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Az egyesület neve, célja és feladata
1.§.
1./ Az egyesület neve:

Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász egyesület

2./Az egyesület székhelye: 5600 BÉKÉSCSABA, KŐRIS U. 3.1/2.
3./ Az egyesület alapítva:

1996

4./ Az egyesület pecsétje: Körbélyegző, melynek lenyomatán köriratban az egyesület neve,
székhelye, és középen az alapítás éve. 5./
Az egyesület rövidített megnevezése: Sóczózugi KHE

2.§
a.) A holtág természetes környezetének védelme, ápolása, a vízterület megóvása.
b.) A holtág partján lévő közterületek ápolása, a horgászturizmus fejlesztése.
c.) A holtág által határolt területen lévő zártkertek tulajdonosainak képviselete a
területfejlesztési kérdésekben,
d.) A gyomaendrődi Sóczózugi holtágon - az egyesület vízterületén - a horgászsport
fejlesztése, népszerűsítése,
e.) Tagjai horgászérdekeinek képviselete, kedvező halfogási lehetőség biztosítása, a tagok
vízhasználati (csónakázás, vízkivétel) jogainak és kötelezettségeinek biztosítása és
betartása.
f.) A holtágon szakszerű hal- és vízgazdálkodási feladatok ellátása,
g.) A környező földterületeken gazdálkodókkal való kapcsolattartás, környezetvédelmi
előírások, gazdálkodási feladatok összehangolása,
h.) Kiegészítő tevékenységként vállalkozási tevékenység végzése.

3.§
Az egyesület a 2. §-ban meghatározott célkitűzések érdekében:
a.) Biztosítja tagjainak az egyesületi élethez szükséges feltételeket.
b.) Előírja, hogy a tagok a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, előírásokat, és az országos
horgászrend szabályait és a vízhasználati rendet betartsák,
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c.)

Tevőlegesen közreműködik az orvhalászat, orvhorgászat és a természetkárosítás
megakadályozásában, a tagok közötti kötelezettségei teljesítésével, a jogok gyakorlásával

kapcsolatos viták békés rendezésében.
d.) A horgászturizmus fejlesztése érdekében a hal- és vízgazdálkodási feladatok mellett
környezetvédelmi és környezetfejlesztő tevékenységet folytat
e.) Gondoskodik a megszerzett halászati jog egyesületi érdekeknek megfelelő
gyakorlásáról
f.) Halfogó és egyéb horgászattal összefüggő versenyeket szervez.

4.§.
Az egyesület célkitűzéseinek eredményes ellátásához igényli az állami, önkormányzati
szervek támogatását.
5.§.
1./ Az egyesület vezetőségi döntés alapján tagja lehet hasonló célú szervezetnek,
társaságnak, továbbá olyan más szervezetnek is, amelyek tevékenysége kapcsolódik az
egyesület alapszabályszerű működéséhez.
2./Az egyesület és az 1. bekezdésben írt szervezet kapcsolatára a társulási szerződés vagy a
létrehozott szervezett alapszabálya irányadó.
6.§.
Az egyesület tagjai:
1./ Az egyesület teljes jogú tagja lehet minden nagykorú természetes személy, és 18 éven
aluli fiatal, aki az egyesület ifjúsági tagja. A 14 éven aluli fiatalok tagság ához a
törvényes képviselő/k/ nyilatkozata szükséges.
2./Az egyesületnek jogi személy is tagja lehet.
3./ Az egyesületnek csak az lehet tagja, aki nem áll az egyesületi tagságot kizáró fegyelmi
büntetés hatálya alatt, aki elfogadja az egyesület alapszabályát, s a belépéshez
szükséges kötelezettséget teljesíti.
4./ Jogi személy tagsági viszonyát az egyesület vezetősége és a jogi személy vezetője által
kötött együttműködési megállapodás rögzíti.
5./ Az egyesületbe tagként történő felvételnél a közgyűlés meghatározott összegű belépési
díjfizetését írja elő.
6./ Tag nem magyar állampolgár is lehet
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7.§.
1./

A belépési szándékot az egyesület belépési nyilatkozatának kitöltésével kell
kinyilvánítani.

