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KÖZJEGYZI OKIRAT
Kj.53020/Ü/416/2016.-------------------------------------------------------------------- ---------------Doktor Szántó Ágota szentesi közjegyz eltt az okiratszerkesztés helyén, napján déleltt
11:30 óra idpontban, hivatali helyiségemben megjelent, mint ügyfél -----------------------------Tóth László elnök (született: Tóth László, Szegvár, 1949. év július hónap 19. napján, anyja
neve: Berezvai Jusztina, 6635 Szegvár, Kinizsi utca 49. szám alatti lakos, magyar
állampolgár, adóazonosító jele: 8301494387) akit a közjegyz, mint ügyfelet személyesen
ismer, törvényes képvisel által képviselt ------------------------------------------------------------Lándor-tavi Horgász Egyesület (székhely 6635 Szegvár, VI. külterület 53., nyilvántartási
száma: 06-02-0001163, Szegedi Törvényszék, adószáma: 18458020-1-06, statisztikai
számjele: 18458020-9329-529-06) civil szervezet. ---------------------------------------------------A törvényes képvisel a képviselt civil szervezet adatait a közjegyz által a www.birosag.hu
weboldal Civil Szervezetek Névjegyzékébl lekérdezett adatlappal, képviseli minségét,
pedig a 26/2016 KGy számú eredetben, a határozat meghozatalához vezet közgylési
jegyzkönyv eredeti példányával igazolta. -------------------------------------------------------------A törvényes képviselhöz intézett kérdéseimre adott válaszai alapján megállapítottam, hogy
jognyilatkozatok megtételéhez szükséges belátási képességgel rendelkezik, személyében
ügyleti tanúk bevonására okot adó tény, körülmény nem merült fel, tényleges akarata a 1991.
évi XLI. törvény (Ktv.) 12. § (6) bekezdése alapján ezúton elterjesztett, s az okirat részévé
tett kérelme alapján – azzal, hogy nyilatkozata szerint kérelmet megegyez tartalommal más
közjegyzhöz nem nyújtott be, hozzájárult személyes adatai és az okirat elkészítéséhez
rendelkezésre bocsátott adatoknak az eljáró közjegyz által a kezeléséhez, tudomásul vette,
hogy okirat-szerkesztési eljárásért a közjegyzi díjszabásról szóló külön jogszabály szerinti
díjat kell fizetni, abban az esetben is, ha a közjegyz eljárása a közjegyzn kívül álló okból
hiúsul meg, s azt, hogy a közjegyzt a közjegyzkrl szóló törvény alapján eljárási
kötelezettség terheli és közremködését csak a törvényben meghatározott okból tagadhatja
meg – az általa képviselt civil szervezetnek a 2016. (kettezer-tizenhatodik) év június hó 16.
(tizenhatodik) napján, 18:00 órai kezdettel megtartott közgylésén a legfbb szerv által hozott
határozatok alapján a Kj.53020/Ü/142/2016./I. ügyszámú közjegyzi okirat, közokiratba
foglalt Alapszabály módosításokkal egységes szerkezet közjegyzi okirat közokiratba
foglalására, s a közjegyz által a változás bejegyzési eljárásnak a Szegedi Törvényszéknél a
megindítására irányul, majd ezt követen a közokirat-hamisítás bncselekménye elkövetése
módjára és jogkövetkezményeire történt figyelmeztetése után, a magánokiratba foglalt 2016.
év június hó 16. napján 18:00 órakor megkezdett a Lándor-Tavi Horgász Egyesület Jubileumi
közgylésén készült a közgylési határozatokat is magába foglaló jegyzkönyv, e közgylésre
szóló meghívó, az összeférhetetlenségi nyilatkozatok, a közgylés jelenléti íve, és a
tagjegyzék okiratok alapján és azok rendelkezéseivel összhangban, egységes szerkezet
közjegyzi okiratba foglaltam a civil szervezet ügyfél módosított Alapszabályát.----------------------------------------------------vége az 1. oldalnak -----------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------2. oldal ------------------------------------------Kj.53020/Ü/416/2016.-------------------------------------------------------------------- ------------------------------- CIVIL SZERVEZET ALAPSZABÁLYÁNAK A MÓDOSÍTÁSA ---------------a dlt, kiemelt betkkel jelölt módosításokkal, EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT -------------------------------------------------ALAPSZABÁLY --------------------------------------------Lándor-Tavi Horgász Egyesület (székhely 6635 Szegvár, VI. külterület 53., nyilvántartási
száma: 06-02-0001163, Szegedi Törvényszék, adószáma: 18458020-1-06, statisztikai
számjele: 18458020-9329-529-06) e közokirat elválaszthatatlan magánokirat mellékletét
képez jelenléti ív szerinti tagjai, az ugyancsak magánokiratba foglalt, e közjegyz i okirat
elválaszthatatlan mellékletét képez jegyz könyvbe foglalt 2016. (kett ezer-tizenhatodik) év
június hó 16. (tizenhatodik) napján tartott rendes közgylésen elfogadott, 26/2016.-tól 33/2016.-ig terjed KGy számú döntéseik szerint, a 2013. évi V. törvény, a Polgári
Törvénykönyvr l 3:1.§ - 3:87.§-ai, a 2011. évi CLXXV. törvény, az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásáról, valamint a civil szervezetek mködésér l és támogatásáról, a 2011.
évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról,és az ezzel összefügg
eljárási szabályokról, a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet, a civil szervezetek
gazdálkodása, az adománygyjtés a közhasznúság egyes kérdéseir l, jogszabályi
rendelkezésekkel összhangban, egyesülési jogukkal élve a következ tartalommal és
feltételekkel fogadták el, ezen egyesület, civil szervezet, módosított, hatályosított, egységes
szerkezetbe foglalt – a megváltozott egyedi adatokat és egyéb változásokat dlt, kiemelt
betvel tartalmazó – Alapszabályát, választották meg a tisztségvisel it. ---------------------------------------------------------------------------I. FEJEZET ---------------------------------------------------------------------------------------- Általános rendelkezések ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1.§ -----------------------------------------------------(1)Az Egyesület neve: Lándor-Tavi Horgász Egyesület-----------------------------------------------(2) Az Egyesület székhelye: 6635 Szegvár, VI. Külterület 53. -------------------------------------(3) Az Egyesület pecsétje, a lenyomaton körben az Egyesület neve, középen egyágú horoggal.
(3) Hatóköre: helyi, székhely településen mködik. --------------------------------------------------(4)Az Egyesület a rendes tagjai által önkéntesen létrehozott önkormányzattal és nyilvántartott
rendes tagsággal rendelkez civil szervezet, mely a jelen alapszabályban meghatározott célja
folyamatos megvalósítására létesített, a bírósági nyilvántartásba bejegyzett önálló jogi
személy, aki céljainak elérésére szervezi tagjai tevékenységét. -------------------------------------(5) Az Egyesület célja, hogy jól mköd egyesületi élettel rendes tagjai részére kulturált
hobby-, és sporthorgászati lehet séget biztosítson. Gyarapítja a horgászattal összefügg
szakismereteiket, halfogó és egyéb horgászmozgalommal kapcsolatos rendezvényeket, a
horgászattal összefügg
elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzését biztosító
ismeretterjeszt oktatásokat szervez, segíti a horgászokat az orvhalászat, orvhorgászat
megel z sében, valamint a vizek tisztaságának betartására és a természet szeretetére,
védelmére nevel, népszersíti a horgászatot, a horgász sportot, ellátja a tagjait a horgászathoz
szükséges okmányokkal, s megismerteti tagjaival a horgászattal összefügg jogi-, és szakmai
szabályokat, rendelkezéseket, és segíti ezek, valamint a horgászrend betartását, és betartatását.
