I.
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
Az egyesület tagjai a szigetszentmiklósi sportélet fellendítése érdekében valamint a
harcművészet népszerűsítése, támogatása, és az egészséges életmódra nevelés érdekében
Ptk. 61-64. § alapján önkéntesen létrehozott, önkormányzattal és költségvetéssel
rendelkező társadalmi szervezetet hoznak létre.

II.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.) Az egyesület olyan önkéntesen létrehozott önkormányzattal rendelkező szervezet,
amely az alapszabályban meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal
rendelkezik és céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét.
2.) Az egyesület jogi személy.
3.) Az egyesület tevékenységét pártoktól függetlenül végzi, azoktól támogatást nem
fogad el.
Az egyesület országgyűlési képviselő-jelölt állításában nem működhet közre.
4.) Az egyesület sportegyesületként folytatja tevékenységét.
A SEINCHIN Karate Sportegyesület Szigetszentmiklós a Szigetszentmiklós Város
Művelődési Ház hirdetőtábláján kifüggesztett közleményben tájékoztat az általa
nyújtott szolgáltatásokról és a szolgáltatások igénybevételének módjáról.
Az egyesület szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesedhet.
5.) Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

III.
AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATA
1.)Az egyesület célja, a karate sportág népszerűsítése, ennek tömegsport és versenysport
ágának fejlesztése, az egyesület tagjainak ilyen irányú képzése, a versenyeken való
részvétel és versenyek szervezése,a fiatalság szellemi és fizikai képességének
erősítése, növelése.
2.) A fenti cél elérésének érdekében, az egyesület szervezi tagjainak képzési, gyakorlási,
edzési és versenyeztetési feladatait, úgy a versenyek kiírásával és megrendezésével,
mint más versenyeken való részvétel biztosításával.
együttműködik a szakmai és egyéb feladatok ellátása érdekében más, hasonló
tevékenységet folytató egyesületekkel vagy szervezetekkel.
Hazai és nemzetközi szervezetekkel, szövetségekkel kapcsolatot tart, ilyen
szervezetek tagja lehet.

IV.
AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE
1.) Az egyesület neve:
Az egyesület rövidített neve:

SEINCHIN Karate Sportegyesület Szigetszentmiklós
SEINCHIN KSE. Szigetszentmiklós

2.) Az egyesület székhelye:

2310 Szigetszentmiklós, Akácfa krt. 9.

3.) Színe:

Fekete-fehér

4.) Alapítási éve:

1995.

5.) Hivatalos pecsétje:

Körbélyegzőn Seinchin Karate Sportegyesület
Szigetszentmiklós Japán írásjellel Goju-Ryu

6.) Egyesületjelvénye:

Seinchin Karate Sportegyesület Szigetszentmiklós
Japán írásjellel Goju-Ryu

7.) Weblapja:

www.seinchin.hu

8.) Működési terület:

Szigetszentmiklós és vonzáskörzete

(szervezés alatt)

V.
TAGSÁGI VISZONY
1.) A tagsági viszony létesítésének feltételei:
Az egyesület tagja lehet minden olyan magánszemély, aki az egyesület célkitűzéseit
elfogadja és az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A 18. életévét még be nem töltött tag belépéséhez szülői hozzájárulás szükséges.
Az egyesület tagjairól nyilvántartást kell vezetni, melyért az egyesület elnöke felel.
Az egyesületbe történő felvétel iránti igényét a tagjelölt az Elnökség felé terjesztheti
elő. Az előterjesztés nem kötött semmiféle alakszerűséghez. Az Elnökség értesíti a
tagjelöltet a következő Elnökségi ülés időpontjáról. Az Elnökség a tagjelölt
megjelenése esetén dönt a tagfelvétel iránti kérelemről, amelyről a tagjelölt közvetlen
úton szerez értesülést. A tagsági jogviszony kezdő időpontja az egyesületbe való
felvételt kimondó Elnökségi döntés napja.
A felvételt kérőnek nyilatkoznia kell, hogy az egyesület alapszabályát ismeri, az
egyesület céljait, szellemiségét, értékrendjét, kialakult szokásait magára nézve
kötelezőnek fogadja el.
Amennyiben a tagjelölt felvétel iránti kérelmét az Elnökség elutasítja, azzal szemben
a tagjelölt 15 napon belül az Egyesült Elnökénél előterjesztett jogorvoslattal a
közgyűléshez fordulhat. Jogorvoslati kérelem esetén az Elnökség a tagjelöltet is a
tagokhoz hasonló módon értesíti a közgyűlés időpontjáról.