2./ A felvételről az egyesület vezetősége dönt. A hozott határozatot a felvételt kérővel
közölni kell. A határozatot indokolni csak a felvételt elutasító döntés esetében kell.
3./ A tagsággal kapcsolatos vezetőségi döntés ellen az egyesület soron következő
közgyűléséhez lehet fellebbezni.
8.§.
1./ A tagokat a - a jogszabályban foglaltak, továbbá jogi személyekre, az ifjúsági tagokra
vonatkozó korlátozások kivételével - egyenlő jogok illetik meg és egyforma
kötelezettségek terhelik.
2./ A tagoknak jogukban áll:
a.) A közgyűlésen tanácskozási, észrevételezései, indítványt ételi és szavazati jogot
gyakorolni, az egyesület bármely szervének határozatát, a tudomásszerzéstől számított 30
napon belül keresettel bíróságon megtámadni. Bármely tag jogosult két közgyűlés
közötti időben észrevételt tenni az egyesület bármely tisztségviselőjénél.
b.) A jogszabályban megállapított feltételek esetén az egyesület bármely tisztségére
megválaszthatok.
c.) Az egyesülettől horgászjegyet igényelni.
d.) A horgászjegy birtokában területi engedélyt váltani és az abban feltüntetett
vízterületen horgászni.
e.) A tagoknak jogukban áll a vízhasználati rendben írtak szerinti jogukat gyakorolni.
3./A tagok kötelesek:
a.) Az alapszabályt, a közgyűlés és az egyesület választott szerveinek határozatait
megtartani.
b.) Védeni az egyesületi tulajdont.
c.) A megállapított tagdíját minden év március 31-ig a közgyűlés által megállapított egyéb
díjakat pedig az előírt határidőig az egyesület pénztárába befizetni,
d.) A horgászatra vonatkozó jogszabályokat az országos és a helyi vízterületen érvényes
horgászrendet megtartani és megőrizni, a vízhasználati rendet megtartani.
e.) A fogási naplót előírás szerint vezetni és az arra megállapított határidőig az egyesület
vezetőségének megküldeni.

f.) A vízpart, illetve a vízterület tisztasága felett őrködni, tevékenyen a z ilyen irányú
munkálatokban részt venni.
g.) Évente 2 alkalommal a vezetőség által szervezett, a vízpart, illetve a vízterület tisztítási
munkáiban részt venni. (Akadályoztatás esetén pénzbeni megváltás lehetséges.)
4./ A jogi személy tag és az ifjúsági tagokra vonatkozó korlátozó rendelkezések:
a.) A jogi személy tagnak tanácskozási, indítványtételi joga van, de egyesületi
tisztségre nem választható, és szavazati joggal nem rendelkezik.
b.) A 14 éven aluli ifjúsági tag egyesületi tisztségre nem válaszható!
9.§.
1./ A tagsági jogviszony megszűnik:
-

a tag kilépésével,
a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával,
a tag kizárásával,
a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével.

2./ A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.
3./ Ha a tag nem felel meg az alapszabályban meghatározott feltételeknek, az egyesület a
tagsági jogviszonyt 30 napos határidővel írásban felmondhatja.
A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt.
4./ A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát, vagy közgyűlési határozatát
súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi
tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére — a taggal szemben kizárási eljárást
folytathat le, ha az alapszabály a tisztességes eljárást biztosító szabályokat
meghatározza.
5./ Elhalálozás vagy kizárás esetén a tagdíjfizetési kötelezettség megszűnik, de a mái
befizetett tagdíjak és egyéb díjak vissza nem követelhetők.
6./ A hátralékos tagdíj vagy egyéb díj iránti követelés bírói úton is érvényesíthető.

10. §.
1./ Fegyelmi vétségét követ el az a tag, aki:
- a horgászatra vonatkozó jogszabályokban foglalt kötelezettségeket,
- a vízkezelő által meghatározott horgászai jogszabályokat,
5

- a víz és természeti környezetének védelmére vonatkozó szabályokat,
- a vízhasználatra vonatkozó egyesületi szabályozást vétkesen megszegi,
- az alapszabályban foglalt kötelezettségét vétkesen megszegi.
2./ Az illetékes fegyelmi szerv fegyelmi eljárás alapján a következő fegyelmi büntetésekkel
sújthatja az elkövetőt:
a.) figyelmeztetés,
b.) kizárás az egyesületből.

