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1.§
Az egyesület neve, célja, feladata és képviselete
Az egyesület neve:
Székhelye:
Működési területe:
Vízterülete:
Pecsétje:

Dunavarsányi Petőfi Sporthorgász Egyesület
2336 Dunavarsány, Petőfi ltp.7.
Pest megye-Dunavarsány
Dunavarsány közigazgatási területén, a 0113/100 helyrajzi számú horgásztó
kör alakú, benne az egyesület neve, az alapítás éve (1980.)

Az egyesület képviselete: Az egyesületet az alapszabály 17-18 §- i alapján az ELNÖK és az
ÜGYVEZETŐ ELNÖK képviseli.
Az egyesület vízterület kezelői joga:
A 88. 299/2000. sz. a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiadott bérleti
Szerződés alapján a DUNAVARSÁNYI PETŐFI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET.
2.§
Az egyesület

célja

a/ tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint horgászlehetőség biztosítása,
b/ a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, gyermekeknek a sporthorgászat szeretetére
történő nevelése,
c/ a horgászetika szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való
nevelés,
d/ a sporthorgászattal is hozzájárulni a szabadidő kulturált eltöltéséhez

3.§
Az egyesület a 2.§-ban meghatározott célkitűzések érdekében:
a/ biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a horgászattal
összefüggő szakismeretek gyarapítását, ennek keretében ismerteti a horgászattal összefüggő
jogszabályokat és más rendelkezéseket,
b/ biztosítja, hogy a tagok a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, előírásokat és az
országos horgászrend szabályait megismerjék és betartsák,
c/ segíti a hatóságokat az orvhalászat és az orvhorgászat megelőzésében és leküzdésében,
valamint őrzi a vizek tisztaságát és védi a természetet,
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d/ a tagság kívánsága esetén halfogó és sportversenyeket rendezhet,
e/ anyagi lehetőségétől függően horgásztanyát létesít és tart fenn
f/ korszerű halgazdálkodást folytat a vízterületén.

4.§
Az egyesület feladatainak eredményes ellátásához igényli tagjainak szakmai, erkölcsi és anyagi
támogatását.
Az egyesület nem folytat közvetlen politikai tevékenységet, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.

5.§
Az egyesület tagjai:
1/ Az egyesület tagjai sorába –nemzetiségi megkötés nélkül – felvehető az a személy, aki nem áll
horgászjegy váltásának tilalma, ill. az egyesület tagságból kizáró horgász fegyelmi büntetés
hatálya alatt és igazolja, hogy a halászatról és a horgászatról szóló törvény által előírt
ismeretekkel, nevezetesen horgászvizsgával rendelkezik.
/2/ Az egyesületnek jogi személy is tagja lehet. Ennek feltételeit a Vezetőség esetenként határozza
meg és hagyja jóvá a tagfelvételt. Költségvetési szerv egyesület pártoló tagja nem lehet.

6.§
Az egyesület vezetőségének tagja
Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet,
a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a
képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és
b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, elmúlt18 éves és
c) aki
ca) magyar állampolgár, vagy
cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkezik, vagy
cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya
alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel
rendelkezik.

7.§
Egyesületi tagság létesítése
/1/ Az új belépő tagoknak a belépési szándékát az egyesületbe belépési nyilatkozat kitöltésével kell
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kinyilvánítaniuk. A nyilatkozat saját kezű aláírásával a belépő magára nézve kötelezőnek ismeri el
az egyesület alapszabályába foglalt szabályokat, valamint a Közgyűlés és a Vezetőség által hozott
egyéb szabályokat, határozatokat.
/2/ A felvételről az egyesület vezetősége dönt a kérelem átvételétől számított 30 napon belül.
Amennyiben a felvétel elutasításra kerül, akkor az erről készült határozatot az indokolással együtt
a felvételt igénylővel közölni kell, ill. átadni részére a határozatot. A határozat ellen a felvételt
igénylő fellebbezést nyújthat be az egyesület Vezetőségénél a Közgyűléshez címezve, a határozat
kézhezvételétől számított 15 napon belül.
/3/ Az egyesületbe belépőnek a Közgyűlés által meghatározott, éves egyesületi tagdíjat, valamint a
területi engedély vásárlásakor az első halasítási összeget kell megfizetni.
/4/ Amennyiben a belépő már volt tag az egyesületben és tagsága a 9 §. 1. bekezdés b) pontja
alapján szűnt meg és ismételten be kíván lépni az egyesületbe, valamint területi engedélyt is vált,
akkor reá az új belépőre vonatkozó szabályok érvényesek.

