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ALAPSZABÁLY
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Az egyesület neve: Gödi Sport Egyesület, rövidített neve: G.S.E.
2. Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Sporttelep.
3. Az egyesület önálló jogi személy.
4. Az egyesület felügyeletét az ügyészség és a Pest Megyei Bíróság látja el.
5. Az egyesület nyitott, politikailag és ideológiailag nem elkötelezett, önszerveződő sport és közéleti
szervezet.
6. Az egyesület színe: kék-fehér.
7. Az egyesület alapítási éve: 1920.
II.
AZ EGYESÜLET CÉLJA
1.

Göd nagyközségben sport programok szervezése, ezen belül szabadidő és versenysportokban
való részvétel, az egyes sportágak népszerűsítése, utánpótlás nevelése.

2.

Ismeretterjesztés.

3.

Sportkultúránk fejlesztése.

4.

Az egészséges és sportszerű életmódra való nevelés.
III.
AZ EGYESÜLET FELADATA

1. Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében gondoskodik a szervezeti, jogi, anyagi személyi
és erkölcsi feltételek biztosításáról, többek között:
 Szakosztályok

működésének

elősegítése,

fejlesztési

célkitűzések

meghatározása,

megvalósításáról gondoskodás,
 Göd nagyközség területén lebonyolításra kerülő sportesemények szervezése,
 Egyesületi nyilvántartások vezetése,
 A sportfegyelmi szabályzatban meghatározott sportfegyelmi jogkör gyakorlása,
 Bevételeivel való önálló gazdálkodás.

és

a

2. Az egyesület e céljai megvalósítása során a Közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI.tv.26.§
c/2., c/4., c/14. pontok alatti közhasznú tevékenységeket folytatja. Tevékenysége során az
elnökség döntése alapján olyan személyek is részesedhetnek a szolgáltatásokban, akik nem tagjai
az egyesületnek.

IV.
AZ EGYESÜLETI TAGSÁGGAL ÖSSZEFÜGGŐ KÉRDÉSEK
1. Az egyesület rendes tagja lehet minden olyan természetes személy, aki az egyesület Alapszabályát
elfogadja és az egyesület működésében tevékenyen részt vállal.
2. Az egyesület pártoló tagja lehet minden természetes és jogi személy, aki (amely) az egyesület
működéséhez anyagi támogatással hozzájárul és a belépési nyilatkozatot kitölti.
3. Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a természetes személy, aki kiemelkedő tevékenységével
támogatja az egyesület működését, az egyesület elnökségének döntése alapján.
4. A rendes tagsági viszony a belépési nyilatkozat kitöltésével és az esedékes tagdíj egyidejű
befizetésével jön létre.
5. Jogi személy a tagsági jogait kijelölt képviselőinek révén gyakorolja.
6. Az egyesület rendes tagja jogosult:
 Az egyesület által nyújtott anyagi kedvezményeket igénybe venni.
 Kezdeményezéseket tenni a szervezet programjára,
 Az egyesület tevékenységében és rendezvényein tanácskozási és szavazati joggal részt venni,
 Választható és választhat az egyesület szerveibe,
 Az egyesület által nyújtott anyagi kedvezményeket igénybe venni.
7. Az egyesület pártoló és tiszteletbeli tagja jogosult:
 Kezdeményezéseket tenni a szervezet programjára,
 Az egyesület tevékenységében és rendezvényein tanácskozási joggal részt venni,
 Választható az egyesület szerveibe.
8. Az egyesület valamennyi tagja köteles:
 Eleget tenni az egyesület Alapszabályában előírt kötelezettségeinek, különösen
 Részt vállalni (anyagilag és/vagy személyesen) a szervezet céljainak megvalósításában,

 A vállalt feladatokat teljesíteni.
9. Az egyesületi tagság megszűnik:
 Kilépéssel,
 Kizárással,
 Az egyesület jogutód nélküli megszűnésével,
 Jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével.
10.Ki kell zárni az egyesület tagjainak sorából azt, akit a Magyar Köztársaság törvényeivel, vagy az
Egyesület Alapszabályával, illetve az elnökség ajánlásaival összeegyeztethetetlen magatartást
tanúsít, vagy azok ellen folyamatosan vét és a fenti szabályokat figyelmeztetés ellenére sem tartja
be. Az egyszeri szóbeli és egyszeri írásbeli figyelmeztetést az elnök rendeli el.
11.A tagság megszűnésének időpontja:
 Kilépés esetén a kilépési szándék bejelentését követő nap,
 Kizárás esetén a kizáró határozatban meghatározott időpont.
12.Ha az egyesület valamelyik tagja ellen büntetőeljárás indul, az elnökség az érintett tag tagsági
viszonyát felfüggesztheti.