11.§
1./ Az egyesület az ügyintéző és képviselő szerveit választja. A választás 5 évre szól. A
testületek és tagjaik a választóiknak beszámolni kötelesek. Ha feladataikat nem látják el
megfelelően, a megválasztó szerv bármikor visszahívhatja őket.
2./ A testületi szervek akkor határozatképesek, ha az ülésen tagjainak legalább fele jelen van.
Ha a közgyűlést annak határozatképtelensége miatt el kell halasztani, a másodszorra
összehívott közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben, a megjelentek számára
tekintet nélkül határozatképes.
3./ A szavazás minden kérdésben nyílt. A határozathozatal - az Alapszabályban
meghatározott esetek kivételével - egyszerű szótöbbséggel történik.
4./ Az egyesület ügyintéző és képviselő szerveit jelölés után, nyílt szavazással választja
meg.
5./ Megválasztottnak az minősül, aki a sorrendben legtöbb érvénye szavazatot kapta.
6./ Az egyesület elnökének, titkárának gazdasági felelősének, továb bá a felügyelő
bizottság elnökének és á fegyelmi bizottság elnökének megválasztásához háromnegyedes
többség szükséges.
7./ A 6./ bekezdésben írt tisztségviselők visszahívására tett indítvány elfogadásához
egyszerű szótöbbség szükséges.
12. §.
1./ Az egyesület szervei:
a.) közgyűlés,
b.) vezetőség (elnök, tiktár, alelnök egyben környezetvédelmi felelős, gazdasági vezető,
horgászmester, versenyfelelős),
c.) felügyelő bizottság, d.)
fegyelmi bizottság.
2./ A vezetőség, a felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság tagjai nem lehetnek egymás
közeli hozzátartozói.
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3./ Az 1. bekezdés b.), a), d.) pontjában felsorolt szervek tagjaivá csak büntetlen előéletű,
magyar állampolgár egyesületi tagot lehet választani.
4./ Az elnökségi tagokra- vezető tisztségviselőkre - vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi
szabályok:
- vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták;
- nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesül;
- nem lehet vezető tisztségviselő az, akit a foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerősen ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

13. §.
l./ Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés.
2./A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
- az alapszabály módosítása;
- az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
- a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- az éves költségvetés elfogadása;
- az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről
szóló jelentésének - elfogadása;
- a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő
az egyesülettel munkaviszonyban áll;
- az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület sajá t tagjával,
vezető tisztségviselőjével, a felügyelő bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával
köt;
- a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági
tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való
döntés;
- a

felügyelő

bizottság

tagjainak

megválasztása,

visszahívásuk

és

díjazásuk

megállapítása;
- a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- a végelszámoló kijelölése;
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Az egyesület alapszabályának módosításához a jelenlévő tagok 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.
b.) Kimondja az egyesület feloszlását vagy más egyesülettel történő egyesülését.
c.) Meghatározza a megválasztandó testületek taglétszámát.
Megválasztja az egyesület elnökét, alelnökét, gazdasági felelősét, a vezetőség többi
tagját, a felügyelő és fegyelmi bizottság elnökét és tagjait.
d.) Megállapítja az egyesület költségvetését.
e.) Elfogadja a zárszámadást és a vagyonmérleget.
f.) Felhatalmazza a vezetőséget a megállapított költségvetésen belüli átcsoportosításra.
g.) Megállapítja a vezetőség éves beszámolóját, meghatározza munkájának további irányát,
jóváhagyja munkaprogramját.
h.) Megtárgyalja a vezetőség éves beszámolóját és meghatározza munkájának to vábbi
irányát, jóváhagyja munkaprogramját.
i.) Megsemmisíti a vezetőség jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatát, j.)
j.) Beszámoltatja a felügyelő- és a fegyelmi bizottságot munkájáról.
k.) Másodfokon eljár a vezetőség, a felügyelő bizottság és a fegyelmi bizott ság
tagjainak fegyelmi ügyében.
l.) Dönt a tagfelvételt elutasító vezetőségi határozatok ellen benyújtott fellebbezési
ügyekben.
m.) A költségvetésben, egy Összegben megállapítja a vezetőség tiszteletdíját.
n.) Meghatározza az egyesület ér dekében elvégzendő közösségi munka módját,
mértékét, illetőleg pénzbeli megváltásának rendjét.
3./ Az egyesületből történő kiváláshoz döntés csak akkor szükséges, ha a kiválással
kapcsolatban a kiválni szándékozóknak vagyoni igénye van.
A kiválni szándékozóknak vagyoni igényre csak akkor formálhatnak jogot, ha
létszámuk az egyesület létszámának harmadát meghaladja, s önálló egyesületbe
kívánnak tömörülni.
A kiválni szándékozók az egyesület ingatlanvagyonára, vagyoni értékű jogaira igényt nem
tarthatnak, arányos részének pénzbeli megtérítését nem követelhetik.
4./ A közgyűlés az egyesület vagyonát vagy éves tagdíj bevételét meghaladó kötelezettséget
csak háromnegyedes szavazati aránnyal vállalhat.