8,§.
A tagok jogai és kötelességei
/1/ A tagoknak jogukban áll:
/a/ A közgyűlésen személyes tanácskozási, észrevételezési, indítványtételi és szavazati jogot
gyakorolni. Az alapszabályban megállapított feltételek megléte esetén, az egyesület bármely
tisztségére megválaszthatóak.
/b/ Az egyesülettől állami horgászjegyet igényelni,
/c/ az állami jegy birtokában területi engedélyt váltani és azon feltüntetett vízterületen horgászni,
/d/ az egyesület által rendezett tanfolyamokon, előadásokon, filmvetítéseken, kiállításokon,
horgászversenyeken és más rendezvényeken részt venni.
/2/ Törölve (2012.12.15.)
/3/ Az egyesület területi engedéllyel rendelkező tagjainak gyermekei és unokái - a 14 életévük
betöltéséig - 1 db spiccbotos, úszós készséggel, szülői felügyelet mellett a vízterületen külön
engedély megszerzése nélkül /térítésmentesen/ horgászatra jogosultak.
/4/ A tagok kötelesek:
a/ az alapszabályt, a közgyűlés és az egyesület választott szerveinek határozatait megtartani,
b/ védeni a közös tulajdont, továbbá a megállapított tagdíjat és egyéb díjakat az egyesület
pénztárába befizetni,
c/ részt venni a közgyűléseken, tevékenyen közreműködni annak munkájában, valamint
segíteni az egyesületet feladatainak teljesítésében,
d/ a horgászatra vonatkozó jogszabályokat és a vízterületen érvényes helyi horgászrendet
megtartani és megtartatni.
a vizek és partjainak tisztasága felett őrködni, valamint az esetleges vízszennyezéssel és
halpusztítással kapcsolatos tapasztalatait az egyesület vezetőségével haladéktalanul közölni,
e/ évi 8 óra közösségi munkát végezni vagy azt pénzben megváltani
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9.§
Az egyesületi tagság megszűnése és a horgász tevékenység korlátozása
/1/ A tagság megszűnik:
/a/ elhalálozás esetén,
/b/ kilépéssel,
/2/ A kilépési szándékot az előző év november 30-ig ajánlott levélben kell az egyesület
vezetőségének bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén a tag köteles a következő évi tagdíjat is
megfizetni az egyesület pénztárába. E kötelezettség alól az év közben kilépő tagot az egyesület
vezetősége - alapos okból, egyéni elbírálás alapján részben vagy egészben mentesítheti.
/3/ Azzal a taggal, aki tagdíjjal vagy egyéb díjakkal hátralékban van, és tartozását az írásbeli
felszólításban megjelölt határidőig sem egyenlíti ki,annak maradéktalan rendezéséig az egyesület
által üzemeltetett vízterületre területi engedélyt nem válthat.
/4/ A horgásztevékenység korlátozása:
A vízterületen történő horgászatra az veszti el jogát, akit az egyesület vezetősége vagy a fegyelmi
bizottság jogerős határozattal, meghatározott időre - az egyesület fegyelmi szabályzata alapján - a
vízterület horgászatától eltilt.
/5/ Elhalálozás esetén a tagdíjfizetés kötelezettsége megszűnik, de a már befizetett tagsági díj és
egyéb díjak vissza nem követelhetőek, azonban az egyesület vezetősége külön kérésre méltányosságból - a már befizetett díjak időarányos részét visszatérítheti.
/6/ A hátralékos tagdíj vagy egyéb díj iránti követelés bírói úton is érvényesíthető.
10.

