A ZALAEGERSZEGI HORGÁSZ EGYESÜLET TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT ÉS
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA
A 2011. ÉVI CLXXV. TÖRVÉNY ALAPJÁN

A Zalaegerszegi Horgász Egyesület Küldöttközgyűlése az egyesületi jogról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. (továbbiakban: civil tv.)
törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján készült módosított,
egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:
I.
Az Egyesület neve, célja és feladata

Az Egyesület Alapszabályának célja, hogy az abban meghatározott célkitűzéseknek
megfelelően biztosítsa a szervezet demokratikus, önkormányzati elven alapuló működését,
elősegítse a tagok jogainak és kötelezettségeinek érvényesülését.

1. §
1. Az egyesület neve: Zalaegerszegi Horgász Egyesület (továbbiakban: Egyesület)
2. Az Egyesület székhelye: Zalaegerszeg, Jókai Mór u. 45.
3. Az Egyesület pecsétje:
Vízszintesen nyújtott ellipszis,felirata: Zalaegerszegi Horgász Egyesület,középen horoggal,
1946. alakulási évszámmal.
4. Az Egyesület honlapja: www.zegihe.hu

2. §
1. Az Egyesület a tagjai által önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező civil
szervezet, amelynek célja:
a., tagjai horgászérdekének képviselete, kedvező horgászati lehetőség biztosítása,
b., biztosítani a demokratikus, önkormányzati elven alapuló működést, elősegíteni a
tagok jogainak és kötelességeinek érvényesülését,
c., tagjainak a természet szeretetére és védelmére nevelése,
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d., a horgászsport fejlesztésében, népszerűsítésében való aktív részvétel.
e., a Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetségével együttműködve a horgászati
jog megszerzése és hasznosítása a horgászérdekek minél jobb érvényesülése
érdekében.
2. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat és politikai pártot nem támogat, annak
anyagi támogatást nem nyújt.

3. §
Az Egyesület a 2. §-ban meghatározott célkitűzéseknek megfelelően:
a., Ellátja tagjai érdekképviseletét és érdekvédelmét, biztosítja az egyesületi élethez
szükséges feltételeket.
b., Ismerteti a horgászattal összefüggő hatályos jogszabályokat és rendelkezéseket,
törekszik azok megtartására.
c., A Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetségével együttműködve biztosítja a
halállomány védelmét, segíti a hatóságokat az orvhalászat leküzdésében, környezet- és
természetvédelmi tevékenységükben.
d., Lehetőséget biztosít tagjai számára a horgászattal összefüggő szakismeretek
gyarapítására.
e., Horgászversenyeket rendez, tagjai számára lehetőséget biztosít a versenyeken való
részvételre.
f., Kezdeményezően együttműködik a Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetségével a
horgászsport fejlesztésében, a horgászati lehetőségek javításában.