Biztosítja a halállomány védelmét, s költségvetése kereteinek megfelel mérték haltelepítést
végez vízterületén. ------------------------------------------------------------------------------------------(6) Az Egyesület, a Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetségének a tagja. ------------(7) Az Egyesület törzst kéje: 170.100-Ft, azaz egyszázhetvenezer-egyszáz forint, készpénz,
mely az Egyesület pénztárába befizetett tagdíj pénzbeli hozzájárulásokból áll.------------- ------------------------------------------------------------ 2.§ ---------------------------------------------------------------------------------------------Az Egyesület tevékenysége -------------------------------------------------------------------------------------vége a 2. oldalnak --------------------------------------------

--------------------------------------------------------3. oldal -----------------------------------------------Kj .53020/Ü/416/2016.-------------------------------------------------------------------- ---------------(1)Az Egyesület a tevékenységét az alapcél szerint végzi, azzal, hogy els dlegesen
gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem folytathat. ------------------------------------------------(2) Alapcél szerinti tevékenysége ------------------------------------------------------------------------egyéb sporttevékenység (TEÁOR 93.19'08)------------------------------------------------------------(ezen belül konkrétan a Lándor-tó, mint ökológiai fokozott védelem alatt álló vizes él helyen
hobby-, sporthorgászat, a természet által kialakított környezet fenntartása, védelme) -----------(3) Az Egyesület nem folytat közvetlen politikai tevékenységet, nem állít sem országgy lési,
sem önkormányzati képvisel választáson jelöltet, pártoktól független és azoknak anyagi
támogatást nem nyújt. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---II. FEJEZET ---------------------------------------------- --A tagsági jogviszony keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagsági jogviszony
------------------------------------------------- megsz nése ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.§ ------------------------------------------------------------------------------------------------ A tagsági jogviszony ------------------------------------------(1) Az Egyesületnek rendes és különleges jogállású (ifjúsági, pártoló, tiszteletbeli) tagjai
lehetnek, mely tagsági jogviszony minden esetben választással jön létre. -------------------------(2) Rendes taggá válni, tagfelvételei kérelemre lehet.-------------------------------------------------(3) A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 4.§ ------------------------------------------------------------------------------------ ---A rendes tagsági jogviszony létrejötte ------------------------------(1) Az Egyesület rendes tagjait – a rendes tagsági jogviszonyból ered en – a jogszabályban,
az Alapszabályban és az egyéb, az Egyesület által alkotott szabályzatokban megállapított
jogok illetik, és kötelezettségek terhelik. ----------------------------------------------------------------(2) Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan nagykorú, természetes személy, magyar-, és
az Európai Unió tagállamának állampolgára, aki írásban nyilatkozik belépési szándékáról, és
arról, hogy az egyesület céljait és az Alapszabálya és egyéb szabályzatai alapján a rendes
tagokat terhel kötelezettségek teljesítését elfogadja és vállalja, valamint ezt követ en a
Vezet ség felvette, megválasztotta az Egyesület rendes tagjává, és az els esedékes tagdíjat
megfizette. ---------------------------------------------------------------------------------------------------(3) Az Egyesületbe rendes tagként jelentkez k felvételér l a Vezet ség dönt, az erre irányuló
kérelem benyújtását követ els , soron következ ülésén, nyílt szavazással. Rendes taggá az
válhat, akit a határozatképes Vezet ség, min sített szótöbbséggel, legalább 2/3, azaz kett
harmad arányú többségi igen szavazatával, taggá választ. -----------------------------------------(4) A tagfelvételt elutasító vezet ségi döntés ellen a kézbesítését követ 15, azaz tizenöt
napon belül fellebbezés jogorvoslatnak van helye az Egyesület közgy léséhez, azzal, hogy a
közgy lés nyílt szavazással, min sített szótöbbséggel, legalább 2/3, azaz kett harmad
arányú többségi igen szavazatával taggá választhat az els fokú vezet ségi döntés
megváltoztatásával. A közgy lésnek e másodfokú döntésével szemben további jogorvoslatnak
helye nincs. --------------------------------------------------------------------------------------------------(5) A tagfelvételi kérelemnek helyt adó vezet ségi határozattal szemben rendes
jogorvoslatnak helye nincs. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.§ ------------------------------------------------------------------------------------- Az Egyesület rendes tagjainak a jogai -------------------------------a) Részt vehetnek az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, -------------------------------b) jogosultak az Egyesület horgászterületén a jogszabályok és az Alapszabály, illetve az
egyéb szabályzatok és az Egyesület szervei által hozott határozatok el írásai megtartásával
horgászni, sporthorgászatot folytatni, --------------------------------------------------------------------------------------------------------vége a 3. oldalnak ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------4. oldal -------------------------------------------------------Kj.53020/Ü/416/2016.-------------------------------------------------------------------- ---------------c) a közgylésen részvételi-, tanácskozási-, a napirendi és egyéb javaslattételi-, kérdezési,felszólalási-, észrevételezési-, és szavazati joggal rendelkeznek, azzal, hogy minden rendes
tagnak egy szavazata van, -------------------------------------------------------------------------------d) kizáró-, és összeférhetetlenségi ok hiányában, bármely tisztségre megválaszthatók, ---------e) az Egyesület valamely szervének a szervezeten belül rendes jogorvoslattal nem támadható
törvénysért határozatát, a tudomásra jutástól számítolt harminc napon belül bíróság eltt
megtámadhatják, --------------------------------------------------------------------------------------------f) az Egyesület irataiba betekinthetnek, -----------------------------------------------------------------g) jogosultak igénybe venni az Egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait,
beleértve ebbe az Egyesület horgászeszközeinek a rendeltetésszer használatát is, --------------h) tagsági jogviszonyukról indokolás nélkül lemondhatnak, -----------------------------------------i) az Egyesülettl horgászjegyet igényelhetnek, -------------------------------------------------------j) a horgászjegy birtokában területi engedélyt válthatnak, és az abban feltüntetett vízterületen
horgászhatnak, ----------------------------------------------------------------------------------------------k) az Egyesület által szervezett rendezvényeken, tanfolyamokon, eladásokon, versenyeken,
egyéb, részt vehetnek. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.§ -------------------------------------------------------------------------------------------- A rendes tagok kötelességei --------------------------------------a) Kötelességük a horgászatra, halászatra vonatkozó jogszabályok, az Alapszabály, egyéb
egyesületi szabályzatok, az Egyesület szerveinek a határozatai, az Egyesület
tisztségviselinek a hatáskörükben kiadott rendelkezései, utasításai betartása, és betartatása, -b) az Egyesület szervezeti életében, a vagyona védelmében és gyarapításában részt venni, ----c) a célja szerinti feladatok megvalósításában, valamint az ehhez szükséges közösségi munkák
ellátásában közremködni, --------------------------------------------------------------------------------d) a közgylés által megállapított tagdíjat, s az egyéb vagyoni hozzájárulást az
esedékességkor megfizetni, és- ---------------------------------------------------------------------------e) tartózkodni minden olyan magatartástól mely veszélyeztetheti az egyesület törvényes
mködésének és céljának a megvalósítását, ------------------------------------------------------------f) a vizek partjainak tisztasága felett rködni, vízszennyezés észlelése esetén az Egyesület
Vezetségét haladéktalanul értesíteni. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7.§ -------------------------------------------------------------------------------------- A rendes tagsági viszony megsznése--------------------------------(1) A rendes tagsági viszony megsznik: ---------------------------------------------------------------a) kizárással --------------------------------------------------------------------------------------------------b) törléssel, --------------------------------------------------------------------------------------------------c) lemondással, ----------------------------------------------------------------------------------------------d) a rendes tag halálával, ----------------------------------------------------------------------------------e) az Egyesület jogutód nélküli megsznésével. -------------------------------------------------------(2) A Vezetség kiveszi a tagnyilvántartásból, azt a rendes tagot, akinek a tagsági viszonya az
elz bekezdés a)-d) pontokba foglalt rendelkezései szerinti, bármely okból megsznt. - ------(3) Kizárás csak jogers fegyelmi határozattal történhet, mely eljárásnak a részletes
szabályait a Fegyelmi Szabályzat tartalmazza. Kizárni azt a rendes tagot lehet, aki a tagsági
jogviszonyából ered jogszabályban, vagy az Egyesület bármely szabályzatában szerepl
bármely kötelezettségét tartósan, vagy súlyosan, illetve ismétld jelleggel, úgy megszegi,
hogy ezzel veszélyeztetheti, vagy veszélyezteti az Egyesület jogszer-, és célszer mködését.