V.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE

A./ A KÖZGYŰLÉS
1.

Az egyesület legfőbb testületi szerve a tagok összességét képviselő küldöttekből álló közgyűlés,
amely bármely egyesületi kérdésben dönthet.

2. Aközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
•

Az Alapszabály megállapítása és módosítása,

•

Az egyesület elnökének, elnökségi tagjainak, a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása,
felmentése és visszahívása,

•

Az egyesület tárgyévi munkatervének és költségvetésének az elfogadása,

•

Az egyesület előző évi mérlegének és eredmény kimutatásának elfogadása,

•

Az elnökség beszámolójának a jóváhagyása,

•

A Felügyelő Bizottság beszámolójának jóváhagyása,

•

A közhasznú jelentés jóváhagyása,

•

Az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, szétválásának, átalakulásának vagy
megszűnésének az elhatározás, feloszlás esetén az egyesületi vagyonról történő döntés,

•
3.

Az egyesület elnökének és tisztségviselőinek fegyelmi és anyagi felelősségre vonása.
A közgyűlést az elnökség, illetve nevében az elnök évente legalább egyszer köteles összehívni.
Az elnökség döntése vagy a küldöttek legalább egynegyedének a cél és ok megjelölésével történő,
írásban előterjesztett kérelme alapján rendkívüli közgyűlést kell összehívni. A közgyűlést akkor is
össze kell hívni, ha:

4.

•

A törvényességi felügyeletet gyakorló szerv azt írásban indítványozza, vagy

•

Az egyesület nem tudja teljesíteni pénzügyi kötelezettségeit.

A közgyűlésre a küldötteket névre szóló meghívóval, vagy az egyesület székhelyén lévő
hirdetőtáblán kifüggesztett hirdetményben, a napirendi pontok és az esetleges dokumentumok
tervezetének ismertetésével, a közgyűlés időpontját megelőző legalább 15 nappal korábban hívja
meg az elnök. Az elnök köteles ugyanilyen határidővel a törvényességi felügyeletet gyakorló
szervet és a Felügyelő bizottság tagjait is tájékoztatni a közgyűlés időpontjáról és napirendjéről.

5.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek több , mint a fele jelen van. A
határozatképtelenség miatt elhalasztott és másodszor összehívott közgyűlés az eredeti napirenden
szereplő kérdésekben, a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A megismételt
közgyűlést a határozatképtelen közgyűlést követő 3 napon belüli időpontra kell összehívni.

6.

A közgyűlés határozatait nyílt szavazással és a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
Minden küldöttnek egy szavazati joga van. Az elnök és az elnökség tagjai a közgyűlésen
küldöttként szavazhatnak. A szakosztályvezető elnökségi tagok csak egy jogcímen, egy szavazati
joggal rendelkezhetnek, vagy küldöttként, vagy elnökségi tagként.

7.

Leadott szavazatnak kizárólag az igen, illetőleg a nem szavazat számít. A tartózkodás le nem
adott szavazatnak minősül.

8.

Szavazategyenlőség esetén a közgyűlés levezető elnökének a szavazata dönt. Választás esetén
ugyanezek a szabályok érvényesek.

9.

Nem szavazhat az adott kérdésben az a tag, aki a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi
CLVI tv. 8.§(1) bekezdésének hatálya alá tartozik.

10. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni és abban rögzíteni kell a közgyűlés lényeges

