Szedres és Vidéke Horgász Egyesület
Alapszabálya
1. §
Egyesület neve:

Szedres és Vidéke Horgászegyesület

Székhelye:

Szedres

Működési területe:

Szedres

Vízterülete:

Holt - Sárvíz

Pecsétje:

Köriratban az egyesület neve, alapító évszáma, középen horog, hal.
2. §

Az egyesület célja:
a.) tagjai horgászérdekének képviselete, valamint kedvező
horgászlehetőség biztosítása
b.) horgászat fejlesztése, népszerűsítése
c.) a horgászoknak a társadalmi rend megbecsülése, a társadalmi
együttélés és horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása,
természet szeretetére, védelmére való nevelés.
3. §
Az egyesület a 2.§ - ban meghatározott célkitűzések érdekében:
a.) biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a horgászattal
összefüggő szakismereteket, jogszabályokat és rendelkezéseket
b.) biztosítja, hogy a tagok a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, előírásokat, az országos
és egyesületi horgászrend szabályait betartsák
c.) segíti a hatóságokat az orvhalászat, orvhorgászat megelőzésében, leküzdésében, a vizek és
a természet védelmében
d.) halfogó, és a tagság kívánsága szerint egyéb sportversenyeket rendezhet

e.) korszerű halgazdálkodást folytat, biztosítja a halállomány és a Magyar Állam tulajdonát
képező a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vadgazdálkodási és
Halászati Főosztály – tól haszonbérbe kapott - ( 10153/2001. számú haszonbérleti
szerződés alapján ) - vízterület védelmét,
haszonbérleti szerződés 15 éves időszakra kötődött, mely szerződés 2001. január 1-jén lép
hatályba
f.) horgásztanyát tart fent, a lehetőségek szerint vendég horgászokat fogad benne.
4. §
Az egyesület feladatainak eredményes ellátásához igényli az állami, szövetkezeti és
társadalmi szervek anyagi és erkölcsi támogatását.
5. §
1.) Az egyesület, mint a magyar Országos Horgász Szövetség ( a továbbiakban: Szövetség )
tagja fejti ki működését.
2.) Az egyesület és a Szövetség kapcsolataira a Szövetség alapszabálya az útmutató.
Az egyesület tagjai
6. §
1.)

Az egyesületnek teljes jogú tagjai, továbbá az anyagi kötelezettségek szempontjából
kedvezményezett helyzetben levő, de ugyanakkor a tagsági jogok tekintetében
korlátozott ifjúsági tagjai is lehetnek.

2.)

Az egyesületnek tagja az lehet, aki nem áll horgászjegy váltásának tilalma ( 1977. évi.
30. Tvr. 7.§. ( 2 ) bekezdése ) illetve az egyesületi tagságot kizáró horgász fegyelmi
büntetése hatálya alatt.

3.)

Ifjúsági tagnak 18 éven aluli fiatalokat lehet felvenni.
A 14 éven aluliak csak szülői ( gyám ) beleegyezésével lehetnek az egyesület tagjai.

4.)

Az egyesületnek jogi személy, illetve pártoló és tiszteletbeli tagjai is lehetnek.

5.)

A jogi személy tagsági viszonyát, illetve az egyesület tevékenységében való
részvételére vonatkozó részletes szabályokat az egyesület vezetősége – és a jogi
személy vezetője által kötött együttműködési szerződés rögzíti.

6.)

A pártoló és tiszteletbeli tag anyagilag, szakmai, erkölcsi, elvi támogatásával segíti az
egyesület céljainak teljesítését.

7.)

Pártoló és tiszteletbeli tag tagsági viszonya a vezetőség írásos felkérésének elfogadása
alapján létesíthető.

8.)

A pártoló és tiszteletbeli tagok létszámáról a közgyűlés dönt.

9.)

A pártoló és tiszteletbeli tagok tanácskozási és javaslattételi joggal az egyesület
bármely testületi ülésére meghívhatók.

10.)

Az egyesület ezen tagokat kedvezményes horgászengedéllyel láthatja el. Ezen
tagoknak a tagdíj és belépési díj fizetési kötelezettségét a vezetőség határozza meg. A
tagsági viszony a tag és az egyesület részéről egyaránt írásos bejelentéssel szűntethető
meg.

11.)

Az egyesületbe teljes jogú tagként a felvételnél a közgyűlés meghatározott összegű
belépési díj fizetését írhatja elő.

12.)

