Az Algyői Úszók Egyesülete Alapszabályának módosítása egységes
szerkezetben

1. §
Az egyesület neve, székhelye és jogállása
(1) Az egyesület neve: Algyői Úszók Egyesülete
(2) Az egyesület nevének hivatalos rövidítése: AÚKE
(3) Az egyesület székhelye: 6750 Algyő, Sport u. 9.
(4) Az egyesület hivatalos logója:
(5) Az egyesület működési területe: a Magyar Köztársaság.
(6) Az egyesület jogi személy

2. §
Az egyesület célja és közhasznú tevékenysége
(1) Az egyesület céljai:

A rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése,
tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása.
(2) A közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat végzi:
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott
sporttevékenység kivételével (2004.évi I. törvény a sportról 49.§ c-e pontjai)
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés. ismeretterjesztés (2011. évi CXC törvény a nemzeti
köznevelésről 4.§ (1) bekezdés a-u) pontjai)
- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés (1997.évi CLIV. törvény az egészségügyről 35.§ (1)-(2)
bekezdései)
(3) Az egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát saját honlapján keresztül
biztosítja, illetve azokba székhelyén betekintést enged.
(5)Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során
elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
(6) Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pároktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység.
továbbá országgyűlési képviselői, megyei fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.
(7) Az egyesület sport, nevelési és egészség megőrzési tevékenységét a 2.§ (2) bekezdésében meghatározott
jogszabályok, míg közhasznú tevékenységét a 2011. évi CLXXV törvény (Civil tv.) előírásai szerint
folytatja.
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3. §
Az egyesület tagjai
(1) Az egyesület tagsága:
 tag
 pártoló tag
 tiszteletbeli tag
(2)Az egyesület tagja lehet az a természetes személy vagy szervezet, aki a jelen alapszabályban foglalt
egyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. A felvételt kérőnek kérelmében
nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az egyesület létesítő okiratát ismeri és az egyesület
alapszabályát, céljait, szellemiséget, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.
(3)Pártoló tag lehet: aki a pártoló tagsági díjat megfizeti és az Alapszabályban foglaltakat betartja. A pártoló
tagdíj minimum összegét az Egyesület Elnöksége a rendes tagsági díj megállapításával egyidejűleg határozza
meg évente.
(4) A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének
kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági viszony az
Elnökség határozatával jön létre. Elutasítás esetén – a döntéstől számított 30 napon belül - fellebbezéssel
lehet fordulni a Közgyűléshez.
(5) Az egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.
(6) Az Elnökség egyszerű szótöbbségi határozattal tiszteletbeli tagnak kérhet fel olyan természetes
személyeket, akiket arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagság annak a jelölt általi írásbeli elfogadásával jön
létre. A tiszteletbeli tagság az egyesületben tagsági jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet azzal a
kivétellel, hogy a tiszteletbeli tag is jogosult a Közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott
kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni, valamint egyben köteles az Alapszabály
rendelkezéseit betartani és az egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni.
(7) A jelen Alapszabályban, a továbbiakban mindazon rendelkezésnél, ahol a ’tag’ kifejezés szerepel, csupán
az egyesület rendes tagjait kell érteni, a tiszteletbeli tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések mindig pontosan
tartalmazzák a „tiszteletbeli tag” kifejezést.
(8) Az egyesületi tagság megszűnése
a.) a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli
megszűnésével
b.) a kilépés írásbeli bejelentésével.
c.) kizárással,
d.) az egyesület megszűnésével
(9) Kilépési szándékát a tag írásban köteles bejelenteni az Elnökségnek. A kilépés az Elnökség részére
történő bejelentéssel megegyező időpontban hatályos.
(10)A Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább
háromnegyedes szavazattöbbségével az Egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki valamely, az egyesületi
tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi. Így különösen: ha a három hónapnál
régebben lejárt esedékességű tagdíjat írásbeli felszólításra sem fizette be, illetőleg ha az egyesület céljával,
szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.
(11) A tiszteletbeli tagi címet a Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal
rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazattöbbségével jogosult megvonni abban az esetben, ha a
tiszteletbeli tag az egyesület céljával, szellemiségével, értékrendjével vagy az Alapszabállyal össze nem
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egyeztethető magatartást tanúsít.
(12) A pártoló tagságot a Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal
rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazattöbbségével jogosult megvonni abban az esetben, ha a
pártoló tag az egyesület céljával, szellemiségével, értékrendjével vagy az Alapszabállyal össze nem
egyeztethető magatartást tanúsít.
(13) A 3. § (10), (11) és (12) bekezdéseiben megjelölt eljárásokban csak azt követően hozható meg a
kizárásról, a pártoló tagsági jog-, illetve a tiszteletbeli tagi cím megvonásáról szóló határozat, hogy a
határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére
és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére. Az érintett tag a határozat ellen – a döntéstől számított
30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