2.) A tag jogai:
- részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein,
- választhat és választható az egyesület szerveibe.

3.) A tag kötelezettségei:
A tag köteles eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelességeinek, a
tagdíjat határidőben megfizetni.
A tag köteles az egyesület céljait, szellemiségét, értékrendjét, kialakult szokásait
tiszteletbe tartania.
Az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag
a
tudomására jutástól számított 30 napon belül
a Pest Megyei Bíróság előtt
megtámadhatja.
A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban
indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.
4.) A tagsági viszony megszűnése:
a)Megszűnik a tagsági viszony:
- a tag halálával,
- kilépéssel;
- kizárással,
Kizárására az egyesület Elnöksége akkor jogosult, ha a tag súlyosan megszegi az
egyesületi tagtól elvárható szabályokat, nem egyesületi taghoz méltó magatartást
tanúsít, nem teljesíti az Alapszabályban foglalt kötelességeit, vagy nem fizeti a
tagdíjat.
A kilépés a tag önkéntes akarat elhatározása. A kilépési (lemondási) szándékot az
elnökségnek írásban kell bejelenteni, úgy, hogy az átvétel, de legalább a postára adás
(elküldés) igazolható legyen.
A tagsági viszony a kilépési szándékot bejelentő nyilatkozat postára adásának, vagy
más módon történő elküldésének a napján szűnik meg.
A tagot kizárás tárgyában tartott Elnökségi ülésről írásban, igazolható módon kell
értesíteni, úgy hogy az értesítést az ülést megelőzően legalább 8 nappal korábban
megkapja. A tagnak meg kell adni a lehetőséget a védekezésre, az üggyel kapcsolatos
észrevételeinek, álláspontjának előadására.
A tag jogosult a kizárással kapcsolatos álláspontját az ülésen személyesen előadni,
vagy kérni a személyes meghallgatás mellőzését és álláspontját írásban előterjeszteni.
Ha a tag a védekezését írásban terjeszti elő, azt oly módon köteles az Elnökségnek
eljuttatni, hogy a kitűzött ülés időpontjáig megérkezzen az Elnökség részére.
Ha ezt a tag elmulasztja, az Elnökség a rendelkezésre álló adatok alapján jogosult
dönteni
A kizárást kimondó határozatról a tagot 15 napon belül írásban, tértivevényes
levélben, vagy más- átvételt igazoló módon- kell értesíteni.
A kizárást kimondó határozattal szemben a tag 15 napon belül az egyesület Elnökénél
benyújtott jogorvoslattal fordulhat a közgyűléshez.
Amennyiben a tag a kizárást jogsértőnek találja, jogában áll a határozat
kézhezvételétől számított 30 napon belül a határozatot bíróság előtt megtámadni.
A kizárt tag tagsági viszonya a kizáró határozat jogerőre emelkedésének napján
szűnik meg.

VI.
AZ EGYESÜLET SZERVEI
1.) Közgyűlés:
Az egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés.
A közgyűlést szükség szerint de legalább kétévente össze kell hívni.
Kötelező a közgyűlés összehívása:
- ha a bíróság elrendeli;
- ha a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri. E kérelmet az
Elnökségnek kell megküldeni.
- 30 napon belül, amennyiben az Egyesület bármely szervének döntésével szemben
az alapszabályban foglalt jogorvoslati lehetőséggel élve a jogosult a közgyűléshez
fordult.
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- az Alapszabály megállapítása, módosítás;
- a tisztségviselők megválasztása, visszahívása;
- az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, feloszlásának
kimondása;
- az Elnökség évi beszámolójának elfogadása.
- az évi költségvetés elfogadása,
- a tagdíj meghatározása.
A közgyűlés összehívása:
A közgyűlést az egyesület Elnöksége hívja össze.
A közgyűlést - annak időpontját minimum 15 nappal megelőzően
közlésével írásban kell összehívni.