(4) Törléssel, tárgyév utolsó napjával szntethet meg annak a rendes tagnak a tagsági -------------------------------------------------------vége a 4. oldalnak -------------------------------------------

------------------------------------------------5. oldal -------------------------------------------------------Kj.53020/Ü/416/2016.-------------------------------------------------------------------- ---------------jogviszonya, aki az Egyesület által elírt tagdíjfizetési, vagy egyéb vagyoni hozzájárulás
fizetési kötelezettségének az erre irányuló írásbeli felszólítás kézhezvételétl számított 30, ---azaz harminc napon belül nem tesz eleget. A törlésrl szóló, indokolással ellátott elsfokú
határozat meghozatala az Vezetség hatáskörébe tartozik, mely határozatot a keltét követ 3,
azaz három napon belül meg kell küldeni a törölt rendes tagnak, azzal, hogy a határozat ellen
rendes jogorvoslatnak, fellebbezésnek helye nincs. ---------------------------------------------------(5) A rendes tagnak a tagsági jogviszonyáról való lemondás, indokolás nélküli, egyoldalú
jognyilatkozatát, kilépési szándékát, annak idpontja meghatározásával írásban kell
bejelentenie az Egyesület Vezetségénél. A rendes tagsági viszony, határid (év, hó, nap)
meghatározása hiányában, a kilépésrl szóló nyilatkozatnak a Vezetség által igazolt átvétele
napján, határid kikötése esetén az abban megjelölt napon sznik meg. -- ------------------------A lemondás hatályba lépésének idpontjáig a rendes tag rendes tagsági viszonya fennáll, jogai
illetik, kötelezettségei terhelik, melyek teljesítését a Vezetség erre irányuló írásbeli
felhívására igazolnia kell. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8.§ ------------------------------------------------------------------------------------------- A különleges jogállású tagság ------------------------------------(1) Az Egyesület különleges jogállású tagjai az ifjúsági-, pártoló-, és tiszteletbeli tagok, akik a
közgylésen tanácskozási joggal részt vev tagok, szavazati joguk nincs. ------------------------(2) Ifjúsági taggá választható a 14., azaz tizennegyedik életévét betöltött, de 18., azaz
tizennyolcadik életévét még el nem ért, azon természetes személy, akinek legalább egy, a
Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, rendes tagja az Egyesületnek, ha a
törvényes képviseli írásban hozzájárultak tagfelvételi kérelme elterjesztéséhez, és a
Vezetség ifjúsági taggá megválasztotta. Az ifjúsági tag tagdíj, és egyéb a horgászattal
kapcsolatos díjak fizetésére köteles. Ifjúsági tagsági jogviszonya nagykorúvá válásával
megsznik, kérelemére azonban rendes taggá választható az erre irányadó szabályok szerint. Az ifjúsági tagok a vonatkozó jogszabályi és egyesületi elírások betartása kötelezettségével
horgászhatnak, részt vehetnek az Egyesület valamennyi rendezvényén, s kötelesek
közremködni az Egyesület által szervezett társadalmi munkákban. -------------------------------(3) A pártoló tag az Egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulásával vesz részt.
Pártoló tag lehet, aki az Egyesület tevékenységét idszakosan, vagy rendszeresen támogatni
kívánja és a közgylés pártoló taggá megválasztja. ---------------------------------------------------(4) A tiszteletbeli tagot a közgylés választja meg e tagságra. Tiszteletbeli tag lehet, akit az
Egyesület az egyesületi célok elmozdítása érdekében végzett tevékenységéért tiszteletbeli
taggá választ, és aki a tiszteletbeli tagságot elfogadja. Tiszteletbeli taggá választható, az a
rendes tag is, aki ids koránál, vagy személyi körülményeinél fogva tagdíjfizetési,
közremködési kötelezettségeit már kellen teljesíteni nem, vagy csak nehezen tudná és arra
érdemes, s e körülményeinél fogva a közgylés a tagdíjfizetési kötelezettség alól mentesíteni
kívánja. -------------------------------------------------------------------------------------------------------(5) A különleges jogállású tagok az egyesület szerveibe, s tisztségviselivé nem választhatók.
(6) A különleges jogállású tagok tagsági jogviszonya keletkezésére és megsznésére a rendes
tagok tagi jogviszonya keletkezésére és megsznésére irányadó szabályokat – a törlés
kivételével – megfelelen, alkalmazni kell, azzal, hogy a pártoló-, és a tiszteletbeli tag
megválasztásáról hozott közgylési határozatok ellen rendes jogorvoslatnak, fellebbezésnek
helye nincs. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------vége az 5. oldalnak -----------------------------------------------------

-------------------------------------------------------6. oldal ------------------------------------------------Kj.53020/Ü/416/2016.-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- 9.§ --------------------------------------------------------------------------------------------------- Fegyelmi eljárás ---------------------------------------------Az Egyesület tevékenységére vonatkozó bármely jogszabályi elírást, az Alapszabályt, vagy
az egyesület bármely szerve által hozott határozatokat sért, vagy az egyesület céljával
összeegyeztethetetlen, illetve az Egyesület vezet tisztségviselje által adott utasítással
ellentétes tagi magatartás esetén fegyelmi eljárásnak van helye, melynek részletes eljárási
szabályait az Alapszabály elválaszthatatlan mellékletét képez Fegyelmi Szabályzat állapítja
meg, azzal, hogy az elsfokú fegyelmi szerv, a Fegyelmi Bizottság, kivételes esetekben a
Közgylés. Másodfokú fegyelmi szerv, ha a Fegyelmi Bizottság járt el els fokon, a
Közgylés, ha Közgylés járt el els fokon a fegyelmi határozattal szemben jogorvoslat
közvetlenül a bíróságtól kérhet. - -----------------------------------------------------------------------Fegyelmi büntetések a következk: ----------------------------------------------------------------------a) írásbeli figyelmeztetés, ---------------------------------------------------------------------------------b) a vezet tisztségviseli feladatok ellátásától minimum a választási idszak végéig, de
legfeljebb öt évre történ eltiltás, ------------------------------------------------------------------------c) horgászattól való eltiltás, minimum két hónapra, maximum kett évre, ------------------------d) a tagsági jogok gyakorlásának felfüggesztése, minimum két hónapra, maximum kett évre,
e) kizárás. ----------------------------------------------------------------------------------------------------A fegyelmi eljárás során az a-e) pontokban felsorolt fegyelmi büntetések közül egyidejleg
több is kiszabható. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- III. FEJEZET --------------------------------------------------------------------------------------- Az Egyesület szervezete ---------------------------------------------------------------------------------------------- 10.§ -----------------------------------------------------(1) Szervek ------------------------------------------ -------------------------------------------------------a) Közgylés -------------------------------------------------------------------------------------------------b) Vezetség -------------------------------------------------------------------------------------------------c) Felügyel Bizottság (FÜB)-----------------------------------------------------------------------------d) Fegyelmi Bizottság (FB) -------------------------------------------------------------------------------(2) Az Egyesület szerveinek a feladata ellátása során hozott határozatai kihirdetése a
jelenlévkkel a határozathozatalkor, a határozat felolvasásával, a határozatot hozó szerv
vezetje, a Közgylés esetén a levezet elnök által, a határozat felolvasásával, azzal a
távollévvel, pedig akinek jogát, vagy kötelezettségét érinti, az Alapszabály VI. fejezet 23.§-a
szerinti módon, kézbesítéssel történik. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.§ -----------------------------------------------------(1) Az Egyesület ügyvezetése -------------------- -------------------------------------------------------a) Elnök (ügyvezet) ---------------------------------------------------------------------------------------b) Elnökhelyettes -------------------------------------------------------------------------------------------c) Gazdasági felels ----------------------------------------------------------------------------------------d) Vezetségi tagok-------------------- --------------------------------------------------------------------(2) A tisztségviseli feladatok ellátása társadalmi munkában történik, melyért díjazás nem jár,
az Alapszabályban megnevezett valamennyi tisztségvisel tisztsége, egységesen 2021. (kettezer-huszonegyedik) év június hónap 16. (tizenhatodik) nap határozott idvel jár le. --------------------------------------------------------------- 12.§ -----------------------------------------------------A közgylés -------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Az Egyesület legfbb szerve, a tagok összességébl álló közgylés. Az Egyesület szükség