Tag nem magyar állampolgár is lehet.
7. §

1.) Belépési szándékot az egyesület rendelkezésére bocsátott belépési nyilatkozat
kitöltésével kell kinyilvánítani.
2.) A felvételről az egyesület vezetősége dönt. A felvételt elutasító határozat ellen a felvételt
kérő fellebbezést nyújthat be a közgyűléshez.

8. §

1.) A tagok – a jogszabályban foglaltak továbbá a jogi személyekre az ifjúsági, pártoló és
tiszteletbeli tagokra vonatkozó korlátozások kivételével egyenlő jogok illetik meg és
egyforma kötelességeik vannak.
2.) A tagoknak jogukban áll:
a.) Az egyesület teljes jogú tagjai a közgyűlésen személyes tanácskozási, észrevételezési,
indítványtételi, és szavazati jogot gyakorolni.
b.) Az egyesülettől horgászjegyet igényelni.

c.) Horgászjegy birtokában, területi jegyet váltani és az abban feltüntetett vízterületen
horgászni.
d.) Az egyesület által fenntartott horgásztanyát, horgászfelszereléseket, díjszabás mellett
igénybe venni, használni.
e.) Az egyesület által rendezett rendezvényeken, előadásokon, horgászversenyen részt venni
f.) Az ifjúsági, jogi, pártoló és tiszteletbeli tagok szavazati joggal nem rendelkeznek és
tisztségekre nem választhatók.
A közgyűlésen tanácskozási és indítványtételi jog illeti őket.
3.) A tagok kötelesek:
a.) Az alapszabályt, a közgyűlés és az egyesület választott szerveinek határozatait megtartani.
b.) Védeni az egyesület tulajdonát, továbbá a megállapított tagdíjat és egyéb díjakat az
egyesület pénztárában befizetni.
c.) Részt venni a közgyűlésen, tevékenyen közreműködni az egyesület munkájában, valamint
segíteni az egyesületet feladatainak elvégzésében.
d.) A vízterület és a partjainak tisztasága felett őrködni, valamint az esetleges
vízszennyeződést az egyesület vezetőségével azonnal közölni.
e.) A horgászatra vonatkozó szabályokat, az országos és az egyesületi horgászrendet
megtartani és megtartatni.

9. §
1.) A tagság megszűnik: a./elhalálozás
b./ kilépés
c./ törlés
d./ kizárás következtében.
2.) A kilépési szándékot előző év november hónap 30 – ig ajánlott levélben a vezetőségnek
be kell jelenteni. Ennek elmulasztása esetében a tag köteles a következő év tagdíját
befizetni. E kötelezettség alól az év közben kilépő tagot – egyéni elbírálás alapján – a
vezetőség részben vagy egészen mentesítheti.
3.) Azt a tagot, aki tagdíjat vagy egyéb díjazásokkal hátralékban van és tartozását írásos
felszólításban meghatározott időre nem teljesíti, a vezetőség törölheti a tagok sorából. A
törlés nem érinti a hátralékos díjakra vonatkozó követelést.

4.) Kizárás folytán az veszti el a tagságát, akit az illetékes fegyelmi szerv jogerős
határozattal kizár az egyesület tagjai sorából.
5.) Elhalálozás, vagy kizárás esetén a tagdíjfizetési kötelezettség megszűnik, a befizetett
díjak nem követelhetők vissza.
6.) Hátralékos tagdíj vagy egyéb díj iránt való igény bírósági úton is behajtható.
Az egyesület szervei és működésük
10. §
1.) A testületi szervek akkor határozatképesek, ha az ülésen tagjainak fele + 1 fő jelen van.
Ha a közgyűlés határozatképtelen szünet elrendelése után másodszorra összehívott
közgyűlés az eredeti napirendi kérdésekben a megjelentek számától függetlenül
határozatképes.
2.) A szavazás minden kérdésben nyílt. Határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Megválasztottnak az tekinthető, aki
sorrendben a legtöbb szavazatot, de a leadott szavazatoknak több mint felét megkapta.
3.) Az egyesület az ügyintéző és képviselő szerveit választja. A választás 5 évre szól. A
testület tagjai választóiknak beszámolni kötelesek. Ha feladataikat nem látják el
megfelelően, vagy érvényes bírósági ítélet lépett hatályba ellenük, vagy egyes tagjai ellen.
A megválasztó szerv bármikor visszahívhatja őket / őt.
11. §
1.) Az egyesület szervei:
a.) közgyűlés
b.) vezetőség
c.) felügyelő bizottság
d.) fegyelmi bizottság
2.) A vezetőség, a felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság tagjai nem lehetnek egymás
közeli hozzátartozói.