- a napirend

A tagok legalább egyharmadának írásbeli indítványára bármely ügyet fel kell venni a
közgyűlés napirendjébe.
Határozatképesség:
A közgyűlés a tagok 50%-a + 1 fő jelenléte esetén határozatképes.
Határozatképtelenség esetén azonos napirenddel összehívott újabb közgyűlés - az
eredeti napirend tekintetében - a megjelent tagok számára tekintet nélkül
határozatképes, melyre a tagokat az eredeti meghívóban figyelmeztetni kell. A
megismételt közgyűlést az elnökség jogosult összehívni.
Határozathozatal:
A közgyűlés határozatait a jelenlévő tagok több mint felének szavazatával, nyílt
szavazással hozza.
A közgyűlésen minden tagot egy szavazat illet meg.
Nem vehet részt a közgyűlés határozathozatalában az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója, élettársa ( továbbiakban: hozzátartozó) a határozat alapján:
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
Nem minősül előnynek a társadalmi szervezet által a tagjának, a tagsági viszony
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell a megjelent
tagok számát, a tárgyalt ügyek összefoglalását, a határozatokat és a szavazás
eredményére vonatkozó adatokat.
A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke (levezető elnök) és a jegyzőkönyvvezető írja alá,
majd a közgyűlés által megválasztott két tag hitelesíti.
A közgyűlések nyilvánosak, azon bárki részt vehet.
Az egyesület működésével, szolgáltatási igénybevétele módjával, beszámolói
közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban
meghatározott módon (közzétételi kötelezettség), másrészt a jelen szerződésben
szabályozott irat betekintési és felvilágosítás adási jog rögzítésével. Amennyiben ezen
szabályokkal sem valósulna meg a nyilvánosság biztosítása, úgy a társaság vállalja,
hogy a jogszabályban rögzített körben helyi sajtó útján megjelentetett közleményben
teszi közzé ezen adatokat.
Az elnök köteles a közgyűlés által hozott döntések nyilvántartását naprakészen
vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya,
a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye is).
Az elnök köteles a közgyűlés, illetve az elnökség által hozott olyan határozatokat,
amelyek bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg,
illetve harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthetnek a döntés
meghozatalától számított 8 napon belül, írásban, ajánlott postai küldeményként
feladva az érintettnek is megküldeni, továbbá a Szigetszentmiklós Város Művelődési
Ház hirdetőtábláján nyilvánosságra hozni.
Amennyiben az irat a hatályos jogszabályok szerint nem tekinthető kézbesítettnek,
úgy köteles ennek tudomásra jutásától számított 8 napon belül közleményként
valamely helyi sajtó útján is nyilvánosságra hozni.
Az egyesület működésével kapcsolatos minden tájékoztatás és közzététel a Kisváros
Önkormányzati Híradó lapban és a Szigetszentmiklós Város Művelődési Ház
hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel történik meg.
A közgyűlés működése:
A közgyűlések nyilvánosak, azon bárki részt vehet.
Az egyesület működésével, szolgáltatási igénybevétele módjával, beszámolói
közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban
meghatározott módon (közzétételi kötelezettség), másrészt a jelen szerződésben
szabályozott irat betekintési és felvilágosítás adási jog rögzítésével. Amennyiben ezen
szabályokkal sem valósulna meg a nyilvánosság biztosítása, úgy a társaság vállalja,
hogy a jogszabályban rögzített körben helyi sajtó útján megjelentetett közleményben
teszi közzé ezen adatokat.
A közgyűlés által hozott döntések nyilvántartását naprakészen az egyesület elnöke
köteles vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és
hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye is).
Az elnök köteles a közgyűlés, illetve az elnökség által hozott olyan határozatokat,
amelyek bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapít meg, illetve

harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthet a döntés meghozatalától
számított 8 napon belül, írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek
is megküldeni.
Amennyiben az irat a hatályos jogszabályok szerint nem tekinthető kézbesítettnek,
úgy köteles ennek tudomásra jutásától számított 8 napon belül közleményként
valamely helyi sajtó útján is nyilvánosságra hozni.
2.) Elnökség:
Az Elnökség tagjait a közgyűlés 5 évi időtartamra, nyílt szavazással választja meg.
Az Elnökség az egyesület elnökéből és két tagból áll.
Az elnökségének nem lehet tagja, aki sportegyesületnél elnökségi tag, illetve
sportvállalkozásnál vezető tisztségviselő volt az annak megszűnését megelőző három
évben, feltéve, hogy a sportszervezetet felszámolták;
Az Elnökség feladata:
Az Elnökség a közgyűlés határozatainak megfelelően irányítja az egyesület
tevékenységét, kialakítja az egyesület szervezetét, gyakorolja a hatáskörébe utalt
jogokat.
Az Elnökség dönt minden olyan ügyben, amelynek eldöntése nem tartozik az
egyesület más szervének hatáskörébe.
Tevékenységéért a közgyűlésnek felelős.
Határozatképesség:
Az Elnökség akkor határozatképes, ha ülésén mindhárom tag jelen van.
Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
Az Elnökség ülésének összehívása, az ülésre vonatozó szabályok:
Az Elnökség üléseit szükség szerint, de évente minimum két alkalommal kell
összehívni.
Az Elnökség üléseit az elnök hívja össze.
Az Elnökség ülését - annak időpontját minimum 15 nappal megelőzően - a napirend
közlésével írásban kell összehívni.
Az elnökségi tagok írásbeli indítványára bármely ügyet fel kell venni az elnökségi
ülés napirendjébe.
Az elnökség ülései nyilvánosak, azon hallgatóként bárki részt vehet.
Tanácskozási jog kizárólag a vezetőség által e joggal felruházottakat illeti meg.
Az Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- a tag kizárása;
Nem vehet részt az Elnökség határozathozatalában az a személy, aki valakinek közeli
hozzátartozója (Ptk. 685. §. b. pont), élettársa a határozat alapján
a.) kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minősül előnynek a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell a
megjelentek számát, a tárgyalt ügyek összefoglalását, a határozatokat és a szavazás
eredményére vonatkozó adatokat.
A jegyzőkönyvet az Elnökség valamennyi tagja aláírja.

Az Elnök köteles a Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen
vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya,
a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye is).
Az elnökségi tagság megszűnik:
a.) a mandátum lejártával,
b.) lemondással
c.) visszahívással, (ha a megválasztás feltételeinek nem felel meg, jogsértő
magatartást tanúsít, feladatait nem látja el, vagy alkalmatlan)
d.) elhalálozással,
3.)Felügyelő Bizottság
A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés 5 évi időtartamra, nyílt
szavazással választja meg.
A Felügyelő Bizottság egy elnökből és két tagból áll.
Feladata:
- Az elnökség éves beszámolójának – annak közgyűlés elé terjesztését megelőzően–
történő felülvizsgálata, az évi költségvetés véleményezése.
- A Bizottság a beszámoló és költségvetésről elfogadott döntését a közgyűléssel a
határozathozatal előtt ismerteti.
A Felügyelő Bizottság a tevékenységéért a közgyűlésnek felel.
Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke, vagy tagja, aki
a) a vezető szerv elnöke, vagy tagja,
b) az egyesülettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a
jogszabály másképp nem rendelkezik.
b) az egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet
által tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, létesítő okiratának megfelelő cél
szerinti juttatást – illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az elnökség működését és gazdálkodását. Ennek
során a vezető tisztségviselőktől jelentést, felvilágosítást kérhet, az iratokba
betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
A Felügyelő Bizottság köteles az elnökséget tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történ, amelynek megszüntetése, vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv
döntését teszi szükségessé,
- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

VII.

TISZTSÉGVISELŐK
1.) Az egyesületben tisztségviselők:
-

Elnök;
Elnökségi tagok;
Felügyelő Bizottság elnöke
Felügyelő Bizottság tagjai

Tisztségviselő csak magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetve
magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet,
aki a közügyek gyakorlásától eltiltva nincsen.
2.) Elnök:
A közgyűlés választja 5 évi időtartamra, nyílt szavazással.
Feladata:
Az Elnökség ülései közötti időtartamban az egyesület irányítása, vezetése a közgyűlés
és az Elnökség határozatainak megfelelően.
Tevékenységéről köteles az Elnökségnek beszámolni.
Az elnök az egyesületet önállóan jogosult képviselni, az aláírásra is önállóan jogosult.
Tiszteletbeli elnök:
A Tiszteletbeli elnököt az egyesület közgyűlése választja nyílt szavazással
határozatlan időre. Tanácskozási joggal rész vehet az egyesület elnökségi ülésein és a
közgyűlésen. Közreműködik és kapcsolatokat tart fenn a környező civil és társadalmi
szervezetekkel a Sportegyesület eredményesebb munkájának elősegítése érdekében.
3.) Elnökségi tagok:
A közgyűlés választja 5 évi időtartamra, nyílt szavazással.
4.) Összeférhetetlenségi szabályok:
Az egyesület megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet – így a
triatlon klub - 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.