§

/I.,/ Az egyesület szervei:
/a/
/b/
/c/
/d/

közgyűlés
vezetőség
felügyelő bizottság
fegyelmi bizottság

/2/ A vezetőség, a felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság tagjai nem lehetnek egymás közeli
hozzátartozói.
/3/ törölve (2012.12.15)
11. §

A testületek választása, a határozatképesség és a szavazás módja
/1/ A testületi szervek akkor határozatképesek, ha az üléseiken tagjainak legalább 50 %-a +1 fő az
ülésen jelen van. Ha a közgyűlést annak határozatképtelensége miatt el kell halasztani, a másodszorra
összehívott közgyűlés az eredeti napirendben felvett kérdésekben- a megjelentek számára tekintet
nélkül - határozatképes. A másodszorra összehívott közgyűlés lehet ugyanazon a napon is, de ebben
az esetben ezt a meghívóban jelezni kell.
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/2/ A szavazás általában minden kérdésben nyílt. A határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik.
Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.
Megválasztottnak tekinthető, aki sorrendben a legtöbb szavazatot, legalább azonban a leadott
szavazatok több mint felét megkapta.
/3/ Az egyesület közgyűlése az ügyintéző és képviselő szerveit, az egyesült vezetőségét,
T I T K O S A N választja, de a közgyűlés felmentést adhat.
A választás öt évre szól. A testületek és tagjaik a választóiknak munkájukról beszámolni kötelesek.
Ha feladataikat nem látják el megfelelően, a megválasztó szerv tisztségükből bármikor visszahívhatja
őket.

12.§
A közgyűlés
/1/ Az egyesület legfőbb szerve a KÖZGYŰLÉS
/2/ A közgyűlés:
/a/ elfogadja, módosítja az egyesület alapszabályát,
/b/ kimondja az egyesület felosztását, vagy más egyesülettel történő egyesülését. A feloszlás és
egyesülés kimondásához kétharmados szótöbbség szükséges,
/c/ meghatározza a megválasztandó testületek /vezetőség, esetleges elnökség, felügyelő bizottság,
fegyelmi bizottság/ taglétszámát. Megválasztja az egyesület elnökét, Ügyvezető elnökét, gazdasági
titkárát, horgászmesterét, tógazda-halőr csoportvezetőjét, ifjúsági - és sportvezetőjét, valamint a
felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság elnökét, tagjait,
/d/ megállapítja az egyesület költségvetését,
/e/ elfogadja a zárszámadást és a vagyonmérleget,
/f/ felhatalmazza a vezetőséget a megállapított költségvetésben az egyes rovatok közötti
átcsoportosításra,
/g/ megállapítja a tagok évi tagdíját, az esetleges belépési és egyéb díjakat,
/h/ megtárgyalja a vezetőség éves beszámolóját és meghatározza munkatervét és az egyesület
feladatait,
/i/ megsemmisíti a vezetőség jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatait,
/j/ beszámoltatja a felügyelő és fegyelmi bizottságot munkájáról,
/k/ másodfokon eljár a vezetőség, a felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság elnökeinek és
tagjainak fegyelmi ügyében, illetve dönt a tagfelvételt elutasító vezetőségi határozatok ellen
benyújtott fellebbezési ügyekben,
/l/ költségvetésben megállapíthat vezetőségi tiszteletdíjat,
/m/ meghatározza az egyesület horgászrendjét, a napi és heti nemes hal kifogható mennyiségét /dbszámát/ elfogadja az egyesület fegyelmi szabályzatát, meghatározza az évente elvégzendő közösségi
munka módját, mértékét, illetőleg a pénzbeli megváltás rendjét.
/3/ A közgyűlés a /2/ bekezdés g./ pontjában meghatározott hatáskörét a vezetőségre átruházza,
/4/ A közgyűlés a /2/ bekezdés m./ pontjában foglalt hatáskörét a vezetőségre nem ruházhatja át.
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13.§
A közgyűlés összehívása
/1/ A közgyűlés rendes ülését évente össze kell hívni. Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha azt:
a/ az egyesület tagjainak egyharmada az ülés céljának megjelölésével írásban kéri,
b/ a felügyelő bizottság, illetőleg,
c/ a vezetőség szükségesnek tartja,
d/ felügyelő szerv azt írásban indítványozza.
/2/ A közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze, az elnök akadályoztatása vagy mulasztása esetén
az ügyvezető elnök. Ezen túlmenően - indokolt esetben, a 20.§./2/ bekezdésében foglaltak alapján közgyűlést a Felügyelő bizottság elnöke is jogosult összehívni. A napirendet tartalmazó meghívót az
ülés kitűzött időpontja előtt legalább 8 nappal előbb kell küldeni a felügyelő szervnek, és az
egyesület valamennyi tagjának.
/3/ A közgyűlésen az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az egyesület ügyvezető elnöke
elnököl. A közgyűlésről az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni. A
jegyzőkönyv vezetésére a közgyűlés megkezdése előtt jegyzőkönyvvezetőt, hitelesítésére pedig
két felnőtt tagot kell megválasztani. A közgyűlés jegyzőkönyvét és mellékleteit a közgyűlést
követő 20 napon belül a felügyelő szervnek meg kell küldeni.