4.§
Tagsági jogok és kötelezettségek
(1) Az egyesület tagja jogosult:
a.) Részt venni az egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását.
b.) A természetes személy tag személyesen, a nem természetes tag képviselője útján a közgyűlésen a többi
taggal egyenlő szavazati joggal reszt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és
szavazni.
c.) A természetes személy tagok választhatnak és választhatók, a nem természetes személy tagok pedig
törvényes képviselőik útján választhatják meg az egyesület tisztségviselőit és választhatóak az egyesület
vezető tisztségviselőivé.
(2) Az egyesület tagja köteles:
a.) Az egyesület Alapszabályát és belső szabályzatait, valamint az egyesület szervei által hozott
határozatokat megtartani, az egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani.
b.) Az egyesület közgyűlésének a tagokra kötelező határozatai szerint eljárni.
c.) Az Elnökség által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni.
(3) A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és
kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti
képviseletnek nincs helye.
(4) Amennyiben a jelen Alapszabálytól eltérően nem rendelkezik, az egyesület valamennyi tagja egyenlő
jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.

5.§
Az egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok
(1) Az egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összessége. Az egyesület ügyintéző és
képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az egyesület vezető tisztségviselői: az elnökségi
tagok és az Elnök végzik.
(2)
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy
köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat a nevében ellátja. A
vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető
tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e
foglalkoztatástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az
eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem
lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
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eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
Az egyesület ügyintéző szervének tagja, illetőleg az egyesület képviselője olyan magyar állampolgár,
Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar
állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.
(3) Az egyesület vezető szervének határozathozatalaiban nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek
közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más
előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az
egyesület cél szerinti juttatásai 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.
(4) Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a döntéshozó szerv, illetve ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó
szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) az Egyesülettel e megbízásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) az Egyesülettel cél szerinti juttatásból részesül –kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem
pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján az alapszabályban
foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást-, illetve
d) az a)-c) pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

6.§
A Közgyűlés
(1) Az egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az
Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult
összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a tagok legalább egyharmada írásban kéri.
(2) A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) Az Alapszabály megállapítása, módosítása,
b.) Az éves költségvetés meghatározása,
c.) Az éves pénzügyi terv megtárgyalása,
d.) A számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló
beszámoló elfogadása,
e.) Az Elnök éves beszámolójának és a közhasznúsági mellékletének elfogadása,
f.) Az egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, megszűnésének kimondása,
g.) Az Elnökség tagsági viszony elutasítását kimondó határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálása,
h.) Az egyesület tagjainak sorából történő kizárása, illetőleg a tiszteletbeli tag cím visszavonása,
i.) Az Elnökség tagjai és az Elnök megválasztása,
j.) Az Elnökség tagjai és az Elnök visszahívása,
k.) A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása.
(3) A Közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót
a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább 8 naptári nappal meg kell küldeni elektronikus vagy
postai levélben, a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges
megismételt közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével.
(4) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50%-a plusz egy fő jelen van.
Amennyiben a Közgyűlés nem volt határozatképes, úgy az ismételt Közgyűlést 8 napon belüli időpontra –
mely lehet aznap is - össze kell hívni. A határozatképtelenség miatt aznap megismételt Közgyűlés az eredeti
meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban
az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták.
Amennyiben a határozatképtelenség miatt megismételt ülést az eredetitől eltérő napra kell összehívni, úgy a
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tagoknak újabb meghívót
jogkövetkezményeiről.

kell

kiküldeni,

teljeskörűen

tájékoztatva

őket

távolmaradásuk

(5) A Közgyűlést az Elnök vezeti le. A jegyzőkönyvvezetőt, a szavazatszámlálókat és a két hitelesítőt az
Elnök javaslatára a Közgyűlés első napirendi pontjaként, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel választja
meg. A jegyzőkönyvet az Elnök és a két hitelesítőnek megválasztott tag hitelesíti. Hitelesítő csak olyan tag
lehet, aki a Közgyűlés teljes időtartama alatt jelen van.
(6) A Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok
egyszerű szótöbbségével hozza, Az egyesület alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és
szétválásához a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának
módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező
tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Tag kizárására vonatkozó döntés
meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.
(7) Amennyiben az Elnök a Közgyűlést akadályoztatása miatt nem tudja levezetni, úgy a levezető elnök
személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező
tagok egyszerű szótöbbségével határoz.
(8) A Közgyűlés a személyi döntések (az e), f) és g) pontok) kivételével határozatait nyílt szavazással, a
személyi döntések tekintetében pedig titkos szavazással hozza.
(9) Szavazategyenlőség esetén mind nyílt, mind titkos szavazáskor a határozati javaslatot elvetettnek kell
tekinteni.
(10) A Közgyűlési határozatot az érintettekkel – igazolható módon – közölni kell. Az Elnök köteles a
Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvében vezetni. A Határozatok Könyve oly
módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya,
illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható legyen. A
határozatok nyilvánosak.