4. §
1. Az Egyesület a Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége tagjaként fejti ki működését.
2. Az Egyesület és a Szövetség kapcsolataira a Szövetség Alapszabálya az irányadó.
3. A szövetségi tagságról, a Szövetségből történő kilépésről az Egyesület küldöttközgyűlése
dönt.
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5. §
Az Egyesület tagjai
1. Egyesületi tagsági viszonyt létesíthet felnőtt és fiatalkorú magyar és nem magyar
állampolgár. Az Egyesületnek jogi személyek, nem magyar állampolgárok, pártoló- és
tiszteletbeli tagjai lehetnek.
Az Egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint ezek jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezete, aki (amely) tagfelvételi kérelmében nyilatkozik
az Egyesület Alapszabályának elfogadásáról és a tagsági viszonyból származó
kötelezettségek teljesítésének vállalásáról.
Az Egyesület tagja az lehet, aki nem áll tagságot kizáró horgász fegyelmi büntetés hatálya
alatt.
A belépési szándékot az Egyesület által rendszeresített személyi nyilvántartó lap kitöltésével
és aláírásával kell kinyilvánítani.
2. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar vagy külföldi természetes vagy jogi személy,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely adományaival, pénzbeli
hozzájárulásával vagy bármely más módon segíti az Egyesület munkáját, de rendes tagként
abban részt venni nem kíván. Az Egyesület pártoló tagja szavazati joggal nem rendelkezik,
az Egyesület tisztségviselőjévé nem választható és nem választhat.
A pártoló tagok jogait és kötelezettségeit együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.
3. Az Egyesület tiszteletbeli tagjává választható, illetve felkérhető az a magyar és nem
magyar állampolgárságú személy, aki az Egyesület kapcsolatainak ápolásában jelentős
érdemeket szerzett. Az Egyesület tiszteletbeli tagja szavazati joggal nem rendelkezik, az
Egyesület tisztségviselőjévé nem választható és nem választhat.
4. Az Egyesület tagjai a küldöttközgyűlés által megállapított tagdíjat fizetik.
5. A tagsági viszony megszűnik:
a.) ha az illetékes bíróság az Egyesületet feloszlatja, illetve megszűnését
megállapítja,
b.) A tagsági viszony megszűnik az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével, melyet
az összes szavazati joggal rendelkező tagok ¾-es szótöbbséggel fogadnak el.
c.) a tag kilépésével, elhalálozásával,
d.) az Egyesület Fegyelmi Bizottsága nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel
kizárhatja az Egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jelen Alapszabály rendelkezéseit vagy a
Küldöttközgyűlés határozatát súlyosan sérti, vagy ismételten sértő magatartást tanusít. A
kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére a Fegyelmi Bizottság
folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot a Fegyelmi Bizottság ülésére meg kell hívni, azzal a
figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívás ellenére történő távolmaradása az ülés
megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a
védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag
kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indoklással kell ellátni; az indoklásnak
tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a
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jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatást. A Fegyelmi Bizottság a kizárásról szóló
határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8
napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.
A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú Fegyelmi Bizottsági határozat ellen, a kézbesítéstől
számított 15 napon belül az Egyesület Küldöttközgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A
Küldöttközgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő ülésén nyílt szavazással,
egyszerű szótöbbséggel dönt. A Küldöttközgyűlés határozatát annak meghozatalakor
szóban kihirdeti és 8 napon belül, igazolható módon is közli az érintett taggal.
6. A tagsági viszonyát a tag az Egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.
7. Az Egyesület tagjai a Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége választmánya által
megállapított szövetségi tagdíjat is fizetik.
8. Az Egyesületi tagságból eredő jogok:
a., a tagok részt vehetnek az Egyesület tevékenységében és rendezvényein,
b., a tagok választhatnak és választhatók az Egyesület bármely szervébe és
tisztségére,
c., igénybe vehetik az Egyesület szolgáltatásait,
d., javaslatokat és indítványokat tehetnek az Egyesület szerveihez, felvilágosítást
kérhetnek az Egyesület bármely tevékenységéről és igényelhetik, hogy az Egyesület
érdekükben eljárjon.
e., az Egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát - a tudomásukra jutástól
számított 30 napon belül – az illetékes bíróság előtt megtámadhatják
9. Az Egyesületi tagságból eredő kötelezettségek:
a., a tagok kötelesek eleget tenni az Alapszabályban megfogalmazottaknak, az
Egyesület szervei által hozott határozatokat betartani,
b., védeni az Egyesület tulajdonát, a megállapított tagdíjat és egyéb díjakat
megfizetni,
c., az Egyesület célkitűzéseinek érdekében vállalt kötelezettségeket teljesíteni,
d., a horgászattal kapcsolatos jogszabályokat, az országos- és az egyes
vízterületeken érvényes horgászrendet megtartani és megtartatni.
e., köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez
bejelenteni
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II.

6.§
1. Az Egyesület önkormányzati szervei:
a., az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Küldöttközgyűlés
b., az Egyesület végrehajtó szervei: a vezetőség és az elnökség
2. Az Egyesület felügyelő szerve a Felügyelő Bizottság.
3. Egyéb szervek:
a., a Fegyelmi Bizottság
b., Ifjúsági- és Versenybizottság
4. Az önkormányzati szerveknek és a Felügyelő Bizottságnak tagja csak az lehet, aki nincs
eltiltva a közügyek gyakorlásától, teljes cselekvőképességgel rendelkezik, magyar vagy EU-s
állampolgár, vagy EU-n kívüli, de Magyarországon letelepedett, illetve tartózkodási joggal
rendelkezik és tagja az Egyesület küldöttközgyűlésének.
5. Állandó feladatra vagy konkrét célra bizottság hozható létre. Létrehozásakor meg kell
határozni annak feladatát, hatáskörét, működésének időtartamát. A bizottság elnöke csak az
azt létrehozó önkormányzati szerv tagja lehet. Bizottsági tagnak az Egyesület tagjai
korlátozás nélkül felkérhetők.