szerint, de évente legalább egy alkalommal, vagy az Felügyel Bizottság ügy tárgyát jelöl
írásbeli indítványára a lehet legrövidebb idn belül, a Vezetség határozata alapján, továbbá
-------------------------------------vége a 6. oldalnak ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------7. oldal -------------------------------------------------------Kj.53020/Ü/416/2016.-------------------------------------------------------------------- ---------------a tagság legalább egyharmadának az ok és cél megjelölésével írásban elterjesztett kérésére,
ha az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, céljainak elérése veszélybe
került, valamint ha a bíróság elrendeli, közgylést köteles tartani. ----------------------------------(2) A közgylést az Egyesület elnöke az Alapszabályba foglalt kézbesítési szabályok
rendelkezései szerint, igazolható módon, írásbeli meghívóval, a hely és az idpont
feltüntetésével, valamint a napirend megjelölésével akként hívja össze, hogy a meghívót a
rendes tag, a közgylés idpontját legalább 15, azaz tizenöt nappal megelzen megkapja. ---A közgylés levezet elnöke az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes. -(3) A közgylésrl jegyzkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök, valamint a közgylés által
megválasztott jegyzkönyvvezet és két hitelesít ír alá. --------------------------------------------(4) A közgylés akkor határozatképes, ha azon a rendes tagoknak legalább 50 %-a, azaz ötven
százaléka plusz egy f jelen van. A határozathozatalhoz – az Alapszabályban vagy
jogszabályban külön nevesített esetek kivételével – egyszer szótöbbség (a leadott igen, nem,
tartózkodik szavazatok közül legtöbb az igen szavazatok száma) szükséges. A közgylés
határozatait nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlség esetén a szavazás eredménytelen.--Az Egyesület Alapszabálya módosításához a jelenlév tagok háromnegyedes szótöbbséggel
hozott határozata, az Egyesület céljának módosításához és a megsznésérl szóló közgylési
döntéshez, pedig a szavazati joggal rendelkez tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.---------------------------------------------------------------------------------------(5) A közgylésen minden rendes tagnak egy szavazata van. Szavazni csak személyesen
lehet. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------(6) Ha a szabályszeren összehívott közgylésen a rendes tagok nem jelennek meg a
határozatképességhez szükséges számban, minden rendes tag részére újból, a megismételt
ülés idpontját legalább 8, azaz nyolc nappal megelzen megküldött írásbeli meghívóval 30,
azaz harminc napon belüli idpontra, ugyanazzal a tárgysorozattal megismételt ülést kell
összehívni. A másodszor összehívott megismételt ülés a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes. A megismételt ülés meghívójában a rendes tagokat tájékoztatni kell a
távolmaradásuk e következményeirl. -------------------------------------------------------------------(7) A közgylés hatásköre ---------------------------------------------------------------------------------A közgylés az Egyesületet érint minden kérdésben dönthet. -- -----------------------------------A közgylés kizárólagos hatáskörébe tartozik:---------------------------------------------------------a) az alapszabály, a fegyelmi szabályzat és egyéb szabályzatok elfogadása, hatályon kívül
helyezése, módosítása, -------------------------------------------------------------------------------------b) az Egyesület szerveinek és tisztségviselinek a megválasztása, visszahívása, -----------------c) a tisztújító szavazás lebonyolításához három tagú, ad hoc, jelöl-, és szavazatszámláló
bizottság megválasztása, az általános határozathozatali szabályok szerint.------------------------d) a jelöl bizottság, úgyis, mint szavazatszámláló bizottság megválasztása,-- -------------------e) döntés az Egyesület megsznésérl, más egyesülttel való egyesülésérl és a szétválásról, --f) az Egyesület éves költségvetésének az elfogadása, -------------------------------------------------g) döntés az éves beszámoló, ezen belül az egyesület vagyoni helyzetérl szóló jelentések
elfogadásáról,------------------------------------------------------------------------------------------------h) döntés az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
mködésérl és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló elfogadásáról, -----i) a szervek, vezet tisztségviselk beszámolójának megtárgyalása, elfogadása, -----------------j) a Fegyelmi Szabályzatban biztosított fegyelmi jogkör gyakorlása, ------------------------------k) az olyan szerzdés megkötésének a jóváhagyása melyet az Egyesület a saját tagjával, --------------------------------------------------vége a 7. oldalnak -----------------------------------------------

----------------------------------------------8. oldal - -------------------------------------------------------Kj.53020/Ü/416/2016.-------------------------------------------------------------------- ---------------vezet tisztségvisel jével, vagy ezek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozójával köt,
valamint a kett millió forint ellenértéket meghaladó összeg kifizetésér l szóló szerz dések
megkötésének, a közös vagyon felhasználásának, elidegenítésének, megterhelésének, s ezen
értékhatárt meghaladó beruházásoknak a jóváhagyása, -----------------------------------------------l) a tagok fizetési-, vagyoni hozzájárulási kötelezettségei összegszer!ségének,
esedékességének a meghatározása, az ezekkel kapcsolatos kedvezményeknek a megállapítása,
kivéve a tagdíjra adható részletfizetést (mely vezet ségi hatáskör) melyek -----------------------• tagdíj, -------------------------------------------------------------------------------------------------------• rendes tagok vagyoni hozzájárulása, -------------------------------------------------------------------• a kötelez közösségi munka pénzbeli megváltása,---------------------------------------------------• az Egyesület vagyonának a tagok által ellenérték fejében történ használati díja, költsége. --m) Az Egyesület rendes tagjainak közösségi munkára kötelezése,----------------------------------n) a tagok, s a tisztségvisel k, elleni kártérítési igények érvényesítésér l való döntés, ----------o) a végelszámoló kijelölése, -----------------------------------------------------------------------------p) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály egyéb
rendelkezése a közgy!lés kizárólagos hatáskörébe utal. ----------------------------------------------(8) Választási szabályok a közgy!lésen----------------------------------------------------------------a) A jelöl bizottság, mint eseti bizottság a feladata ellátását tisztújítás szükségessége esetén a
megválasztását követ en nyomban megkezdi, melyet úgy lát el, hogy a közgy!lésen
személyesen, szavazati joggal jelenlév tagokat egyenként nyilatkoztatva, összegy!jti, majd
összegzi, s ismerteti a jelöléseket és nyilatkoztatja a jelölteket, hogy elfogadják-e a kapott
jelölést. ---------- --------------------------------------------------------------------------------------------Az el z pontban a jelöl bizottsági tevékenység ellátásával összegy!jtött és rögzített adatok
felhasználásával a jelöl bizottság, szavazatszámláló bizottságként folytatja tevékenységét.-A jelöl bizottságot, úgyis, mint szavazatszámláló bizottságot akkor kell felállítani, ha
valamelyik szervnek, vagy tisztségvisel nek a mandátuma lejárt, lemondott, vagy
visszahívták, s ennek okán választani szükséges. A jelöl bizottság, úgyis, mint
szavazatszámláló bizottság 3, azaz három tagú (háromtagú) annak elnökét és legalább két
tagját, a közgy!lés választja meg, szóban nyílt szavazással, egyszer! szótöbbséggel. A
jelöl bizottság, úgyis, mint szavazatszámláló bizottság elnökének és tagjainak a
megválasztására szóban, az Egyesület elnöke tesz javaslatot, de javaslattételre bármely tag is
jogosult. A jelöl bizottság úgyis, mint szavazatszámláló bizottság a javaslatát az Egyesület
tagjai véleményének ismeretében teszi meg a közgy!lésnek. ----------------------------------------b) Választás: a jelöl bizottság, úgyis, mint szavazatszámláló bizottság írásbeli el terjesztése
alapján legfeljebb a három, az adott tisztségre legmagasabb számban jelölt rendes tag közül
nyílt szavazással, a határozatképes közgy!lés, egyszer! szótöbbséggel választja határozott 5,
azaz öt éves id tartamra, a tisztségvisel it, valamint a vezet ség, felügyel biztosság és a
fegyelmi bizottság tagjait. ---------------------------------------------------------------------------------c) Visszahívás: az Egyesület bármely tisztségvisel jének a visszahívásáról a tagok legalább
1/3-ának, azaz egyharmadának az indokolt írásbeli javaslatára, nyílt szavazással, a