14.§
A vezetőség
/1/ A vezetőség az egyesület általános hatáskörű végrehajtó szerve, amely gondoskodik a közgyűlés
határozatainak végrehajtásáról, valamint biztosítja az egyesületi munka folyamatosságát.
/2/ A egyesület elnöke, ügyvezető elnöke, gazdasági titkára, pénztárosa, horgászmestere, tógazdahalőr csoportvezető, és az Ifjúsági-, sport-, és etikai felelős képezi a vezetőséget, amelynek így
összesen hét tagja van.

15.§
A vezetőség munkája
/1/ A vezetőség:
a. /kitűzi a közgyűlés időpontját, összeállítja és előkészíti tárgysorozatát,
b. /gazdálkodik a közgyűlés által megállapított költségvetés keretében, a közgyűlés által
megállapított körben, és a költségvetés egyes rovatai között átcsoportosíthat,
c. /dönt a 12.§./3/ bekezdése alapján a közgyűlés által átruházott hatáskörben
d. /határoz a tagok felvételének tárgyában,
e. /meghatározza, hogy a vezetőség egyes tagjai milyen szakfeladatot látnak el,
f. / első fokon eljár a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében, másodfokon eljár az egyesület
választott tisztséget be nem töltő tagjainak fegyelmi ügyében,
g. /megállapítja a halfogó és egyéb versenyeknek, valamint más rendezvényeknek az időpontját, a
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verseny feltételeit, díjait és kijelöli rendezőit, bíráit,
h. /kijelöli az egyesület versenycsapatát és vezetőjét illetőleg más rendezvényeire, ha ez szükséges,
i. /egyéni elbírálás alapján korra, egészségi állapotra, valamint egyéb méltánylást érdemlő okokra való
tekintettel dönt az egyesület érdekében végzendő közösségi munka alóli felmentés kérdésében,
j. / javaslatot tesz a közgyűlésnek az egyesület tagjainak területi engedélyének árára
k. / meghatározza saját munkatervét.
/2/ A vezetőség az /l/ bekezdés g./ és h./ pontjában meghatározott hatáskörét az elnökre és az
ügyvezető elnökre átruházhatja.

16.§
A vezetőségi ülések
/1/ A vezetőség szükség szerint rendes ülést tart.
/2/ Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt
a/ a vezetőség tagjainak legalább egyharmada az ülés összehívásának megjelölésével kéri,
b/ az egyesület elnöke,
c/ az egyesület ügyvezető elnöke illetőleg,
d/ a felügyelő bizottság szükségesnek tartja.
/3/ A vezetőség ülését az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az ügyvezető elnök 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 elnökeit is.
/5/ A vezetőségi ülésekről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell készíteni.
/6/ A vezetőségi ülés akkor határozatképes, ha vezetőségi tagok 50 % + 1 fő az ülésen jelen van.
/7/ A vezetőségi ülésen a felügyelő, é és a fegyelmi bizottság elnökei a közgyűlésről kapott
felhatalmazásuk, és az alapszabályban rögzítettek alapján az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt.
Szavazati jogukat az alapszabály 20.§. /8/ bekezdése és a 21.§./6/ bekezdései korlátozzák.

17.§
Az egyesület elnöke
/1/ Tevékenység során:
a/ képviseli az egyesületet, az egyesületet érintő minden kérdésben aláírási és kiadmányozási
joggal rendelkezik, illetőleg a vezetőség egyes tagjait megbízza az egyesület esetenkénti
képviseletével,
b/ Összehívja a közgyűlést, a vezetőség üléseit és azokon elnököl,
c/ ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik az egyesület szerveinek
törvényes és alapszabályszerű tevékenysége felett,
d/ a költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol,
e/ eljár a 15.§ /1/ bekezdés g/ és h/ pontjai alapján a vezetőség által átruházott jogkörökben.
/2/ Az elnököt munkájában az ügyvezető elnök segíti, akadályoztatása esetén helyettesíti.
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18.§.