7.§
A Küldöttközgyűlés
1. Az Egyesület legfőbb szerve, amely az Egyesületi élet minden kérdésében dönthet.
Határozatai az Egyesület tagjaira, a tisztségviselőkre és a végrehajtó szervekre kötelezőek.
2. A küldöttválasztás módja: küldött lehet a tagok részéről legtöbb támogató aláírást kapott
25 fő.
3. A Küldöttközgyűlésen biztosítani kell az ifjúsági, jogi, pártoló és tiszteletbeli tagok
létszámarányos képviseletét.
4. A Küldöttközgyűlésen a megválasztott küldöttek szavazati, a meghívottak tanácskozási
joggal rendelkeznek.
5. A Küldöttközgyűlést szükség szerint, de legalább évenként össze kell hívni.
Össze kell hívni akkor is, ha:
- a bíróság elrendeli,
- a tagok egyharmada az ülés céljának és okának megjelölésével kéri,
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- a vezetőség szükségesnek tartja.
6. A Küldöttközgyűlés hatáskörébe tartozik:
a., Az Alapszabály módosítása
b., Kimondja az Egyesület megszűnését, más egyesületbe való beolvadását, területi
szövetséghez tartozását, illetve kilépését.
c., Az Egyesület szerveinek, valamint tisztségviselőinek megválasztása, illetve
felmentése.
d., Az egyesületi tagdíj(ak) megállapítása.
e., Az Egyesületi költségvetés, és a mérlegbeszámoló jóváhagyása.
f., A vezetőség éves beszámolójának elfogadása és fontosabb feladatok
meghatározása.
g., Az egyesületi vagyon megterhelése, illetve elidegenítése.
h., Megsemmisíti a vezetőség, elnökség jogszabályba, vagy alapszabályba ütköző
határozatait.
i., Egyesületi tagok kizárása.
j., Beszámoltatja a Felügyelő Bizottságot a munkájáról.
k., Eljár az önkormányzati szervek tagjainak fegyelmi ügyében.
l., Beszámoltatja a Fegyelmi Bizottságot a munkájáról.
m., Meghatározza az Egyesület érdekében elvégzendő közösségi munka módját,
mértékét, illetve pénzbeli megváltásának rendjét.
n., A küldöttgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 5 napon belül a küldöttek és az
egyesület szervei kérhetik az Egyesület elnökétől a napirend kiegészítését, a
kiegészítés indoklásával. A napirend kiegészítés tárgyában a küldöttgyűlést
összehívó elnök jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítést elutasítja, erről a
küldöttgyűlésnek – még a napirend elfogadása előtt – külön kell határoznia.
7. A Küldöttközgyűlést az Egyesület elnöke hívja össze, üléseit az elnök (alelnök) vezeti.
A Küldöttközgyűlést legalább 15 nappal az ülés előtt kiküldött meghívóval hívja össze. A
meghívónak tartalmaznia kell:
a) a jogi személy nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c) az ülés napirendjét;
d) a Küldöttközgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt Küldöttközgyűlés
helyszínét és időpontját. A megismételt Küldöttközgyűlést ugyanazon napirendekkel
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kell kitűzni, amely a megjelent küldöttek létszámára való tekintet nélkül
határozatképes. A határozatképtelen Küldöttközgyűlés csak akkor válik
határozatképessé, ha erre a küldöttek figyelmét a meghívóban előre felhívják.