3.) A vezetőség, felügyelő és fegyelmi bizottság tagjai sorába csak büntetlen előéletű magyar
állampolgárt lehet választani.
Közgyűlés
12. §
1.) Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés.
2.) Közgyűlés:
a.) elfogadja, módosítja az egyesület alapszabályát
b.) kimondja az egyesület feloszlását, vagy más egyesülettel való egyesülését. A feloszlás és
egyesülés kimondásához kétharmados többség szükséges
c.) meghatározza a testületek ( vezetőség, felügyelő bizottság, fegyelmi bizottság )
taglétszámát ( esetleges póttagokat választ )
d.) megállapítja az egyesület költségvetését
e.) elfogadja a zárszámadást és vagyonmérleget
f.) felhatalmazza a vezetőséget a költségvetésben az egyes rovatok átcsoportosítására
g.) megállapítja a tagdíjat a belépési és egyéb díjakat
h.) meghatározza a pártoló és tiszteletbeli tagok számát
i.) dönt az ingatlan vételéről, illetve az egyesület tulajdonában lévő ingatlan elidegenítéséről
( ezt átruházhatja a vezetőségre )
j.) meghallgatja a vezetőég beszámolóját, jóváhagyja munkaprogramját, felhatalmazza a
vezetőséget a munkaprogramban nem szereplő, előre nem látható feladatok elvégzésére
( pénzügyi és egyéb helyzetek függvényében )
k.) megsemmisíti a vezetőség jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatait
l.) beszámoltatja a felügyelő és fegyelmi bizottságot
m.) másodfokon eljár a vezetőség, a felügyelő és fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi
ügyében, dönt a tagfelvételt elutasító vezetőségi határozatok ellen benyújtott fellebbezési
ügyekben
n.) költségvetésben határozza meg a vezetőség tiszteletdíját
o.) meghatározza az egyesület érdekében évente elvégzendő közösségi munkák módját,
idejét, mértékét, illetőleg a pénzbeli megváltásának rendjét és összegét

13. §
1.) A közgyűlést rendes ülésre évenként össze kell hívni.
Rendkívüli ülést kell tartani, ha azt:
a.) az egyesület tagjainak 1/3-a az ülés céljának megnevezésével kéri
b.) felügyelő bizottság, vagy a vezetőség szükségesnek tartja
c.) a felügyelő szerv írásban indítványozza
2.) A közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze. A „ meghívót „ a napirendi pontokkal, az
ülés időpontja előtt legalább 8 nappal meg kell küldeni a felügyelő szervnek, a szövetség
illetékes intéző bizottságához és az egyesület valamennyi tagjának.
3.) A közgyűlésen az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén a helyettese elnököl. A
közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv vezetéséről a titkár
gondoskodik, hitelesítésére pedig a közgyűlés megkezdésekor 2 tagot kell választani.
A közgyűlés jegyzőkönyvét és mellékleteit 30 napon belül meg kell küldeni a felügyelő
szervnek és a Szövetség illetékes intéző bizottságához.
Vezetőség
14. §
1.) A vezetőség az egyesület általános hatáskörű végrehajtó szerve, amely gondoskodik a
közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, valamint biztosítja a két közgyűlés között az
egyesületi munka folyamatosságát, dönt a közgyűlés által átruházott feladatokban.
2.) Az egyesület elnökén, titkárán, gazdasági felelősén kívül a vezetőségnek meghatározott
számú tagja ( esetleg póttagja ) van.