7.§
Az Elnökség
(1) Az Egyesület vezető szerve az 5 tagú Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel,
titkos szavazással 5 év időtartamra választja.
(2)Az Elnökség szükség szerint, de negyedévente legalább egyszer tart ülést. Az Elnökség ülése
határozatképes, ha azon tagjainak több mint fele jelen van. Az ülések nyilvánosak.
(3) Az Elnökség határozatait egyhangú szavazati aránnyal hozza. A határozatot az érintettel igazolható
módon közölni kell.
(4) Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A
meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább 8 naptári nappal elektronikus
vagy postai levélben meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét
egyebekben maga állapítja meg.
(5) Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
a.) Az éves tagdíj és a pártolói tagdíj mértékének meghatározása, az alakulás évében fizetendő éves tagdíj
kivételével.
b.) Az egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala.
c.) Az ügyrend elfogadása.
d.) Az etikai szabályok elfogadása.
e.) Határozat tagfelvételről.

5

f.) Az Elnök utasítása a Közgyűlés összehívására.
g.) Az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki beszámolókba, a
közhasznúsági mellékletekbe, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való betekintés biztosítása az
érdeklődők részére.
h .) A közhasznúsági melléklet tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése.
m.) Döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
(6) A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával és lemondásával
is, amely esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben választott új elnökségi tag
megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól.

8.§
Az Elnök
(1) Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással, 5 év időtartamra választott vezető
tisztségviselő, aki az egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult vezetője.
(2) Az Elnök hatásköre és feladatai:
a.) Az egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése.
b.) A munkáltatói jogok gyakorlása az egyesület munkavállalói felett.
c.) A Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtása.
d.) A Közgyűlés és az Elnökségi ülések előkészítése és levezetése.
e.) Az egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok. illetőleg bíróság előtt.
f.) Az egyesület Közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a
vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya
és személye megállapítható.
g.) Éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyása céljából a Közgyűlés elé terjesztése.
h) A Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel való
közlése.
i.) A Közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatoknak valamint az egyesület beszámolóinak az
egyesület honlapján történő nyilvánosságra hozatala.
j.) A beszámolót, a közhasznúsági mellékletet az adott üzleti év mérlegfordulóját követő ötödik hónap utolsó
napjáig kell közzétenni.

9.§
A Felügyelő Bizottság
(1) A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll, akiket a Közgyűlés választ. A Közgyűlés visszahívja a Felügyelő
Bizottság elnökét, tagjait minden olyan viselkedés - és magatartásforma tanúsítása esetén, amely az egyesület
Alapszabályában elfogadottakkal ellentétes, az egyesület jó hírnevét szándékosan sérti, vagy annak
szándékosan hátrányt okoz. Elnöke és tagjai az egyesületben más tisztséget nem viselhetnek. A Felügyelő
Bizottság tagjainak megválasztása 5 évre szól. A Felügyelő Bizottság tagjai megbízatásukat az
Alapszabályhoz csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalják. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja
meg.
(2) A Felügyelő Bizottság hatásköre és feladatai:
a.) Az egyesület szabályszerű működésének, pénzügyeinek és ügyvitelének ellenőrzése.
b.) Az ellenőrzéséről évente beszámolási kötelezettség a Közgyűlés felé.
c.) Tájékoztatás és felvilágosítás kérés a vezető tisztségviselőktől, az egyesület munkavállalóitól.
d.) Betekintési jog az egyesület könyveibe és irataiba.
d.) Részvételi és tanácskozási jog az egyesület vezető szervének ülésén.
(3) A Felügyelő Bizottság szükség szerinti időpontokban, de legalább évente egyszer ülésezik, ülései
nyilvánosak, sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza. A Felügyelő
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Bizottságot a bizottság Elnöke elektronikus, vagy postai levélben hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás
akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább 8 nappal az ülés időpontját megelőzően elektronikus, vagy
postai levélben értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak.
A bizottság üléseiről elektronikus, vagy postai levélben értesíti a tagságot és az elnökséget és határozatait
közzé teszi, valamint a személyesen érintetteket elektronikus, vagy postai levélben értesíti.
A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen a háromtagú bizottságból mindhárman jelen
vannak. A Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlevők szavazatainak egyszerű többségével, nyílt
szavazással hozza meg.
Határozatképtelenség miatt megismételt bizottsági ülés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok
tekintetében határozatképes abban az esetben, ha két bizottsági tag jelen van és egyetértenek szavazataikban.
Az ülés napirendjére a bizottság bármely tagja tehet javaslatot.
A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak.
A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a
jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A
jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya
megállapítható legyen. A Felügyelő Bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve
feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság ülésén a résztvevő
tagok aláírják.
A Felügyelő Bizottság határozatai nyilvánosak.
(4) A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
a.) Az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan
sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve
enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé.
b.) A vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
(5) A Közgyűlést a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül –
össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a Felügyelő Bizottság
is jogosult.
(6)Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem
teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