eseményeit és a meghozott határozatokat. A jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és két
hitelesítő tag írja alá. A jegyzőkönyv kötelező melléklete a jelenléti ív. A közgyűlésen a jogi
személy tagok képviselőik útján gyakorolják jogaikat.
11. A közgyűlés ülései nyilvánosak. Zárt ülést a levezető elnök javaslatára a közgyűlés döntése
alapján lehet elrendelni. Ez a javaslat ügyrendi kérdésnek minősül, ezért előre feltüntetni a
meghívóban nem kötelező. A zárt ülésen is részt vehetnek hallgatóként az egyesület nem küldött
tagjai.
B./ AZ ELNÖKSÉG
12. Az egyesület elnöksége az elnökből, az alelnökből, a szakosztályvezetőkből és 7 tagból áll.
13. Az elnököt, valamint a tagokat külön- külön a közgyűlés 4 évi határozott időtartamra
választja meg. Az alelnököt az elnökség tagjai közül maga választja meg.
14. Az egyesület elnöke egyben az elnökség elnöke is.
15. Az elnökség az elnökségi tagok létszámának a működést veszélyeztető mértékű csökkenése
esetén a következő közgyűlésig tartó időszakra maximum 3 tagot kooptálhat.
16. Az egyesület elnöksége a közgyűlések közötti időben gondoskodik az egyesület folyamatos
működéséről, dönt mindazon ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe, valamint gondoskodik a közgyűlés határozatainak a végrehajtásáról. Előkészíti
továbbá a közgyűlés döntéseit, és összehívja a közgyűlést. Az elnökség szükség szerint, de
legalább évente 4 alkalommal ülésezik.
17. Az elnökség az egyesület éves beszámolóját, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi
CLVI.tv.19.§(1) bekezdés szerinti közhasznúsági jelentést a közgyűlési meghívóval egy időben a
4.3. szerinti hirdetményi úton közzéteszi.
18. Az elnökséget az elnök névre szóló meghívóval az ülést megelőző 7 nappal korábban – kivéve a
sürgős döntést igénylő eseteket – hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell a tervezett napirendi
pontokat. Az elnökség akkor határozatképes, ha azon legalább az elnökségi tagok 50%-a jelen
van. Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség
szavazásain tartózkodni nem lehet. Az elnökségi ülésről készült jegyzőkönyvet az elnök és egy
jelenlévő elnökségi tag írja alá.
19. Nem szavazhat az adott kérdésben az a tag, aki a Közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi
CLVI.tv. 8.§(1) bekezdésének hatálya alá tartozik.
20. Az elnökség elkészíti az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatát, melyben meghatározza a
belső működés és a külső kapcsolattartás azon szabályait, melyeket jelen alapszabály nem

részletez, illetve nem utal a küldött közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. E témakörökön belül
szabályozza különösen a számvitelről és adózásról szóló, vonatkozó jogszabályok által
meghatározott pénzkezelési, nyilvántartási, belső ellenőrzési rendet, valamint a Közhasznú
szervezetekről

szóló

1997.évi

CLVI.tv.

7.§(2)

bekezdése

a),b),c),d)

pontjai

szerint

megkövetelteket.
21. Az elnökség tagjai az Alapszabály VII. pontja szerinti esetekben és módon jogosultak az
egyesületet képviselni.
22. Nem választható elnökségi taggá az, akivel szemben a hatályos magyar jogszabályok, illetve jelen
alapszabály alapján bármilyen kizáró, korlátozó vagy összeférhetetlenségi ok áll fenn, illetve
akivel szemben az egyesületnek az elnökség által jóváhagyott követelése van.
23. Az elnökség tagjai tisztségük ellátásáért díjazásban nem részesülnek, de a feladataik ellátásával
kapcsolatban közvetlenül felmerült, igazolt kiadásokat részükre az egyesület megtéríti.
C./ AZ ELNÖK , ALELNÖK, TISZTELETBELI ELNÖK

24. Az elnök az egyesület működését a jogszabályoknak, az Alapszabálynak, valamint a közgyűlés és
az elnökség határozatainak megfelelően, személyes felelősséggel irányítja.
25. Az elnök tevékenységéért a közgyűlésnek tartozik felelősséggel.
26. Az egyesület elnöke az egyesület ügyvitelének felelős vezetője, s mint ilyen, az elnökség elnöke
is.
27. Az elnök az egyesület éves beszámolóját és közhasznú jelentését jóváhagyásra az elnökség elé
terjeszti, legkésőbb a közgyűlés időpontját megelőző 30 nappal.
28. Nem választható elnökké az, akivel szemben a hatályos magyar jogszabályok, illetve jelen
alapszabály alapján bármilyen kizáró, korlátozó vagy összeférhetetlenségi ok áll fenn, illetve
akivel szemben az egyesületnek az elnökség által jóváhagyott követelése van.
28/A. Az alelnök az elnök akadályoztatása esetén ellátja mindazon feladatokat, és gyakorolja
mindazon jogokat, melyeket ezen Alapszabály az elnök hatáskörébe utal. Az alelnöknek ugyanazon
követelményeknek kell megfelelni, mint az elnöknek.
28/B. A közgyűlés határozott időtartamra tiszteletbeli elnököt választhat, aki jogosult az egyesület
ülésein tanácskozási joggal részt venni.

