébe utal.

3.3. Az elnökség

Az elnökég ülését az egyesület székhelyén tartja.

Ha az elnökégi ülést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtaftani, ha az ülésen
valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

Az elnökség ülésén, a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat;
kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés
megtá rgyalásá hoz egyha ngúlag hozzájárul.

A BTDSE működését a közgyűlés által négy évre választott 3 tagú elnökége irányítja, amelynek
összetétele: egy elnök és két elnökségi tag. Az elnökég tagjainak a mandátuma maximum egyszer
meghosszabbíthatÓ. Elnökégi tagságra minden egyesületi tag jelölhető, illetve jelölheti magát.

Az egyesület ügyvezetését az elnökég lá§a el. Az egyesület vezető tisztségviselői az elnökség tagjai.

Az elnökég tagjai:

Gera Imre (anyja neve: Biró Ezsébet Mária; lakcím: 2337 Délegyháza, Robinson park 1.)

Szigecsán Norbeft (anyja neve: Kálóczi Katalin; lakcím: 2315 Szigethalom, Nyár utca 95.)

Török Zoltán (anyja neve: Kovács llona; lakcím: 2330 Dunaharaszti, Babits Mihály utca 20.)

Az egyesület elnöke: Gera Imre.

Az elnökég ülése akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő
szavazásra jogosult részt vesz. A hatarozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

Az elnökség három tagból áll. Az elnökég az elnökét maga válasfia tagjai közül.
Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos

kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.
Az elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.



Az egyesület jogutód nélküli megszűnése utián a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben
az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági törléstől számított egy
éven belül - az egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az
érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy
ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.
Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési
igényt éruényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott
károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az egyesület
fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe.
Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

Az elnök az ügyvezetési tevékenysége során az egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel
okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel az egyesülettel szemben.

Megszűnik az elnökégi megbízatás
- határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- visszahívással;
- lemondással;
- a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
- a vezető tisztségviselő cselelolőképességének a tevékenysége ellátásához szükéges körben

történő korlátozásával;
- a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

Az egyesület tagjai, az elnököt és az elnökég más tagajait is bármikor, indokolás nélkül
visszahívha§ák.

Az elnök megbízatásáről az BTDSE-hez címzett, a BTDSE másik elnökségi tagjához vagy a
közgyűléshez intézett nyi latkozatta l bármikor lemondhat.

Ha a BTDSE működőképessége ezt megkí,vánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével
vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésóbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik
hatályossá.

Az elnökséget az egyesület tagjai közül kell választani, az elnökség legfeljebb egyharmada
választható az egyesület tagjain kívüli személyekből.

Az Elnökség tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói.

3.4. PE elnökség feladata, hatásköre:

- a BTDSE napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;

- az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés
- a BTDSE munkaterv és eseménynaptár teruezetének az elkészítése,
- a BTDSE fejlesztési tervének és az éves költségvetésnek az elkészítése, és annak a közgyűlés

elé terjesáése a vonatkozó munkaterv és eseménynaptár alapján,
- az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befeKetésére vonatkozó, a

közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása



- spoftcsoportoklétrehozása ésmegszüntetése,
- az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakrtásának és a tisztségviselők

megvá l asztatásá n a k előkészítése, a sza kosztá lyvezetők m eg bízá sa és vissza h ívása,
- fegyelmijogkörgyakorlása,
- pártoló tagság szervezése,
- kapcsolattartás a Taksony Vezér Német Nemz. Ák. Ist<. Iskola vezetőivel, valamint egyéb, a

spoftban érdekelt más egyesületekkel és társadalmi szeruezetekkel.
- a BTDSE -t érintő és megillető egyetértésijoggyakorlás,
- a BTDSE foglalkozásokon a baleseWédelmi és más biáonsági előír.ás betartása, belső

szabályzatok elkészítése,
- beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése
- aközgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése
- az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pon§ainak meghatározása
- részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre
- a tagság nyilvántartása
- az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése
- az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
- az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte

esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele.

3.5, Az elnökség szükég szerint, de legalább félévenként úlést taft. Az ülést az elnök hí,vja össze, írásban
a napirend közzétételével. A meghívó kézhezvétele és az elnökségi ülés között legalább öt nap kell, hogy
elteljen. Az elnökégi ülésre meg kell hívni a gazdasági vezetőt. Az elnökségi ülés akkor határozatképes,
ha legalább 2 főjelen van. A vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggelhozza

A határozathozatalban nem vehet résztaz a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. B:1. §
(1) 1. pont) élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, bármely más
előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükéges körben nem korlátozták.

Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt,
aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellá§a. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó
szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezető tisztségviselő áz, 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 bír.ói 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,

Az elnökég ülései nyilvánosak.

Az elnök az egyesület honlapján közzéteszi az elnökég ülésének időpon§át és helyét, az ülés időpontját
legalább 5 nappal megelőzően.



Az elnökég üléseiről jegyzőkönw készül. A jegyzőkönyv elkészítéséről az elnök gondoskodik. A
jegyzőkönyvbe a BTDSE bármely tagja betekinthet. Az iratokba betekintés csak adatvédelmi, vagy a
személyiségi jogok védelme esetén korlátozható.

Az elnökég határozatait a határozattal érintettel igazolható módon közölni kell. Az elnök köteles az
elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe bevezetni. A Határozatok Könyve a
határozatokat oly módon tartalmazza, hogy abból az elnökség döntésének tartalma, időpon§a, és
hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható.

A BTDSE elnökségénektagjainem lehetnekegymás közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1. pont).