14. §.
l./A közgyűlést rendes ülésre évenként össze kell hívni.
2./ Rendkívüli ülést kell tartani, ha azt:
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a.) az egyesület tagjainak egyharmada az ülés céljainak megjelölésével kéri,
b.) a felügyelő bizottság, illetőleg
c.) a vezetőség szükségesnek tartja,
d.) bíróság elrendeli.
3./ A közgyűlést az egyesület vezetősége nevében az elnök hívja össze. A napirendet
tartalmazó meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt legalább 8 nappal meg kell küldeni a
közgyűlés valamennyi tagjának. Egyéb meghívottak köréről a vezetőség dönt.
4./ A közgyűlésen az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök elnököl.
5./ Amennyiben a közgyűlést határozatképtelenség miatt nem lehet megtartani, az újabb
közgyűlést 14 napon belül össze kell hívni azonos napirendekkel.
6./ A közgyűlésről elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell készítem. A
jegyzőkönyv vezetéséről a vezetőség gondoskodik, hitelesítésére pedig a gyűlés
megkezdésekor két terjes jogú tagot kell megválasztani.

15. §
A vezetőség:
1./ A vezetőség az egyesület általános hatáskörű, végrehajtó szerve, amely gondoskodik a
közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, valamint biztosítja a két közgyűlés közötti
időszakban az egyesületi munka folyamatosságát.
2./Az egyesület vezetőségének tagjai: az. elnök, a titkár, az alelnök - aki egyben a
környezetvédelmi felelős - a gazdasági vezető, a horgászmester és a versenyfelelős, (hat fő)
16. §
1./ A vezetőség feladatkörébe tartozik:
-

az egyesület napi ügyeinek vitele. Az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a
döntések meghozatala;

-

a beszámolók előkészítése, és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;

-

az éves költségvetés elkészítése, és annak a közgyűlés elé terjesztése;

-

az egyesületi vagyon kezelése. A vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

-

az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztásának előkészítése;

-

a közgyűlés összehívása, A tagság és az egyesület szerveinek értesítése;

-

az ügyvezetés által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
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-

részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;

-

a tagság nyilvántartása;

-

az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

-

az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

-

az egyesületet, érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata, és annak
bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele;

-

az alapszabály felhatalmazása alapján a tagfelvételről való döntés;

-

meghatározza saját munkatervét.

Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele
céljából, ha
-

az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

-

az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni, vagy

-

az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

17. §.
1./ A vezetőség szükség szerint, de évenként legalább két alkalommal rendes ülést tart.
2./ Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt
a.) a vezetőség tagjainak legalább egyharmada az ülés céljának megjelölésével kéri,
b.) az egyesület elnöke, illetőleg
c.) a felügyelő bizottság szükségesnek tartja.
3./ A vezetőség ülését az egyesület elnöke, akadályoztatás esetén alelnöke hívja össze és
látja el az elnöki feladatokat.
4./ A vezetőség üléseire a választott vezetőségi tagokon kívül meg kell hívni a felügyelő
bizottság és a fegyelmi bizottság elnökét.
5./ A vezetőség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.

18. §
1./ Az egyesület elnöke:
a.) Képviseli az egyesületet, illetőleg a vezetőség egyes tagjait megbíz za az egyesület
esetenkénti képviseletével,
b.) összehívja a vezetőség üléseit, elnököl a közgyűlésen és a vezetőségi Ülésen, ellenőrzi
a testületi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik az egyesület szerveinek törvényes
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és alapszabályszerű tevékenysége felett,
c.) A költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol,
d.)

A

vezetőség

előzetes

döntése

alap ján

szerződést

köt

az

egyesület

alkalmazottaival, gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat,
e.) Dönt fegyelmi eljárás megindításáról.
2./ Az elnököt munkájában a t it kár és az alelnök segít i, akadályozt atása esetén
helyettesítik.