8. A Küldöttközgyűlés a napirendi pontok elfogadása előtt megválasztja – egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással – a Küldöttközgyűlés tisztségviselőit, így: az Egyesület
elnöke (alelnöke) akadályoztatása esetén a levezető elnököt, egy fő jegyzőkönyvvezetőt,
legalább két fő jegyzőkönyv-hitelesítőt és szükség szerint legalább két fő szavazatszámláló
bizottságot. A határozatokat a levezető elnök hirdeti ki.
A Küldöttközgyűlés ülései nyilvánosak.
9. Az elnök köteles rendkívüli Küldöttközgyűlést összehívni:
- ha az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
- az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni,
- az Egyesület céljainak elérése veszélybe került,
- ha azt a területileg illetékes bíróság elrendeli,
- az Egyesület vezetősége vagy a Felügyelő Bizottság kezdeményezi.

8.§
A vezetőség
1. A vezetőség az Egyesület általános hatáskörű végrehajtó szerve, amely gondoskodik a
küldöttközgyűlés határozatainak végrehajtásáról, szervezi az Egyesület működésével
kapcsolatos teendőket.
2. A vezetőség tagjai: a küldöttközgyűlésen megválasztott elnök, alelnök, gazdasági felelős
és 6 tag.
3. A vezetőség:
a., ellátja a 2. § és 3. §-okban kiemelt célkitűzésekkel kapcsolatban felmerülő ügyek
intézését,
b., kapcsolatot tart fenn az Egyesület felügyeletét ellátó Ügyészséggel és a
Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetségével,
c., kitűzi a Küldöttközgyűlés időpontját és előkészíti annak tárgysorozatát,
d., gazdálkodik az éves költségvetés kereteiben,
e., első fokon eljár a vezetőség és a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében,
másodfokon az Egyesület tagjainak fegyelmi ügyeiben,
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f., megállapítja az adminisztrációs munkát végzők foglalkoztatási módját, a
horgásziroda ügyfél fogadási rendjét.
4. Üléseit szükség szerint, de legalább félévenként tartja.
5. A vezetőség ülését az elnök hívja össze és vezeti annak tanácskozását.
6. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha:
- a vezetőség tagjainak legalább egyharmada,
- az elnök kezdeményezi.
7. Üléseire a Fegyelmi- és a Felügyelő Bizottság elnökét tanácskozási joggal meg kell hívni.

9.§
Az elnökség

1. Az Egyesület vezetőségének intéző, szervező, összehangoló szerve, amely biztosítja az
Egyesületi munka folyamatosságát.
2. Az elnökségnek 3 tagja van, elnöke az Egyesület elnöke.
3. Az elnökség tagjai: az Egyesület elnöke, alelnöke, gazdasági felelőse.
4. Az elnökség a 9. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében:
a., ellátja a gazdálkodással kapcsolatos folyamatos ügyeket,
b., megállapítja saját ügyrendjét
c., a vezetőség által átruházott hatáskörben gyakorol egyes jogokat,
d., összehangolja a munkabizottságok tevékenységét.
5. Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévenként ülésezik.
6. Az elnökség üléseit az elnök (alelnök) hívja össze és látja el az elnöki teendőket.
Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
7. Munkájáról köteles a soron következő vezetőségi ülésen a vezetőségnek beszámolni.
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10. §
Felügyelő Bizottság
A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll, az elnökét és 2 tagját a Küldöttközgyűlés választja.
A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek a cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelő
Bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn,
továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.
1. Az Egyesület működését és gazdálkodását a Felügyelő Bizottság ellenőrzi.
2. A Felügyelő Bizottság megbízatása 5 évre szól.
3. A Felügyelő Bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi.
4. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. A Felügyelő Bizottság a
tevékenységéről a Küldöttközgyűlésnek évente egyszer beszámolni tartozik.
A Felügyelő Bizottság szükség szerint ülésezik.
A Felügyelő Bizottság üléseit az elnöke hívja össze. Az ülés összehívását – az ok és a cél
megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnökétől, aki a
kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni az ülésnek 30 napon
belüli időpontra történő összehívásáról. Ha a Felügyelő Bizottság elnöke nem tesz eleget a
kérelemnek, úgy a Felügyelő Bizottság tagja maga jogosult az ülés összehívására.
5. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. Tevékenységét testületileg, illetve legalább 2
tagja útján látja el. Határozatait három fő esetén egyszerű szótöbbséggel, kettő fő esetén
egyhangúan hozza. Vizsgálatához szükség esetén szakértőket is igénybe vehet. Tagjai a
munkában személyesen kötelesek részt venni. A Felügyelő Bizottság tagjai az Egyesület
ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. A Felügyelő bizottság
ülései nyilvánosak.
6. A Felügyelő Bizottság tagjai csak az Egyesület tagjai lehetnek.
7. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki ülését
összehívja, akkor az Egyesület elnöke a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének
helyreállítása érdekében köteles összehívni a Küldöttközgyűlést.
8. A Felügyelő Bizottság feladat- és hatáskörébe tartozik különösen:
- az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzése,
- a rendkívüli Küldöttközgyűlés kötelező összehívása és javaslattétel annak
napirendjére, ha megítélése szerint a Vezetőség tevékenysége jogszabályba, a
hatályos Alapszabályba vagy a Küldöttközgyűlés határozataiba ütközik, vagy
egyébként az sérti az Egyesület, illetve a tagok érdekeit,
- megvizsgálhatja, illetve betekinthet az Egyesület könyvelésébe és irataiba.
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9. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult szervet tájékoztatni, és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
- az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, az Egyesület érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény vagy mulasztás történt, amelynek megszüntetése
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv
döntését teszi szükségessé,
- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
10. Ha a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül –
nem hívták össze a Küldöttközgyűlést, a határidő eredménytelen eltelte esetén erre a
Felügyelő Bizottság is jogosult.
11. A Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet
ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében
szükséges intézkedéseket nem tette meg.
12. A Felügyelő Bizottság az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját
megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az
ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát,
hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó
tevékenységre is kiterjessze.
13. A Felügyelő Bizottság tevékenységéért a Küldöttközgyűlésnek felel.