3.6. A BTDSE a helyi lehetőségek figyelembevételével - a tagság igénye, az intézmény tanulóinak
életkori összetétele és az elnökség határozata alapján szakosztályokban vagy sportági
sportcsoportokban működhet.

3.7, A szakosztályok feladatai:
rendszeres játéK gyakorlási és versenyzési lehetőségek biztosítása,
az intézményen belüli játéko( vetélkedése( versenyek megszeruezése,
turisztikai események szervezése,
a vezetőség által meghatározott egyéb feladatok ellátása (pl. aktívaképzés, önköltséges
tanfolya mok szervezése stb.),
a szakosztályok munkájának népszerűsítése, arra történő mozgósítás,
a szakzövetségek által szervezett versenyeken való részvétel biztosítása.

4. A BTDSE gazdálkodása

4.L. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, bevételeit saját magyarországi bankfióknál
vezetett számláján taftja. Az egyesület gazdasági vezetőjét az elnökég javaslatára a közgyűlés bízza
meg. A gazdasági vezető irányítja és vezeti az egyesület pénzügyeit és gazdasági tevékenységét.
Utalványozási jogot gyakorol.

4.2. A BTDSE bevétele:

tagdíj, melynek mértékét és beflzetés módját a közgyűlés határozza meg,
állami vagy önkormányzati hozzájárulás,
Taksony Vezér Német Nemz. Át. Isk. támogatása,
egyéb bevételi források.

A tagdíj mértéke és a befizetés módja: A tagdíj mértéke évi 6000 Ft, azaz hatezer forint, melyet

minden naptári év szeptember 30-ig kell befizetni személyesen a gazdasági felelősnél, vagy
átutalással közvetlenül az egyesület folyószá mlájára.

Az egyesülethez idő közben csatlakozók a belépéstől számított következő hónap 15-i9 kell
megfizesse a megá llapított ta gdíjat.

4.3. a BTDSE kiadásai:

- eszközök és felszerelések (pl. labdáK spottszerek, mérőeszközö( erőfejlesztő gépek stb.)
beszerzése,
az egyesület irányílásához szükséges személyi feltételek biztosíltása (pl. szakosztályvezetők,
fogla l kozásvezetők, gazdasá gvezető, tech n i ka i, személyzet bérei stb. ).
versenyeztetéssel kapcsolatos költségek.

4,4. 
^ 

BTDSE önálló vagyonnal rendelkezi( amelyről a közgyűlés dönt. Az egyesület jogutód nélküli
megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennemaradó vagyonát a jelen



alapszabályban foglalt egyesületi céllal megegyező, vagy ahhoz hasonló cél megvalósítására létrejÖtt

közhasznú szervezetnek kell átadni.
A BTD5E céljai megvalósítása és gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében - kiegészítő jelleggel-

gaidasági, vátlatroás tevékenyséóet is folytathat. Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet

á Ét"rlű okiratban meghatározoú alapcél szerinti tevékenység megvalósÍ|ását nem veszélyeztetve

végez.
É" egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítŰ okiratában

meghatározott tevékenységére fordítja.
Á áróse a gazdálkodása-során elért eredményt kizárólag az Alapszabályban meghatározott célra

fordítja.

Az BTDSE tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdÚ megfizetésén túl - az BTDSE

tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek,

5. Beszámoló

Az egyesület a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetÉről az üzleti év kÖnyveinek
pzáráóát követően az üzleti év utotéó napjával, illewe a megszűnés napjával mint mérlegfordulónappal

a iogszabályban meghatározottak szerintköteles beszámolót készilteni. Az éves beszámolót az EgyesÜlet

róióvűrése'rragyja jóvá, és gondoskodik a beszámoló főbb adatainak nyilvánosságra hozásáról a 9. pont

rendelkezései szerint.

Az egyesület köteles a közgyűlés által elfogadott beszámolóját az adott üzleti év mérlegfordulónapját

követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni.

6. Fegyelmifelelősség

A BTDSE tagjai felett - ilyen minőségében elkövetett fegyelmi vétségut< esetén fegyelmi jogkÖrt az

elnökség gyá[oro5a. A fegyelmi eljárás során az elnökég a következő büntetéseket szabhatja ki:

- figyelmeztetés,
megrovás,

_ a tígság ielfüggesáése meghatározott időre, de legfeljebb egy év tartamára,

- kizárás.

A fegyelmi büntetés ellen fellebbezésnek van helye, amelyet a közgyűlés bíl,ál el egyszerű

szótöbbséggel.

7. Az egyesület megszűnése

A BTDSE megszűnik:
más égyesülettel történő egyesüléssel, vagy egyest]leteke történő szétválással,

megszűhésének megálla pí|ásával, illetve ki mondásával.

8. Iratbetekintés:

Az BTDSE irataiba az Egyesület tisztségviselői, tagjai, valamint az erre jogszabállyal feljogosiltott

rritóságot vagy más szem?lyek bármikor betekinthetnek. Az iratokba való betekintés csak adatvédelmi,

vagy eóyéb, személyiségi jogok védelme érdekében korlátozható.

Az egyesület működéssel kapcsolatban keletkezett iratokba az Elnökkel történő előzetes egyeztetés

ahpián, bárki szabadon betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet.



9. Nyilvánosság

Az BTDSE tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait helyi sajtó ú§án, valamint a
székhelyén történő közzététel lel is nyi lvá noss ágr a hozza.

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az egyesülési jogról, valamint a civil
szeruezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CDCO/. törvény rendelkezései megfelelően
irányadóak.

Taksonyr 2O2O. 01. 08.

Alulírott Gera Imre, a Brózik Tibor Taksonyi Diákport Egyesület képviselőjeként nyilatkozom, hogy az

alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos
tartalmának.

Előttünk, mint tanúk előtt:
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