Az egyesület vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b.) pont]
ugyanannál a közhasznú szervezetnél felügyelő bizottság tagjává nem választható
meg. Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg az egyesület vezető tisztségviselője,
illetve felügyelő bizottságának tagja.
5.) Az egyesület képviselete:
Az egyesület képviseletére az elnök.
Az egyesületet az elnök képviseli, az aláírásra önállóan jogosult.
A bankszámla felett való rendelkezéshez minden esetben az elnök és egy elnökségi
tag együttes aláírása szükséges.

VIII.
AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE
Az egyesület működése felett az ügyészség a reá irányuló szabályok szerint gyakorol
törvényességi felügyeletet.
Ha a működés törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész a bírósághoz
fordulhat.
Az egyesületet a Pest Megyei Bíróság veszi nyilvántartásba.

IX.
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA
Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.
A tagok - a tagdíj fizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem
felelnek.
Az egyesület vagyona elsősorban a tagok által fizetett díjakból, jogi személyek, jogi
személyiség nélküli társaságok és magánszemélyek hozzájárulásából képződik.
Az egyesület céljai megvalósítása érdekében gazdasági - vállalkozási tevékenységet
is folytathat.
Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végezhet.
A gazdálkodás során elért eredmény nem osztható fel, az kizárólag az Alapszabályban
meghatározott célokra fordítható.
Az egyesület befektetési tevékenységet nem végez.
Amennyiben az egyesület szabad pénzeszközeit kívánja befektetni, úgy köteles
befektetési szabályzatot alkotni és ennek megfelelően eljárni, azzal, hogy a
befektetésből származó eredményt sem oszthatja fel, köteles azt cél szerinti
tevékenységére, céljainak megvalósítására fordítani.
A befektetési szabályzat elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.
Az egyesület csak kiegészítő tevékenység keretében szerezheti meg sportlétesítmény
tulajdonjogát, használhat, illetve működtethet sportlétesítményt, folytathat
sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet vagy hasznosíthatja az

ezzel kapcsolatos vagyoni értékű jogokat, illetve végezhet sporttal össze nem függő
tevékenységet.

X.
AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
Az egyesület megszűnik:
- feloszlással;
- más társadalmi szervezettel való egyesüléssel;
- megszűnésének megállapításával.
- feloszlással
Az egyesület megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után - vagyonát a
sportmozgalom céljaira kell felhasználni.
A sportegyesületre és a sportszövetségre - a végelszámolásra vonatkozó
rendelkezések kivételével - a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a
végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény (a továbbiakban: Cstv.) szabályait kell
alkalmazni.

XI.
VEGYES RENDELKEZÉSEK
1.) Nyilvánosság, iratbetekintés:
Az egyesület tevékenységével kapcsolatos iratokba való betekintésről gondoskodni,
illetve azokról felvilágosítást adni az egyesület elnöke jogosult.
Az iratokba való betekintés iránti igényt írásban kell az elnöknek megküldeni.
Az elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv, illetve személy által
kért iratbetekintést haladéktalanul, egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt
megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály, vagy hatósági határozat által
előírt határidőben teljesíteni.
Az elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből
megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a teljesítés ideje.
3. A sportszervezet köteles nyilvántartásba vételét kérni és adatokat szolgáltatni az
állami sportinformációs rendszerről szóló külön jogszabály szerint.
4. A klub működésével kapcsolatos – alapszabályban nem rendezett kérdésekben – a
Polgári Törvénykönyv és a Sportról szóló törvény megfelelő rendelkezéseit kell
alkalmazni.
A fenti Alapszabályt az egyesület közgyűlése a 2012.04.19. napján tartott ülésén
elfogadta.
Szigetszentmiklós, 2012. 04. 19.
_________________
Harsányi László
elnök