III.

11. §

Az Egyesület tisztségviselői

1. Az Egyesület tisztségviselői: elnök, alelnök, gazdasági felelős.
Ptk. 3:22. § [A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok]
a., Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
b., Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a
természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A
vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
c., A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
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d., Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányos következmények alól nem mentesült.
e., Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem
lehet.
f., Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
Az Egyesület vezető tisztségviselőinek teljes cselekvőképességgel kell rendelkezniük.
2. Az Egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el.
3. Az Egyesület elnökét - akadályoztatása esetén - az alelnök helyettesíti.
4. Tisztségviselő csak Egyesületi tag lehet. A tisztségviselők az őket megválasztó szervnek
tartoznak felelősséggel. Tevékenységüket társadalmi munkában végzik. A gazdasági felelős
tevékenységét a Küldöttgyűlés által jóváhagyott megbízási szerződés alapján végzi.
5. A tisztségviselő mandátuma megszűnik:
- a mandátum időtartamának lejártával,
- a tisztségviselő felmentésével,
- a tisztségviselő halálával,
- cselekvőképességének megszűnésével,
- az Egyesületből történő távozásával, kizárásával.

12. §
Az Egyesület elnöke, alelnöke
1. Az Egyesület elnöke:
a., az Egyesület törvényes képviseletét az elnök önállóan gyakorolja, akadályoztatása
esetén az alelnök is önállóan gyakorolja.
b., megbízhatja a vezetőség tagjait az Egyesület esetenkénti képviseletével, írásbeli
meghatalmazás alapján.
A képviseletre jogosító írásbeli meghatalmazást az Egyesület elnöke adhatja.
c., összehívja az önkormányzati szerveket és azon elnököl,
d., ellenőrzi az önkormányzati szervek határozatainak végrehajtását, őrködik az
Egyesület szerveinek törvényes és Alapszabály szerinti működése felett,
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e., utalványozási jogkört gyakorol,
f., eljár mindazon kérdésekben, amelyekkel az önkormányzati szervek megbízzák.