határozatképes közgy!lés, egyszer! szótöbbséggel dönt. --------------------------------------------(9) A közgy!lés által hozott határozatokkal szemben rendes jogorvoslatnak helye nincs. ------------------------------------------------------------ 13.§ -----------------------------------------------------Vezet"ség ----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) A Vezet ség 5 (öt) tagú, tagjai: az elnök, elnökhelyettes, a gazdasági felel s --------------------------------------------------------------vége a 8. oldalnak --------------------------------------------

---------------------------------------------------------9. oldal ----------------------------------------------Kj#.53020/Ü/416/2016.-------------------------------------------------------------------- ---------------tisztségvisel$k, és két f$ vezet$ségi tag, akik Vida Gábor (anyja neve: Ágoston Margit) és
Juhász János (anyja neve: Hódi Ilona) rendes tagok. -----------------------------------------------(2) A Vezet$ség az Egyesület két közgy%lése közötti általános hatáskör% operatív, ügydönt$
és végrehajtó szerve. A Vezet$ség a közgy%lésnek tartozik felel$sséggel. ------------------------(3) A Vezet$ség feladatai: ---------------------------------------------------------------------------------a) gondoskodik a horgászattal összefügg$ jogszabályok, szabályzatok, valamint az Egyesület
közgy%lése által hozott határozatok végrehajtásáról, --------------------------------------------------b) összehívja a közgy%lést, --------------------------------------------------------------------------------c) dönt a tagfelvételi kérelmekr$l, -----------------------------------------------------------------------d) döntésre el$készíti a közgy%lés elé terjesztend$ mindazon ügyeket, amelyekben a döntés a
közgy%lés kizárólagos hatáskörébe tartozik, ------------------------------------------------------------e) két közgy%lés közötti id$ben irányítja az Egyesület tevékenységét, -----------------------------f) törl$ határozattal megsz%nteti a tagsági jogviszonyt, amennyiben ennek az Alapszabályban
foglalt feltételei fennállnak, -------------------------------------------------------------------------------g) munkáltatói jogokat gyakorol az alkalmazottak felett,---------------------------------------------h) határozattal dönt a tagdíj megfizetésére el$terjesztett részletfizetési kérelmekr$l, mely
határozata rendes jogorvoslattal nem támadható, ------------------------------------------------------i) az Egyesület vagyontárgyainak a tagok magáncélra történ$ használata engedélyezése, ------k) gazdálkodik a költségvetés által meghatározott keretb$l, -----------------------------------------l) tagjai közül megválasztja az Egyesület küldötteit a szövetség megyei közgy%lésébe, --------m) megállapítja a halfogó-, és egyéb versenyek id$pontját, feltételeit, díjait, kijelöli rendez$it
és a bírákat, -------------------------------------------------------------------------------------------------n) nevez-, és összeállítja az Egyesület verseny csapatát és annak vezet$jét, a más által
rendezett versenyekre, -------------------------------------------------------------------------------------o) beszámolót, zárszámadást, éves mérleget, és a gazdálkodási tervet készít, melyet a
közgy%lés elé terjeszt elfogadásra, -----------------------------------------------------------------------p) dönt az összeférhetetlenségi ügyekben, mely határozata rendes jogorvoslattal nem
támadható, ---------------------------------------------------------------------------------------------------q) dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály, az Alapszabály, a Fegyelmi
Szabályzat, vagy a közgy%lés nem utal más szerv hatáskörébe. -------------------------------------(4) A Vezet$ség üléseit meghívó útján összehívással, szükség szerint, de évente legalább
négy alkalommal tartja (rendes ülések). A meghívó írásban készül, mely tartalmazza az ülés
helyét, idejét, és a megtárgyalandó napirendi pontokat, melyet a Vezet$ség tagjainak, s az
egyéb meghívottaknak az ülés id$pontját megel$z$, legalább 3 (azaz három) nappal az
Alapszabályban szabályozott szabályszer% kézbesítés módon kézbesíteni kell. Halaszthatatlan,
sürg$s ügyekben az ülés rövidebb határid$vel is összehívható. Az üléseit az Elnök hívja
össze. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------(5) Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt ------------------------------------------------------------• a Vezet$ség tagjainak legalább 1/3-a, azaz egyharmada, az ülés céljának a megjelölésével
kéri,------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------• az Egyesület elnöke indokoltnak tartja, --------------------------------------------------------------• a Felügyel$ Bizottság, vagy a Fegyelmi Bizottság indítványozza. ------------------------------(6) A hatáskörébe tartozó kérdésekben egyszer% szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz.
Szavazategyenl$ség esetén a szavazás eredménytelen. A Vezet$ség ülésér$l minden
esetben,szóban-, vagy írásban értesíteni kell azon tanácskozási joggal bíró Felügyel$
Bizottság-, és a Fegyelmi Bizottság elnökeit. A Vezet$ség határozatképes, ha legalább 3 (azaz
három) tagja jelen van. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------vége a 9. oldalnak ------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------10. oldal--------------------------------------------Kj&.53020/Ü/416/2016.-------------------------------------------------------------------- ---------------(7) A Vezet'ség ülésér'l a napirendi pontokat és jelenlév'ket is tartalmazó jegyz'könyvet
kell felvenni, amelyet az Egyesület elnöke, vagy elnökhelyettese és a jegyz'könyvvezet' ír
alá. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Vezet'ség a hatáskörébe tartozó ügyekben hozott döntését azzal, akinek jogát vagy
kötelezettségét érinti, a határozat meghozatalától számított 5 (azaz öt) napon belül írásban, az
Alapszabályban szabályozott szabályszer( kézbesítés módon, kézbesítés útján közli. ----------(8) Ha a szabályszer(en összehívott ülésen a Vezet'ség tagjai nem jelennek meg a
határozatképességhez szükséges számban minden tag részére újból, a megismételt ülés
id'pontját legalább 3 (azaz három) nappal megel'z'en megküldött írásbeli meghívóval 15
(azaz tizenöt) napon belüli id'pontra ugyanazzal a tárgysorozattal megismételt ülést kell
összehívni. ---------------------------------------------------------------------------------------------------(9) A Vezet'ség köteles a végzett munkájáról évente a közgy(lésnek, a tárgyévet követ' els'
rendes ülésén beszámolni. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14.§ -----------------------------------------------------Felügyel) Bizottság ---------------------------------------------------------------------------------------(1) Az Egyesület közgy(lése az Egyesület rendes tagjai közül elnökb)l és kett) rendes
tagból álló 3 tagú (három tagú) Felügyel) Bizottságot választ, mely közvetlenül a
közgy(lésnek felel's. Tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekv'képességét a
tevékenysége ellátására szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyel' bizottság
tagja, akivel szemben a vezet' tisztségvisel'kre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki,
vagy akinek a hozzátartozója az Egyesület, vezet' tisztségvisel'je. Feladataik ellátása során
az Egyesület ------------------------------------------------------------------------------------------------szervei – kivéve a közgy(lést – tisztségvisel'i által nem utasíthatóak, függetlenek. ------------A Felügyel' Bizottság elnöke e tisztséget elfogadó, összeférhetetlenségi nyilatkozatot tett,
Orosz László (anyja neve: Deák Jolán) tagjai, pedig, e tisztséget elfogadó,
összeférhetetlenségi nyilatkozatot tett, Apró György (anyja neve: Siska Mária) és Vígh
György (anyja neve: Berezvai Ilona) rendes tagok.-- ------------------------------------------------(2) Az Felügyel' Bizottság feladata az Egyesület jogszabály- és alapszabályszer(
m(ködésének, valamint vagyonkezelésének ellen'rzése, azzal, hogy jogosult az Egyesület
m(ködésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálni, s véleményt
nyilvánítani az éves beszámolóról. Tevékenysége végzése során kiemelten, de nem
kizárólagosan ellen'rzi: ------------------------------------------------------------------------------------a) az Egyesület bármely szerv által hozott határozatnak végrehajtását, s általában az Egyesület
alapszabályszer( m(ködését, -----------------------------------------------------------------------------b) az Egyesület célja szerinti m(ködését és terveinek a végrehajtását, -----------------------------c) a költségvetés végrehajtását, a pénz- és vagyonkezelést, valamint általában a