D./ A KÜLDÖTTEK
29. A küldöttek képviselik az egyesület közgyűlésén a rendes tagokat.
30. A küldötteket a rendes tagok a szakosztályok keretein belül a tagok választják és hívják vissza.

31. Minden küldött a szakosztályának 10 tagját jogosult és köteles képviselni.
E./ A SZAKOSZTÁLYOK
32. A szakosztályok az egyesület által rendelkezésükre bocsátott keretek között költségvetésükkel
önállóan gazdálkodnak.
33. A szakosztályok a tagjaik közül 3 tagú vezetőséget választanak, amely vezetőség képviseli a
szakosztályt az elnökség, a többi szakosztály és harmadik személyek irányában.
34. A szakosztályok vezetősége kötelezettséget az elnök jóváhagyása nélkül nem vállalhat.
35.

Az egyes sporttevékenységek végzését, szervezését, szakmai irányítását, a küldöttek
megválasztását a szakosztályok látják el.

36.

A szakosztályok kötelesek tevékenységükről, eredményeikről, gazdálkodásukról szóló
beszámolót készíteni az elnökség részére a közgyűlés összehívására vonatkozó értesítés előtt
legalább 1 héttel, és évi egy alkalommal a közgyűlés részére, melyet a közgyűlés összehívása előtt
az elnökséggel jóvá kell hagyatni.

37. A szakosztályok felelősek az ott folyó szakmai munka minőségéért, ezen keresztül az egyesület
céljainak teljesítéséért.
38. A szakosztályok állapítják meg és szedik be a tagdíjakat tagjaiktól.

F./ A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
39. A Felügyelő Bizottságot, amely 3 tagból áll, a közgyűlés választja a megválasztástól számított 4
évre.
40. Felügyelő Bizottsági taggá bármely 25. életévét betöltött gödi lakos megválasztható.
41. Az egyesület alkalmazottját és elnökségi tagját a Közgyűlés nem választhatja a Felügyelő
Bizottság tagjává.
42. Nem választható a Felügyelő Bizottság tagjává az, akivel szemben a hatályos magyar
jogszabályok,

illetve

jelen

alapszabály

alapján

bármilyen

kizáró,

korlátozó

vagy

összeférhetetlenségi ok áll fenn, illetve akivel szemben az egyesületnek az elnökség által
jóváhagyott követelése van.
43. A Felügyelő Bizottság tagjai közül elnököt választ.
44. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnöke hívja össze.
45. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, azt a közgyűlés hagyja jóvá.
46. A Felügyelő Bizottság hatásköre:

•

Az egyesület vezetésének ellenőrzése keretében az Elnökség tagjaitól felvilágosítást, vagy
jelentést kérhet.

•

Az egyesület könyveit és iratait megvizsgálhatja.

47. A Felügyelő Bizottság a Közgyűlés elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a
mérleget, a vagyonkimutatást és az éves tervet köteles megvizsgálni. A vizsgálat eredményéről a
Felügyelő Bizottság elnöke számol be, a mérleg és az éves terv esetében írásos beszámolót készít.
48. A mérlegről továbbá az éves tervről a közgyűlés a Felügyelő Bizottság beszámolójának
ismeretében határozhat.
49. A Felügyelő Bizottság az egyesület érdekében összehívhatja a közgyűlést.
50. Köteles összehívni a közgyűlést, ha jogszabályba, az alapszabályba ütköző intézkedést vagy
mulasztást tapasztal, illetve az Egyesület érdekeit sértő intézkedés, mulasztás vagy visszaélés
esetén.
VI.
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA
1.

Az egyesület vagyonának forrásai elsősorban:

•

A tagdíjak

•

A helyi önkormányzat által a költségvetés terhére juttatott támogatás,

•

Jogi személyek és magánszemélyek által esetenként juttatott támogatások, felajánlások,
hozzájárulások,

•

Pályázatokon elnyert összegek,

•

Az egyesület vagyoni értékű jogainak hasznosításából, illetve vállalkozói tevékenységéből
származó bevételei,

•

Az egyesületi rendezvények, valamint az egyesületi kiadványok bevételei,

•

Ingatlanvagyonának és vagyoni értékű jogainak hasznosításából származó bevételei.

2.

Az egyesület – közhasznú céljainak megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében
– gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat. A közhasznú tevékenység megvalósítása
érdekében folytatott vállalkozási tevékenység azonban nem veszélyeztetheti a közhasznú
tevékenységek végzését.

3.

Az egyesület tartozásaiért kizárólag saját vagyonával felel. Az egyesület tagjai – a tagdíj
megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