2. Az Egyesület alelnöke
a., az Egyesület elnökét munkájában segíti,
b., az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesíti az elnököt,
képviseli az Egyesületet.
c., az elnök akadályoztatása esetén utalványozási jogkört is gyakorol.
13. §
Az Egyesület gazdasági felelőse

1. Intézi az Egyesület gazdasági ügyeit, az Egyesület vagyoni helyzetéről rendszeresen
beszámol az önkormányzati szerveknek.
2. Végzi a napi adminisztrációs teendőket.
3. Az éves költségvetést elkészíti, az éves mérlegbeszámolót és a vagyonmérleget
elkészítteti és az önkormányzati szervek elé terjeszti.
4. Tevékenysége ellátásához könyvelő segítségét igénybe veszi.

14. §
Az Egyesület egyéb szervei
1. A Fegyelmi Bizottság
a. A Fegyelmi Bizottság elnökét és két tagját a küldöttközgyűlés választja.
b. A Fegyelmi Bizottság elsőfokon eljár az Egyesület választott tisztséget be nem
töltő tagjainak fegyelmi ügyeiben.
c. A Fegyelmi Bizottság időszakonként tájékoztatja a fegyelmi helyzetről és a
felelősségre vonási gyakorlatról az Egyesület vezetőségét. Munkájáról a
Küldöttközgyűlésnek köteles beszámolni.
d. A Fegyelmi Bizottság eljárására a Fegyelmi Szabályzat rendelkezései az
irányadók.
2. Ifjúsági- és Versenybizottság
a. Az Ifjúsági-és Versenybizottság elnökét és 2 tagját a küldöttközgyűlés választja.
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b. A bizottság szervezi és lebonyolítja az Egyesületi versenyeket, gondoskodik a
megyei és más horgász-szervezetek által rendezett versenyeken az Egyesület
képviseletének biztosításáról.
c. A bizottság közreműködik a horgászutánpótlás nevelésében, a gyermek és ifjúsági
horgászok ismereteinek gyarapításában.
d. A bizottság szükség szerint ülésezik, összehívásáról a bizottság elnöke intézkedik.
Ügyrendjét és éves programját maga állapítja meg.
e. Tevékenységéről a vezetőségnek köteles beszámolni.

IV.
Az önkormányzati szervek működési szabályzata
16. §

1. Az önkormányzati szervek tagjai egyenlő jogokat élveznek, minden küldöttnek egy
szavazata van. A testületi ülésre meghívottak csak tanácskozási joggal vehetnek részt az
ülésen.
2. Szavazati joggal felruházottnak az a személy tekinthető, akit az Alapszabály által
felruházott testület, képviselőként, illetve tisztségviselőként megválasztott és a megválasztó
szervtől a szavazati jog gyakorlására meghatalmazást kapott.
3. Az önkormányzati szerveket és azok tisztségviselőit öt évre, illetve a következő tisztújító
küldöttközgyűlésig választják.
4. A Küldöttközgyűlés akkor határozatképes, ha tagjainak legalább a fele és még egy tag az
ülésen megjelent. Ha az ülést határozatképtelenség miatt el kell halasztani, az eredeti
napirendre felvett kérdésekben másodszorra összehívott ülés a megjelentek számára
tekintet nélkül határozatképes, ha erre a jogkövetkezményre a tagok figyelmét az eredeti
meghívóban előre kifejezetten felhívták. Ebben az esetben a határozathozatalt a jelenlévők
nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozzák.
Amennyiben a határozathozatal nem teszi szükségessé a testület összehívását, a határozat
elektronikus úton is meghozható, a jogszabályokban szabályozott módon.
5. Titkos szavazást kell tartani, ha:
- a jelenlévő tagok egyharmada bármely kérdés eldöntésére azt a szavazási módot
javasolja,
- személyi kérdések eldöntése esetén.
6. A határozathozatalnál:
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a) Az Egyesület alapszabályának módosításához az összes szavazati joggal
rendelkező tag háromnegyedes igenlő határozata szükséges.
b) Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló
küldöttközgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
c) A tisztségviselők választásához és felmentéséhez a szavazati joggal rendelkező
tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A tisztségviselők
megválasztásánál - ismételt szavazás esetén- az a jelölt tekintendő
megválasztottnak, aki a leadott érvényes szavazatok felét meghaladó számú
szavazatot kapott.
7. A tisztségviselőkre a Küldöttközgyűlés által megalakított jelölő bizottság tesz javaslatot. A
tisztségviselőkre a Küldöttközgyűlés bármelyik tagja is javaslatot tehet, a javasolt személy
akkor válik jelöltté, ha megkapja a szavazati joggal rendelkezők legalább egyharmadának
támogatását.
8. A testület összehívására jogosult dönt arról, hogy az ülésre a tagokon kívül kit hív meg.
9. A testületek üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.
10. A testület döntéseit - írásban – a határozatok tárában rögzíteni kell, amelyben meg kell
jelölni a határozat tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számarányát. A vezető szervek döntéseit a döntés időpontját követő 8 napon belül, írásban –
igazolható módon - közli az érintettekkel, valamint az Egyesület honlapján közzéteszi. Az
egyesület honlapjának címe: www.zegihe.hu