Az egyesület ügyvezető elnöke
/1/ Tevékenysége során
a/ képviseli az egyesületet, a vezetőség tagjainak megbízást ad az egyesület esetenkénti
képviseletére, előkészíti a közgyűlést, valamint a vezetőség elé kerülő előterjesztéseket, az
elnök akadályoztatása, vagy mulasztása esetén összehívja a közgyűlést a vezetőségi ülést és
azon elnököl,
b/ gondoskodik a magasabb testületi szervek és a vezetőségi ülései jegyzőkönyvének
vezetéséről
c/ irányítja, illetve ellátja az egyesület és szervei írásbeli teendőit, ellenőrzi a testületi szervek
határozatainak végrehajtását, őrködik az egyesület szerveinek törvényes alapszabályszerű
tevékenysége felett,
d/ a költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol,
e/ szervezi az egyesület rendezvényeit,.
f/ eljár a 15.§./1/ bekezdés g/ és h/ pontjai alapján a vezetőség által átruházott jogkörökben.
/2/ Az ügyvezető elnököt munkájában a gazdasági titkár segíti, akadályoztatása esetén
helyettesíti.

19.§.
Az egyesület gazdasági titkára
/1/ Tevékenysége során:
a/ intézi az egyesület gazdasági ügyeit, rendszeresen beszámol az elnöknek és az ügyvezető
elnöknek az egyesület vagyoni helyzetéről,
b/ okmányolt számadást vezet a pénz-, és vagyonkezelésről,
c/ elkészíti az adóbevallást és gondoskodik az illetékes szervekhez történő eljuttatásáról,
d/ elkészíti az éves költségvetést, zárszámadást, vagyonmérleget és a vezetőség-, majd a
közgyűlés elé terjeszti,
e/ gondoskodik az egyesületet terhelő díjak átutalásáról, és az elnökkel, vagy az ügyvezető
elnökkel együtt utalványozási jogkört gyakorol.

19/A.§
Az egyesület pénztárosa:
Tevékenysége során:
1) Elszámoltatja a bizományosi értékesítéseket, kiemelten a Területi engedélyek és napijegyek
vonatkozásában.
2) Az átvett pénzt a vezetőséggel egyeztetve a bankszámlára befizeti.
3) A bizonylatokat minden hó 10-ig átadja a gazdasági vezetőnek.
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19/B.§
Az Egyesület horgászmestere
Tevékenysége során:
1) Őrködik a horgászrend felett
2) Szervezi a társadalmi halőrzést
3) Felügyeletet gyakorol a hivatásos halőr felett, szabályozza annak munkaköri beosztását és ellenőrzi
annak munkavégzését.

19/C.§
Tógazda-halőr csoportvezető
Tevékenysége során:
1)Javaslatot készít a halgazdálkodási tervről, szakmai döntéseket hoz halgazdálkodási ügyekben.
2) Elvégzi a fogási naplók összegzését elemzését

19/D.§
Ifjúsági-, sport-, és etikai felelős
Tevékenysége során:
1) Szervezi a Horgász Egyesület rendezvényeit (Horgászverseny)
2) Szervezi közösségi munka keretében a szemétszedést
3) Eljár etikai ügyekben, kivizsgálja a területet érintő szabálysértéseket, erről jegyzőkönyvet készít. A
felelősségre vonást a Fegyelmi Bizottság végzi.
20.§