költséghatékony, eredményes gazdálkodást,- ----------------------------------------------------------d) az Egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezet'
tisztségvisel'kt'l és az Egyesület munkavállalóitól felvilágosítást kérhet az Egyesület fizetési
számláját, pénztárát, értékpapír-, és áruállományát, valamint szerz'déseit megvizsgálhatja és
szakért'vel megvizsgáltathatja, ---------------------------------------------------------------------------e) jogosult a Vezet'sége összehívni, ha az általa feltárt törvénysért' helyzet Vezet'ségi
döntés szükségességét igényli, ----------------------------------------------------------------------------f) fegyelmi eljárást javasolhat, ha arra okot adó tény, körülmény jut a tudomására. -------------(3) A Felügyel' bizottság elnöke évente, az utolsó rendes közgy(lésen beszámol a
közgy(lésnek a bizottság tevékenységér'l, valamint esetenként, az egyedi ügyekben kifejtett ------------------------------------vége a 10. oldalnak ------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------11. oldal ----------------------------------------Kj*.53020/Ü/416/2016.-------------------------------------------------------------------- ---------------tevékenységér+l és annak eredményér+l jelentést tesz a közgy,lésnek a soron következ+
ülésén. -------------------------------------------------------------------------------------------------------(4) Az Felügyel+ Bizottság hiányosság megállapítása esetén – annak jellegét+l függ+en – az
alábbi intézkedéseket teszi: -------------------------------------------------------------------------------a) csekélyebb súlyú hiányosságokra felhívja a vizsgált szerv, illet+leg tisztségvisel+ figyelmét
és egyben rámutat, el+írja a helyes eljárást, melynek megvalósítását utóellen+rzéssel
vizsgálhatja, -------------------------------------------------------------------------------------------------b) jogszabályt, alapszabályt, illet+leg az Egyesület érdekeit sért+ magatartás észlelése esetén
írásban tájékoztatja az Egyesület elnökét, vagy a közgy,lés összehívására tesz el+terjesztést,
mindkét esetben a jogsért+ magatartás orvoslását, elhárítását eredményezhet+ javaslattal. - ---(5) E bizottság üléseit az elnöke hívja össze az ülést megel+z+en legalább 3 (azaz három)
nappal, az Alapszabályban szabályozott szabályszer, kézbesítés módon az írásbeli
meghívóval, mely tartalmazza az ülés helyét, idejét, és a megtárgyalandó napirendi pontokat.
Halaszthatatlan, sürg+s ügyekben az ülés rövidebb határid+vel is összehívható. A bizottság
évente legalább egy alkalommal tart ülést (rendes ülés). Az ülés határozatképes, ha azon
valamennyi bizottsági tag megjelent, határozatait nyílt szavazással, egyszer, szótöbbséggel
hozza. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------(6) A bizottság ülésér+l a napirendi pontokat és jelenlév+ket is tartalmazó jegyz+könyvet kell
felvenni, amelyet a bizottság elnöke és tagjai írnak alá. A bizottság a hatáskörébe tartozó
ügyekben hozott döntéseir+l, akinek jogát vagy kötelezettségét érinti, a határozat
meghozatalától számított 5, azaz öt napon belül írásban, az Alapszabályban szabályozott
szabályszer, kézbesítés módon kézbesítés útján közölni köteles. Az ülésekr+l készült
jegyz+könyvet a rendes közgy,lés el+tt a bizottság elnökének ismertetnie kell.------------------(7) Határozatai az egyes tagokra közvetlen rendelkezést nem tartalmazhatnak, így rendes
jogorvoslattal nem támadhatók. --------------------------------------------------------------------------(8) Ha a szabályszer,en összehívott ülésen a bizottság tagjai nem jelennek meg a
határozatképességhez szükséges számban minden tag részére újból, a megismételt ülés
id+pontját legalább 3, azaz három nappal megel+z+en megküldött írásbeli meghívóval 15,
azaz tizenöt napon belüli id+pontra ugyanazzal a tárgysorozattal megismételt ülést kell
összehívni. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15.§ -----------------------------------------------------Fegyelmi bizottság ----------------------------------------------------------------------------------------(1) Az Egyesület közgy,lése a rendes tagok közül elnökb+l és kett+ tagból álló 3, azaz három
tagú (háromtagú) Fegyelmi Bizottságot választ, amely közvetlenül a közgy,lésnek felel+s.
Tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekv+képességét a tevékenysége ellátására
szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Fegyelmi bizottság tagja, akivel szemben a
vezet+ tisztségvisel+kre vonatkozó kizáró ok áll fenn. ---------------------------------- ------------A Fegyelmi Bizottság elnöke e tisztséget elfogadó, összeférhetetlenségi nyilatkozatot tett,
Gémes László (anyja neve: Sipos Rozália Erzsébet), két tagja, e tisztséget elfogadó,
összeférhetetlenségi nyilatkozatot tett, Puskás István (anyja neve: Bánfi Katalin) és Nóbik
László (anyja neve: Sz-cs Regina) rendes tagok. -- --------------------------------------------------(2) A Fegyelmi bizottság feladata a fegyelmi eljárások lefolytatása, a hatáskörébe utalt
fegyelmi határozatok meghozatala. Hatáskörére és eljárására a Fegyelmi Szabályzatban
foglaltak az irányadók. -------------------------------------------------------------------------------------(3) A Fegyelmi bizottság elnöke évente, az utolsó rendes közgy,lésen beszámol a
közgy,lésnek a fegyelmi bizottság tevékenységér+l, valamint az Egyesület fegyelmi ügyeir+l,
-------------------------------------vége a 11. oldalnak -----------------------------------------------------

----------------------------------------------12. oldal --------------------------------------------------------Kj..53020/Ü/416/2016.-------------------------------------------------------------------- ---------------helyzetér/l. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16.§ -----------------------------------------------------Elnök ---------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Az Egyesület közgy0lése által 5, azaz öt évre választott, visszahívható, újra választható,
önálló aláírási joggal bíró vezet/ tisztségvisel/, az Egyesület törvényes képvisel/je, felel/s
személy. Az Egyesület elnöke e tisztséget elfogadó, összeférhetetlenségi nyilatkozatot tett,
Tóth László (anyja neve: Berezvai Jusztina) rendes tag.-- ------------------------------------------(2) Tisztsége a megválasztásával kezd/dik, s a határozott id/ lejártával, visszahívásával,
tisztségér/l való lemondással, rendes tagsági jogviszonya bármilyen okból történ/
megsz0nésével, halálával, cselekv/képességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történ/ korlátozásával, vagy kizáró-, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével ér
véget, sz0nik meg. ------------------------------------------------------------------------------------------(3) Hatásköre, feladatai: -----------------------------------------------------------------------------------a) felel/s az Egyesület törvényes és alapszabályszer0 m0ködése biztosításáért, -----------------b) koordinálja a Vezet/ség tagjainak munkáját és gondoskodik arról, hogy a Vezet/ség
intézkedései a horgászatra vonatkozó jogszabályi, az Egyesület szabályzataiban foglalt
rendelkezésekkel és a közgy0lés határozataival összhangban legyenek, ---------------------------c) a közgy0lés által adott felhatalmazás keretei között szerz/déseket köthet és
meghatalmazásokat adhat az Egyesület nevében, ------------------------------------------------------d) összehívja és elnököl a közgy0léseken és a Vezet/ség ülésein, ----------------------------------e) gondoskodik arról, hogy a Vezet/ség, az Felügyel/ bizottság és a Fegyelmi bizottság a
közgy0lésen beszámoljon munkájáról, ------------------------------------------------------------------f) gondoskodik a közgy0lés, a Vezet/ség által hozott határozatok végrehajtásáról, --------------g) gyakorolja az utalványozási jogot, az Egyesület számlája feletti rendelkezési jogot, ---------h) végrehajtja a munkáltatói jogkörben hozott Vezet/ségi döntéseket, ----------------------------i) intézkedik minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgy0lés vagy más szerv,
illet/leg tisztségvisel/ hatáskörébe, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17.§ -----------------------------------------------------Elnökhelyettes ----------------------------------------------------------------------------------------------(1) Az Egyesület közgy0lése által 5, azaz öt évre választott, visszahívható, újra választható,
önálló aláírási joggal bíró vezet/ tisztségvisel/. Az elnökhelyettes e tisztséget elfogadó,
összeférhetetlenségi nyilatkozatot tett, Szilágyi Zoltán (anyja neve: Tyityán Ibolya) rendes
tag. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------(2) Tisztsége a megválasztásával kezd/dik, s a határozott id/ lejártával, visszahívásával,
tisztségér/l való lemondással, rendes tagsági jogviszonya bármilyen okból történ/