19. §

1./ Az egyesület gazdasági felelőse:
-

intézi az egyesület gazdasági ügyeit, rendszeresen beszámol az elnöknek és a
vezetőségnek az egyesület vagyoni helyzetéről,

- okmányolt számadásokat vezet a pénz- és vagyonkezelésről,
- elkészíti az évi költségvetést, zárszámadást, vagyonmérleget és a vezetőség, majd a
közgyűlés elé terjeszti,
-

gondoskodik a vagyonvédelemről.

2./ A felügyelő bizottság:
-

tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták

-

nem lehet tag, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn,
továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője

-

tagjai egyidejűleg az egyesületen belül más tisztséget nem viselhetnek.

3./ A bizottság köteles ellenőrizni az alapszabály megtartását, az egyesület
költségvetésének, a közgyűlés határozatainak végrehajtását, továbbá - a közgyűlés
kivételével - az egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű működését, a pénz- és
anyagkezelést, a bizonylati fegyelem betartását, valamint a gazdálkodást. Az ellenőrzésről a
bizottság jegyzőkönyvet (feljegyzést) köteles készítem.
4./ A bizottság jogosult az egyesület működésével és gazdálkodásával kapcsolatos
bármely ügyet megvizsgálni.
5./ Ha a bizottság ellenőrzése során hiányosságot, vagy jogszabályt, alapszabály, illetve az
egyesület érdekeit sértő bármely magatartást észlel, arról írásban köteles tájékoztatni az
egyesület elnökét.
6./ A bizottság elnöke köteles a végzett munkáról a közgyűlésnek beszámolni.
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7./ A bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni a vezetőség ülésein.
8./ A bizottság éves munkaterv alapján dolgozik.
20. §

1./ A fegyelmi bizottság elnökét és két tagját a közgyűlés választja.
2./ A bizottság tagjai egyidejűleg nem lehetnek a vezetőség, illetve a felügyelő bizottság
tagjai.
3./ A bizottság elsőfokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak,
valamint a vezetőség és felügyelő bizottság tagjainak fegyelmi ügyében.
4./ A bizottság eljárására a MOHOSZ és tagegyesületeinek fegyelmi szabályzatában
foglalt rendelkezései az irányadók.
5./ A bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni a vezetőség ülésein.
6./ A bizottság időszakonként tájékoztatja a fegyelmi helyzetről és a felelősségre vonási
gyakorlatról a vezetőséget, a közgyűlésen pedig beszámol munkájáról.
21. §
1./ Az egyesület jogi személy.
2./Az egyesület vagyonát készpénz eszköz és követelések alkotják.
3./ Az egyesület tartozásáért saját vagyonával felel.
4./ Az egyesület bevételei tagdíjakból, belépési- és egyéb díjakból, az egyesület
alapszabályszerű tevékenységéből eredő más bevételekből, valamint az esetleges
támogatásokból és egyéb adományokból állnak.
5./ Az egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó szabályai
szerint kártérítési felelősséggel tartoznak az egyesületnek vétkesen okozott kárért.
6./ Az egyesület vagyonáért, valamint vagyoni eszközeinek a jóváhagyott költségvetésben
meghatározott célokra való felhasználásért az elnök, a gazdasági felelős és a felügyelő
bizottság elnöke felelős.
22. §

1./ Az egyesület jogutódlással történő megszűnés esetén más jogi személlyé nem alakulhat át,
csak egyesülettel egyesülhet, és csak egyesületekre válhat szét
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2./ Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
- a tagok - a közgyűlés- elhatározza megszűnését;
- az egyesület megvalósította célját, vagy céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új
célt nem határoztak meg, vagy az egyesület tagjainak száma 6 hónapon keresztül nem
éri el a 10 főt ;
- az arra jogosult szerv megszünteti, feltéve, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak
lezárására irányadó megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a
nyilvántartásból törli.
3./ 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 közhasznú szervezetnek kell átadni.
4./ A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában
rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki.
5./ A vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra.
23. §

1./ Az egyesület feletti általános törvényességi felügyeletet a jogi személyt nyilvántartó bíróság
látja el.
2./ A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekre az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról rendelkező 2011. évi
CLXXV. törvény, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.
Ezen alapszabályt az egyesület 1996. május 26-án tartott közgyűlése egyhangúlag elfogadta.
A 2016. február 13-án megtartott közgyűlés az alapszabályt a 2013. évi V. törvény
rendelkezéseinek megfelelően módosította, egységes szerkezetbe foglalt, hatályos
rendelkezéseit megállapította.
Békéscsaba, 2016. március 03.
Malatyinszki Pál
egyesület elnöke
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