A Felügyelő Bizottság
/1/A Felügyelő Bizottság / a továbbiakban: bizottság/ elnökét és tagjait - az egyesület tagjai sorából a közgyűlés választja. A bizottságnak a közgyűlés által megállapított három tagja van.
/2/ A bizottság 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, félévenként pedig a pénz- és anyagkezelést, a bizonylati
fegyelmet, valamint a gazdálkodást. Az ellenőrzésről a bizottság jegyzőkönyvet /feljegyzést/ köteles
készíteni.
/4/ A bizottság jogosult az egyesület működésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely ügyet
megvizsgálni.
/5/ Ha a bizottság ellenőrzése során hiányosságot, jogszabályt-, alapszabályt-, illetve az egyesület és
a tulajdonosok érdekeit sértő bármely magatartást, vagy intézkedést észlel, arról írásban köteles
tájékoztatni az egyesület elnökét és ügyvezető elnökét. Az írásbeli tájékoztatás eredménytelensége
esetén, 30 napon belül az alapszabály 13. 2/ bekezdése lép életbe
/6/ A bizottság elnöke köteles a végzett munkájáról a közgyűlésnek beszámolni.
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/7/ A bizottság munkaterv alapján dolgozik
/8/ A bizottság elnökét tanácskozási joggal a vezetőségi ülésekre meg kell hívni.

21.§.
A Fegyelmi és etikai bizottság
/1/ A fegyelmi és etikai bizottság /a továbbiakban: f. bizottság/ elnökét és tagjait - az egyesület
tagjai sorából - a közgyűlés választja. A f. bizottságnak a közgyűlés által megállapított 3 állandó-, és
egy póttagja van.
/2/ A f. bizottság tagjai egyidejűleg nem lehetnek a vezetőség, ill. a felügyelő bizottság tagjai.
/3/ A f. bizottság első fokon eljár:
a. /
az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak-, valamint,
b. /
a vezetőség és a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak fegyelmi ügyében.
/4/ A f. bizottság eljárására az egyesület Fegyelmi és etikai szabályzatában foglalt rendelkezések az
irányadók.
/5/ A f. bizottság időszakonként tájékoztatja a fegyelmi helyzetről és a felelősségre vonás
gyakorlatáról a vezetőséget és a közgyűlésen beszámol munkájáról.
/6/ A f. bizottság elnökét tanácskozási joggal a vezetőségi ülésekre meg kell hívni.

22.§
Az egyesület jogállása és vagyona
/l/ Az egyesület jogi személy
/2/ Az egyesület vagyonát ingóságok, készpénz, és egyéb követelések alkotják.
/3/ Az egyesület bevételei tagdíjakból, belépési és egyéb díjakból, a vízterületre kiadott területi
engedélyek díjából, az egyesület alapszabályszerű tevékenységéből eredő, más bevételekből,
támogatásokból és egyéb adományokból áll.
/4/ Az egyesület tagjai a Polgári törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó szabályai szerint
kártérítési felelősséggel tartoznak az egyesületnek vétkesen okozott kárért.
/5/ Az egyesület vagyonáért, valamint vagyoni eszközeinek a jóváhagyott költségvetésben
meghatározott célokra való felhasználásáért az elnök, ügyvezető elnök, a gazdasági titkár és a
felügyelő bizottság elnöke egyetemlegesen felelősek.
/6/ Az egyesület megszűnése, feloszlása vagy feloszlatása esetén a fennmaradó egyesületi tiszta
vagyon csak horgászvonatkozású célra fordítható. Egyebekben, a Polgári Törvénykönyvben (a
többszörösen módosított 1954.évi IV. törvényben) foglalt hatályos rendelkezéseket kell megfelelően
alkalmazni.

23.§
Az egyesület felügyelete
/1/ Az egyesületekről szóló 1989 , évi II . törvény alapján a törvényességi felügyeletet az illetékes esetünkben a Pest megyei Ügyészség látja el, míg az egyesület nyilvántartását a Budapest Környéki
Törvényszék végzi.
/2/ A felügyelő szerv jogköréről, az egyesületekről szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései az
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irányadók.
/3/ A felügyelő szervet az egyesület közgyűlésére meg kell hívni. Az ülés helyét, időpontját,
napirendjét tartalmazó meghívót a közgyűlést megelőzően legalább 8 nappal meg kell küldeni a
felügyelő hatóságnak.

24.§
Záró rendelkezések
/1/ Az egyesület az alapszabály módosítását és egységes szerkezetbe foglalását, a közgyűlés
2012.12.15. számú határozatával (13/2012. KGY) elfogadta, és az elfogadás napjától hatályosnak
mondja ki.
/2/ Ezzel egyidejűleg az egyesület 2006. március 4-én kelt alapszabálya hatályát veszti.

Dunavarsány, 2012.12.15

………………………..
Lang Miklós
Egyesület elnöke
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