megsz0nésével, halálával, cselekv/képességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történ/ korlátozásával vagy kizáró-, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével ér
véget, sz0nik meg. ------------------------------------------------------------------------------------------(3) Hatásköre, feladatai: -----------------------------------------------------------------------------------a) az elnök akadályoztatása esetén a képviseleti jog gyakorlására, valamint az elnök önálló, a
bankszámla feletti rendelkezési jogra és az utalványozásra is kiterjed/ helyettesítése, ---------b) a közgy0lések és a vezet/ségi ülések írásos anyagainak el/készítése, --------------------------c) a tagnyilvántartás vezetése, ----------------------------------------------------------------------------d) a tagfelvételi kérelmek nyilvántartása, --------------------------------------------------------------e) az alkalmazottak munkaszerz/déseinek, az Egyesület együttm0ködési megállapodásainak
(szerz/déseinek) el/készítése és nyilvántartása, -------------------------------------------------------f) az Egyesület ügyvitelének vezetése, levelezés és adatszolgáltatás. -------------------------------------------------------------------vége a 12. oldalnak -----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------13. oldal----------------------------------------------Kj1.53020/Ü/416/2016.-------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- 18.§ -----------------------------------------------------Gazdasági felel2s ------------------------------------------------------------------------------------------(1) Az Egyesület közgy3lése által 5, azaz öt évre választott, visszahívható, újra választható
tisztségvisel4. Az Egyesület gazdasági felel4se e tisztséget elfogadó, összeférhetetlenségi
nyilatkozatot tett, Szarka József (anyja neve: Vígh Margit) rendes tag. --------------------------(2) Tisztsége a megválasztásával kezd4dik, s a határozott id4 lejártával, visszahívásával,
tisztségér4l való lemondással, rendes tagsági jogviszonya bármilyen okból történ4
megsz3nésével, halálával, cselekv4képességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történ4 korlátozásával vagy kizáró-, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével ér
véget, sz3nik meg. ------------------------------------------------------------------------------------------(3) Hatásköre, feladatai: -----------------------------------------------------------------------------------a) intézi az Egyesület gazdasági ügyeit, elkészíti a Pénzkezelési Szabályzatot, és felel4s a
pénzügyi jogszabályok és szabályzatok el4írásainak megtartásáért, --------------------------------b) ellátja az utalványozással és a kifizetésekkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat, --------c) beszedi az éves rendes tagdíjat, s az egyéb vagyoni hozzájárulást, melyekr4l nyilvántartást
vezet, elmaradás esetén fizetési felszólítási ad ki, ennek eredménytelenségér4l haladéktalanul
értesíti a Vezet4séget, --------------------------------------------------------------------------------------d) költségvetési tervezet készít,---------------------------------------------------------------------------e) elkészíti a Vezet4ségi beszámolónak a vagyonkezelésr4l szóló részét, -------------------------f) ellen4rzi és irányítja az Egyesület által alkalmazott pénzügyi, illetve könyvel4i feladatokat
ellátó személyt, ----------------------------------------------------------------------------------------------g)nyilvántartást vezet az Egyesület vagyonáról, vagyontárgyainak használatáról, a használat
jogcímének, díjának feltüntetésével, ---------------------------------------------------------------------h) ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ -IV. FEJEZET ----------------------------------------------------------------- Egyesület gazdálkodása, költségvetési forrásai és vagyona ------------------------------------------------------------------------ 19.§ -----------------------------------------------------(1) Az Egyesület vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az
Egyesületnek ingó- és ingatlan vagyona lehet, amellyel a jogszabályok és a szabályzatok
keretei között önállóan rendelkezik. Az Egyesület vagyona csak egyesületi célokra
használható fel. Az Egyesület nyereségét sem közvetlenül, sem közvetetten a tagok között
felosztani nem lehet. ---------------------------------------------------------------------------------------(2) A rendes tagok – a tagdíj, vagy a közgy3lés által el4írt egyéb vagyoni hozzájárulás
megfizetésén túl – az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. ------------------(3) Elkülönítetten kell nyilvántartani az alapcél szerinti tevékenységéb4l, illetve az esetleges
gazdasági - vállalkozási tevékenységb4l származó bevételeit, költségeit, ráfordításait,
kiadásait. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20.§ -----------------------------------------------------Az Egyesület bevételei: ------------------------------------------------------------------------------------a) tagdíj,------------------- -----------------------------------------------------------------------------------b) a tagok egyéb vagyoni hozzájárulásai: a tagsági jogviszony létesítésekor egyszeri,
egyösszeg3, halasítási célú belépési díj és éves területi jegy, ----------------------------------------c) társadalmi munka pénzbeli megváltása, --------------------------------------------------------------d) napijegy, --------------------------------------------------------------------------------------------------e) gazdasági-vállalkozási tevékenységb4l származó bevételek, -------------------------------------f) költségvetési támogatás, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------vége a 13. oldalnak -----------------------------------------------------

---------------------------------------------14. oldal ---------------------------------------------------------Kj5.53020/Ü/416/2016.-------------------------------------------------------------------- ---------------g) az államháztartás alrendszereib6l közszolgáltatási szerz6dés ellenértékeként szerzett
bevétel, -------------------------------------------------------------------------------------------------------h) más szervezett6l, illetve magánszemélyt6l kapott adomány, -------------------------------------i) befektetési tevékenységb6l származó bevételek, ----------------------------------------------------j) hitelek, kölcsönök, ---------------------------------------------------------------------------------------k) egyéb bevételek. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21.§ -----------------------------------------------------Az Egyesület költségei, ráfordításai:---------------------------------------------------------------------a) alapcél szerinti tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó költségek, --------------------------b) gazdasági-vállalkozási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek, -------------------c) az Egyesület m7ködéséhez szükséges költségek, ---------------------------------------------------d) egyéb költségek. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- V. FEJEZET ----------------------------------------------------------------------------------------- Egyesület megsz8nése ----------------------------------------------------------------------------------------------- 22.§ -----------------------------------------------------Az Egyesület jogi személy jogutód nélküli megsz7nése ----------------------------------------------(1) A jogi személy jogutód nélkül megsz7nik, ha -----------------------------------------------------a) határozott id6re jött létre és a meghatározott id6tartam eltelt; ------------------------------------b) megsz7nése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett; ----c) a tagok vagy alapítók kimondják megsz7nését; vagy ----------------------------------------------d) az arra jogosult szerv megszünteti, -------------------------------------------------------------------feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló
megfelel6 eljárás lefolytatását követ6en a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.-----Jogutódlással történ6 megsz7nés: ------------------------------------------------------------------------(2) Az Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és csak
egyesületekre válhat szét.----------------------------------------------------------------------------------A jogutód nélküli megsz7nés okai -----------------------------------------------------------------------(3) A jogi személy jogutód nélküli megsz7nésének általános esetein túl az egyesület jogutód
nélkül megsz7nik, 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 f6t. -----------------------Rendelkezés a fennmaradó vagyonról -------------------------------------------------------------------(4) Az egyesület jogutód nélküli megsz7nése esetén a hitelez6k követeléseinek kiegyenlítése