10.§
Az egyesület működése és gazdálkodása
(1) Az egyesület, mint civil szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre
emelkedése napján kezdheti meg.
(2) Az egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből
gazdálkodik.
(3) A tagdíj és a pártolói tagdíj összegét, befizetésének módját az Elnökség határozza meg az alakulás
évében fizetendő tagdíj kivételével. A tagok tagdíjbefizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz
kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját
vagyonukkal nem felelnek.
(4) Az egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.
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(5) Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott
közhasznú tevékenységére fordítja.
(6) Az egyesület befektetési tevékenységet nem végez, befektetési szabályzat készítési kötelezettsége nincs.
(7) Az egyesület az államháztartás alrendszereiből – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli
szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való
elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a
sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az egyesület, mint közhasznú szervezet által nyújtott, cél szerinti
juttatások bárki által megismerhetők.
(8)Az egyesület a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli
hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél
szerinti juttatásban nem részesítheti.
(9) Az egyesület bármely cél szerinti juttatását - az Alapszabályban meghatározott szabályok szerint –
pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből –
az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott
nyertese van (színlelt pályázat). A színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
(10) Az egyesület váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
(11) Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét
veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel
fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
(12) Az egyesület a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köteles közhasznúsági mellékletet készíteni,
amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni.
(13) Az egyesület megszűnését a 2011. évi CLXXV törvény II. fejezete, ill. a 2004.évi I. törvény 17.§ (5)-(6)
bekezdései szabályozzák azzal, hogy a megmaradó vagyon a tagok között nem osztható fel.
(14) Az egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az egyesület
gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő és
közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathatja.
(15) Az egyesület működése felett a bíróság gyakorol törvényességi felügyeletet.

11.§
A nyilvánosság biztosítása
(1) Az egyesület működésével, határozatai közzétételével, szolgáltatási igénybevétele módjával, beszámolói
és közhasznúsági melléklet közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot az alapszabályban szabályozott
iratbetekintési és felvilágosítás adási jog rögzítésével biztosítja.
(2) Az egyesület tevékenysége nyilvánosságának biztosítása érdekében a http://auke.hu URL-en internetes
honlapot működtet. A honlapon az alapszabályt, közgyűlési és elnökségi határozatokat, az egyesület
szolgáltatásaival kapcsolatos dokumentumokat, az éves beszámolót, a közhasznúsági mellékletet közzé kell
tenni. Ugyanitt lehetőséget kell biztosítani felvilágosítás kérésére is elektronikus levelezés útján. Az
egyesület a közhasznú tevékenységek, a szolgáltatások igénybevételének módját is a honlapon hozza
nyilvánosságra. A honlap tartalmáért és működtetéséért az Elnökség felelős.
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(3)Az Elnök köteles gondoskodni az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba (különösen
a határozataiba, szolgáltatásai igénybevétele módjával kapcsolatos szabályzatokba, jelentésekbe,
beszámolóiba) való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni.
(4)A fenti dokumentumokat személyes megtekintés céljából, az Elnökkel egyeztetett időpontban
rendelkezésre bocsátja az egyesület székhelyén.
(5) Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az Elnök részére megküldeni, az Elnök a
kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül köteles az iratbetekintést lehetővé tenni.
(6) Az Elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést
haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve
jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.
(7)Az Elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező
neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.

Az Algyői Úszók Egyesülete Alapszabályának módosítását a 2017. április 20-án megrendezett Közgyűlésen
megjelent tagok hagyták jóvá.
Igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások
alapján hatályos tartalmának.

Kelt: Algyő, 2017. április 20.

…………………………………………
Zsura Zoltán
az egyesület elnöke
Előttünk, mint tanúk előtt:

1. ................................................................
Név:

2. ...............................................................
Név:

Lakcím:

Lakcím:
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