11. Egyéb kérdésekben a testületek maguk állapítják meg működési rendjüket.

V.
Az Egyesület képviselete
17. §
1. Az Egyesület törvényes képviselője az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök.
2. Az Egyesület képviseletére jogosult, újonnan megválasztott személyt a bíróságnak be kell
jelenteni.
3. Az elnök az Egyesület teljes jogú képviselője, aláírásra önállóan jogosult. Az Egyesület
bankszámlája feletti rendelkezéshez az elnök vagy alelnök, és legalább egy vezetőségi tag
aláírása szükséges.
VI.
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Az Egyesület jogi személyisége és vagyona
18.§
1. Az Egyesület jogi személy.
2. Az Egyesület vagyonát: pénz, értékpapírok, későbbiek során megszerzett ingó- és
ingatlan vagyon képezi.
3. Az Egyesület bevételei tagdíjakból, bankkamatból, területi jegyek értékesítése után járó
jutalékból, és a támogatói hozzájárulásokból állnak.
4. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az
Egyesület tartozásaiért felelősséggel nem tartoznak.
5. Az Egyesület a civil szervezetek gazdálkodó tevékenységéről szóló jogszabály, valamint
az Egyesület belső pénzgazdálkodási- és számviteli szabályzata alapján gazdálkodik.
VII.
Az Egyesület felügyelete
19. §
1. Az Egyesület működése felett az ügyészség - a 2011. évi CLXXV. Tv.-ben, valamint a
2013. évi V. Tv.-ben meghatározott eltérésekkel – az ügyészségről szóló törvény
rendelkezései szerint, törvényességi ellenőrzést gyakorol. A törvényességi ellenőrzés nem
terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági
eljárásnak van helye.

20.§.
Az Egyesület megszűnése
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény (Ptk)3:48 §-a, valamint a 3:83-85. §-a
mondja ki a civil szervezetek számára a megszűnéssel kapcsolatos hatályos
rendelkezéseket az alábbiak szerint:
3:48 § (Jogi személy jogutód nélküli megszűnése)
(1) A jogi személy jogutód nélkül megszűnik, ha
a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel
bekövetkezett
c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
d) az arra jogosult szerv megszünteti
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Feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.
3:83.§ (Jogutódlással történő megszűnés)
Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak
egyesületekre válhat szét
3:84. § (A jogutód nélküli megszűnés okai)
A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód
nélkül megszűnik, ha
a) az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
b) az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

3:85§ (rendelkezés a fennmaradó vagyonról)
(1)Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése
után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az Egyesület céljával
megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött civil szervezetnek kell átadni. A
nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az
alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról.
(2) A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában
rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A
vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át a jogosultra.

Zárórendelkezések
1. Jelen Alapszabály az Egyesület 2016. május 05-én megtartott Küldöttközgyűlése által a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és elfogadott Alapszabályát módosítja. Az új
alapszabályt az Egyesület Küldöttközgyűlése a KGY-6/2017 számú határozatával fogadta el.
2. Az egységes szerkezetbe foglalt, módosított Alapszabály a Küldöttközgyűlés döntése
alapján 2017. február 04-el lép hatályba.

Alulírott Tóth István elnök, mint a Zalaegerszegi Horgász Egyesület törvényes képviselője,
jelen nyilatkozatommal igazolom, hogy az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály
szövege megfelel az Alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának.

Tóth István
a Zalaegerszegi Horgász Egyesület elnöke
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