után fennmaradó vagyont a nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezettnek
juttatja, mivel az Alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megsz7n6 egyesület vagyonáról. (5) 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 az új jogosultra. ------------------A vezet6 tisztségvisel6k felel6ssége jogutód nélküli megsz7nés esetén ---------------------------(6) Az egyesület jogutód nélküli megsz7nése után a vezet6 tisztségvisel6kkel szemben e
min6ségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a joger6s bírósági
törlést6l számított egy éven belül - az egyesület törlésének id6pontjában tagsági
jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megsz7néskor fennmaradó
egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni. -------------(7) Ha az egyesület jogutód nélkül megsz7nik, a hitelez6k kielégítetlen követelésük erejéig ------------------------------------vége a 14. oldalnak --------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------15. oldal ------------------------------------------Kj9.53020/Ü/416/2016.-------------------------------------------------------------------- ---------------kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezet: tisztségvisel:ivel szemben a
szerz:désen kívül okozott károkért való felel:sség szabályai szerint, ha a vezet: tisztségvisel:
az egyesület fizetésképtelenségével fenyeget: helyzet beállta után a hitelez:i érdekeket nem
vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történ: megsz;nés esetén nem
alkalmazható. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VI. FEJEZET ----------------------------------------------------------------------------------------- Vegyes rendelkezések ----------------------------------------------------------------------------------------------- 23.§ -----------------------------------------------------(1) Az Egyesület szervei által hozott határozatokat, postai úton, ajánlott levél formájában, a
tagjegyzékben megadott lakcímre kell kézbesíteni az abban jogosított, vagy kötelezett tagnak,
a bejelentett lakcímre az egyéb érdekeltnek. Tértivevényes levélként, vagy aláírás ellenében
személyes átadással a határozat végrehajtását foganatosító, vagy annak ellen:rzését végz:
egyesületi szervnek, tisztségvisel:nek, illetve a benne megnevezett, vagy rendelkezéseit
jóváhagyó, engedélyez: szakhatóságnak is. A tag, egyéb érdekelt részére a postai feladástól
számított második munkanapon, e címen szabályszer;en kézbesítettnek kell tekinteni a
kézbesítés minden módját.-------------------------------------------------------------- ------------------(2) A joger:s határozatokat az Egyesület legközelebbi közgy;lésén teljes egészében ki kell
hirdetni. A kihirdetést a levezet: elnök végzi. ---------------------------------------------------------(3) A Közgy;lésre a meghívót személyes átadással, vagy postai úton, ajánlott/tértivevényes
levél formájában, vagy a tagjegyzékben rögzített e-mail cím esetén, elektronikus úton, e
címen kell kézbesíteni a tagoknak, azzal, hogy bármelyik módon a kézbesítés minden módja
szabályszer;nek min:sül, a meghívó igazolt feladását követ:, második munkanapon.---------------------------------------------------------------- 24.§ -----------------------------------------------------(1) Összeférhetetlenségi szabályok: ---------------------------------------------------------------------a) az Egyesület rendes tagjai egy id:szakra, csak egy tisztségre választhatók.--------------------b) a határozat meghozatalakor nem szavazhat az a tag, ----------------------------------------------•akit a határozat kötelezettség, vagy felel:sség alól mentesít, vagy a jogi személy terhére
másfajta el:nyben részesít, --------------------------------------------------------------------------------•akivel a határozat szerint szerz:dést kell kötni, -------------------------------------------------------•aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, --------------------------------------------------------•akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy
alapítója, -----------------------------------------------------------------------------------------------------•aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy
•aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. ----------------------------------------------------(2) A vezet: tisztségvisel:vel szembeni követelmények és kizáró okok: --------------------------Vezet: tisztségvisel: az a nagykorú személy lehet, akinek cselekv:képességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. --------------------------------------------------------A vezet: tisztségvisel: ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. -----------------------Nem lehet vezet: tisztségvisel: az, akit b;ncselekmény elkövetése miatt joger:sen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett el:élethez f;z:d: hátrányos
következmények alól nem mentesült.--------------------------------------------------------------------Nem lehet vezet: tisztségvisel: az, akit e foglalkozástól joger:sen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól joger:s bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezet: tisztségvisel:je nem lehet. ----------------------------Az eltiltást kimondó határozatban megszabott id:tartamig nem lehet vezet: tisztségvisel: az,
akit eltiltottak a vezet: tisztségvisel:i tevékenységt:l. ------------------------------------------------------------------------------------vége a 15. oldalnak -----------------------------------------------------

----------------------------------------------------------16. oldal--------------------------------------------Kj<.53020/Ü/416/2016.-------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- 25.§ -----------------------------------------------------Az Egyesület m=ködése felett az általános törvényességi felügyeletet az Egyesület
nyilvántartó bíróság látja el, az ügyészség, pedig a reá irányadó szabályok szerint
törvényességi ellen>rzést gyakorol. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.§--------------------------------------------------------Az Alapszabály a kelte napján lép hatályba, mely alapján a benne megnevezett
tisztségvisel>k, tisztségüket az Alapszabály szerinti határid>nek megfelel>en, elfogadó-, és
összeférhetetlenségi nyilatkozat aláírásával, a mandátumuk lejártáig gyakorolhatják. ----------Az Alapszabály 1. számú elválaszthatatlan mellékletét képezi a tagok nevét, lakóhelyét, postai
és elektronikus kézbesítési címét, s aláírását tartalmazó tagjegyzék. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Záradék: Tóth László az egyesület elnöke, tanúsítom, hogy ez a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Alapszabály szövegezésében mindenben megfelel a 2016. (kett>ezertizenhatodik) év június hónap 16. (tizenhatodik) napján megtartott évi rendes közgy=lésen a
rendes tagok által meghozott döntésekkel kialakított rendelkezéseknek. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dr. Szántó Ágota közjegyz>, miután ezt az okiratot az el>zetesen rendelkezésemre bocsátott
meghívó, közgy=lési jegyz>könyv, összeférhetetlenségi nyilatkozatok, tagjegyzék, jelenléti ív
magánok alapján írásba foglaltam, az okiratot a képvisel> fél el>tt felolvastam, melynek
kezd? id?pontja 11 óra 30 perc, befejezése id?pontja 12 óra 00 perc, s kioktattam
nevezettet a döntéseik összes lehetséges jogkövetkezményér>l, a jogorvoslat módjáról,
határidejér>l, tartalmáról, elbírálásra szabályairól, elolvasásra a rendelkezésére bocsátottam,
aki kijelentette, hogy az akaratával mindenben egyez>, s helyesen tartalmazza a civil
szervezet módosított Alapszabályát minden rendelkezésére kiterjed>en, s összhangban áll a
közgy=lés által meghozott módosító döntésekkel is, majd el>ttem saját kez=leg aláírta. --------Az okiratról az Elnök rendelkezése szerint hiteles kiadmány és hiteles másolat az Egyesület és
tagjai, valamint a Szegedi Törvényszék részére korlátlan számban adható ki. --------------------A közjegyz> a közjegyz>i munkáért járó díját a 14/1991 (IX.26) IM rendelet 1.§, 12.§ (1), (2)
bekezdés c) pontja, 21.§ és a 22.§ rendelkezései alapján határozta meg. ---------------------------Kelt: Szentes, 2016. (kett>ezer-tizenhatodik) év július hónap 14. (tizennegyedik) napján. --------------------------------------------------------Tóth László s.k. --------------------------------------------------------------------------------Lándor-tavi Horgász Egyesület Elnöke --------------------------------------------------------------------------Dr. Szántó Ágota s.k. -------------------------------------------------------------------------------------------közjegyz> -------------------------------------------------