15. §
1.) A vezetőség feladat:
a.) kitűzi a közgyűlés időpontját, összeállítja, előkészíti a tárgysorozatát
b.) gazdálkodik a közgyűlés által megállapított költségvetési keretben, a közgyűlés által
megállapított körben átcsoportosít a költségvetés egyes rovatai között
c.) dönt a közgyűlés által átruházott feladatokban
d.) határoz tagok felvétele és törlése tárgyában
e.) meghatározza a vezetőség tagjainak feladatait, megválasztja a képviselőjét a Szövetség
megyei küldöttgyűlésére
f.) költségvetés keretében határoz egyes tagok tagdíjának mérséklésében
g.) elsőfokon eljár a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében, másodfokon az
egyesület tagjainak fegyelmi ügyében
h.) megállapítja az egyesület versenyeinek, rendezvényeinek időpontját, a verseny feltételeit,
díjait, kijelöli a rendezőit, bíráit
i.) kijelöli az egyesület versenycsapatát, vezetőjét, a szövetség intéző bizottsága által
rendezett halfogó és más rendezvényeire
j.) egyéni elbírálás alapján dönt az egyesület érdekében elvégzendő közösségi munkák alóli
felmentésről
k.) költségvetésben megállapítja az egyesület alkalmazottainak munkabérét
l.) dönt az egyesület érdekében történő külföldi utazásokat teljesítő tagokat érintő személyi
kérdésekben
m.) megállapítja a pártoló és tiszteletbeli tagokat érintő tagdíj és egyéb díjfizetési
kötelezettségét
n.) munkalátogatásokat hoz létre, meghatározza tagjait, ezek számát, kijelöli vezetőit,
meghatározza feladataikat és beszámoltatja őket a végzett munkájukról
o.) meghatározza saját munkatervét
p.) árbevétel többletből egyesületi beruházást végez

16. §
1.) A vezetőség szükség szerint, de legalább évente két alkalommal rendes ülést tart.
Rendkívülit kell összehívni:
a.) vezetőség tagjainak legalább 1/3-a ülés céljainak megnevezésével kéri azt
b.) az egyesület elnöke kéri
c.) felügyelő bizottság szükségesnek tartja
2.) A vezetőség ülését az egyesület elnöke hívja össze, és látja el az elnöki feladatokat.
3.) A vezetőség üléseire a választott vezetőségi tagokon kívül meg kell hívni a felügyelő
bizottság elnökét is.
4.) A vezetőség üléséről jegyzőkönyvet, vagy emlékeztetőt kell vezetni.
Az egyesület elnöke
17. §
Az egyesület elnöke:
a.) Képviseli az egyesületet, illetve a vezetőség egyes tagjait bízza meg egyesület esetenkénti
képviseletével.
b.) Összehívja a közgyűlést és a vezetőségi üléseket, 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.) A vezetőség előzetes döntése alapján kinevezi, illetve szerződést köt az egyesület
alkalmazottaival, gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat.
f.) Eljár a 15.§. h.) és i.) pontjai alapján, a vezetőség által átruházott jogkörökben.

18. §
Az egyesület titkára:
a.) előkészíti a közgyűlés és a vezetőség elé kerülő előterjesztéseket
b.) gondoskodik a közgyűlés és a vezetőség ülései jegyzőkönyvének vezetéséről
c.) irányítja, illetve ellátja az egyesület szerveinek írásbeli teendőit
d.) szervezi az egyesület rendezvényeit
e.) segíti az elnököt feladatainak ellátásában, végzi az elnök által írásban átruházott
munkafeladatokat
19. §
Az egyesület gazdasági felelőse:
a.) intézi az egyesület gazdasági ügyeit, rendszeresen beszámol az elnöknek és a
vezetőségnek az egyesület vagyoni helyzetéről
b.) okmányolt számadásokat vezet a pénz – és vagyonkezelésről
c.) elkészíti a költségvetést, zárszámadást, vagyonmérleget és ezt a vezetőség és a közgyűlés
elé terjeszti
d.) elkészíti az adóbevallást
20. §
Felügyelő bizottság:
1.) A felügyelő bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja.
2.) A felügyelő bizottságnak a közgyűlés által meghatározott számú rendes és póttagja van.
3.) A bizottság tagjai egyidejűleg az egyesületen belül más tisztséget nem viselhetnek.

4.) A bizottság köteles:
a.) ellenőrzi az alapszabály megtartását
b.) az egyesület költségvetésének, a közgyűlés határozatainak végrehajtását
c.) a közgyűlés kivételével – az egyesület szerveinek törvényes alapszabályszerű működését
d.) negyedévenként a pénz – és anyagkezelést, bizonylati fegyelmet, valamint a gazdálkodást
e.) az ellenőrzésről a bizottság jegyzőkönyvet köteles vezetni
5.) A bizottságnak jogában áll az egyesület működésével, gazdálkodásával kapcsolatos
bármely ügyet megvizsgálni.
6.) Ha a bizottság ellenőrzése során hiányosságot, vagy jogszabályt, alapszabályt, illetve az
egyesület érdekeit sértő magatartást észlel:
a.) arról írásban köteles tájékoztatni az egyesület elnökét
b.) az írásbeli tájékoztatás eredménytelensége esetén 30 napon belül rendkívüli közgyűlés
összehívását kezdeményezheti
7.) A bizottság elnöke köteles munkájáról a közgyűlésnek beszámolni.
8.) A bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni a vezetőség ülésein.
9.) A bizottság éves munkaterv alapján dolgozik.
21. §
Fegyelmi bizottság:
1.) A fegyelmi bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja.
A fegyelmi bizottságnak a közgyűlés által meghatározott számú tagja illetve póttagja van.
2.) A bizottság tagjai egyidejűleg nem viselhetnek más tisztséget az egyesületben.
3.) A bizottság elsőfokon eljár az egyesületben tisztségviselést be nem töltő tagjainak,
valamint a vezetőség és a felügyelő bizottság tagjainak fegyelmi ügyeiben.
3.) A bizottság eljárására a szövetség és a tagegyesületeinek fegyelmi szabályzatában
foglalt rendelkezések az irányadóak.
4.) A bizottság időközönként tájékoztatja a fegyelmi helyzetről és a felelősségre vonásról a
vezetőséget, és beszámol a közgyűlésen a munkájáról.

22. §
Az egyesület jogi személyisége és vagyona
1.) Az egyesület jogi személy.
2.) Az egyesület vagyonát ingatlanok, ingóságok készpénz és követelések alkotják.
3.) Az egyesület bevételei:
a.) tagdíjakból, belépési és egyéb díjakból
b.) az egyesület vízterületére kiadott területi jegyek díjából
c.) egyéb alapszabályszerű bevételekből
d.) támogatásokból, adományokból állnak
4.) Az egyesület vagyonáért, vagyoni eszközeinek a költségvetésben meghatározott célokra
való felhasználásáért felelős: - az elnök, a gazdasági felelős, a felügyelő bizottság elnöke!
5.) Az egyesület megszűnése, feloszlása, vagy feloszlatása esetén a fennmaradó tiszta
vagyon csak horgász vonatkozású célra fordítható.
6.) Az egyesület a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló jogszabályok
szerint gazdálkodik.
7.) Az egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyv kártérítésre vonatkozó szabályai szerint
kártérítési felelősséggel tartoznak az egyesületnek okozott kárért.
8.) Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Sem Önkormányzati, sem Országgyűlési jelöltet nem indít és nem támogat!
2004. február. 15.-én.
p.h

------------------------------------------egyesület elnöke

--------------------------------------egyesület titkára

Az alapszabály módosítást a közgyűlés 2004. február. 14.-én megtárgyalta és azt
egyhangúlag elfogadta.
Alapszabály módosítás kiterjedt a 3. §. e.) pontjára, valamint a 22. §. (8) bekezdésben
foglaltakra.
Az alapszabály egységes szerkezetbe foglalásának időpontja:
2004. február. 15.-én.

p.h

------------------------------------------egyesület elnöke

--------------------------------------egyesület titkára

Szedres és Vidéke Horgász Egyesület

Alapszabálya

„§„

Szedres és Vidéke
Horgász Egyesület
Szám: 1 / 2004.
Határozat kivonat
A Szedresi Horgász Egyesület 2004. február 14.-én tartott évi közgyűlésen alapszabály
módosítás tárgyában hozott határozatról.
1/2004 ( II.14 ) Egyesületi Határozat
A közgyűlés egyhangúan elfogadta, hogy alapszabályának 3. §. e.) pontja módosítását,
valamint a 22. §. 8./-as ponttal bővüljön ki, melynek szövegei az alábbiak:
3. §. e.)
Korszerű halgazdálkodást folytat, biztosítja a halállomány és a Magyar Állam tulajdonát
képező a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vadgazdálkodási és Halászati
Főosztály – tól haszonbérbe kapott – ( 10153/2001. számú haszonbérleti szerződés alapján )vízterület védelmét,
Haszonbérleti szerződés 15 éves időszakra kötődött, mely szerződés 2001. január 1-jén lépett
hatályba.
22. §. (8)
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Sem Önkormányzati, sem Országgyűlési jelöltet nem indít és nem támogat.
___________________________________________________________________________
A kivonat készült 2004. február 14.-én 3 eredeti példányban, a módosítás bírósági bejegyzés
és az APEH. Részéről történő bejegyzés céljából.

p.h.

Sitkei Zsolt
----------------------------------Egyesület Elnöke

Föglein Antal
----------------------------------Egyesület Titkára

