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A TATAI SPORTHORGÁSZ ÉS
KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA

1.§
Az Egyesület neve: Tatai Sporthorgász és Környezetvédő Egyesület
Az Egyesület székhelye: Tata, Cseke-liget Horgászház
Az Egyesület működési területe: Tata és környéke
Az Egyesület vízterülete: Cseke-tó, az Által-ér tatai szakasza, a bárkameder rácsától,
a Dunaalmás határánál lévő vashídig, a Fényes-pataknak a fürdőtől a Cigány malomig
terjedő szakasza.
5. Az Egyesület pecsétje: Kör alakú, köriratban az Egyesület neve, székhelye, középen
egy hal embléma és 1929 felirat.
1.
2.
3.
4.

2. §
Az Egyesület, tagjainak önkéntesen létrehozott szervezete, amelynek célja:
1. Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint számukra kedvező horgászlehetőség
biztosítása, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése.
2. A horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs
szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése.
3. Az Egyesület kezelésében lévő vízterületek és közvetlen környezetük tisztaságának
megóvása, vízminőség javítása, a növények védelme az élő környezet gazdagítása.

3. §
Az Egyesület a 2. §-ban meghatározott célkitűzések érdekében:
1. Biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a
horgászattal összefüggő szakismeretek gyarapítását, ismerteti a horgászattal
összefüggő jogszabályokat és más rendelkezéseket.
2. Biztosítja, hogy a tagok a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, előírásokat betartsák
és az érvényes horgászrendet alkalmazzák.
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3. Segíti a hatóságokat az orvhorgászat és orvhalászat megelőzésében, valamint a vizek
tisztasága és természetvédelmében.
4. A tagság kívánsága szerint horgászversenyeket és egyéb sportrendezvényeket rendez.
5. Ellátja tagjainak érdekképviseletét és érdekvédelmét.
6. Ellátja a halászati és horgászati jogszabályokból ráháruló feladatokat, javaslatokat tesz
az állami szerveknél a horgászérdekek érvényesítésére, kezdeményez, véleményt
nyilvánít a horgászatot érintő kérdésekben.
7. Törekszik a mindenkori horgászati jogok megszervezésére és azok megtartására.
Bármilyen változtatáshoz közgyűlés határozata szükséges.
8. Korszerű halgazdálkodást folytat a kezelésében lévő vízterületeken, biztosítja a
halállomány védelmét.
9. Kapcsolatot tart fenn más horgászegyesületekkel.
10. Ösztönzi a sporthorgász utánpótlás nevelését és felkészítését.
11. Együttműködik a nemzeti, kistérségi, városi és egyéb környezetvédő szervezetekkel,
az általunk hasznosított vízterületek tulajdonosaival.
12. Különös figyelmet fordít a Cseke-tavat körülvevő angolpark védett és egzotikus
növényeinek megóvására. A vízi növényzet, a part és a parti növények védelmére,
gazdagítására, ívóhelyek, fészkelő helyek megőrzésére.
13. A vízminőség megőrzése érdekében szükség esetén, vizsgálatokat végez és végeztet,
ha ezt a szennyezettség megkívánja.
14. Lehetőség szerint fellép a kezelésében lévő vízterületek és környékét szándékosan
rongálókkal, szennyezőkkel, szemetelőkkel szemben.
15. Idősebb horgászaink neveljék a gyermekhorgászokat a természet szeretetére,
megóvására, természeti értékeink gyarapítására, és ebben mindannyian mutassunk
példát.
16. A tó körül sétálók, kirándulók, vendéghorgászok és horgásztársaink
gyönyörködhessenek a szép, tiszta környezetben, a különleges és védett növényekben,
madarakban és virágokban.

4.§
1. Az Egyesület önálló jogi személy.
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2. Az Egyesület tagja a Komárom-Esztergom
Szövetségének. / továbbiakban: Szövetség /

Megyei

Horgászegyesületek

3. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az Egyesület tagjai
5.§
1. Az Egyesületnek csak olyan természetes személy lehet tagja, aki nem áll horgászjegy
váltásának tilalma, illetve tagságot kizáró fegyelmi büntetés hatálya alatt.
2. Az Egyesületnek tagjai lehetnek:
-egyesületi tagok
-gyermek és ifjúsági horgászok
3. Egyesületi tag az a természetes személy, aki Egyesületünknél az állami horgászjegyét,
egyesületi tagdíját, szövetségi tagdíját, az Egyesületünk vizeire érvényes területi
jegyét megváltotta, a taggyűlés által meghatározott társadalmi munkát elvégzi, vagy
megváltási díját befizeti.
4. A 18. életévét betöltött egyesületi tag személyes tanácskozási, észrevételezési,
javaslattevő és szavazati joggal rendelkezik. Az Egyesület bármelyik tisztségére
megválasztható.
5. Ifjúsági tag az a 18 éven aluli fiatal, aki a kedvezményezett egyesületi és szövetségi
tagdíjat és az Egyesület vizeire érvényes területi jegyet befizeti, társadalmi munkát
ledolgozza, vagy befizeti. A 18. életév betöltése után külön belépési díj nélkül
egyesületi taggá válhat.
6. A 14 éven aluli gyermek horgász csak szülő / gyám / hozzájárulásával léphet be az
Egyesületbe.
7. A 14. életévét betöltő fiatal kérheti ifjúsági taggá történő felvételét.
8. Az Egyesületben – egyesületi, illetve ifjúsági tagként történő felvételnél – belépési
tagdíjat kell fizetni. A belépési tagdíj összegét évenként a taggyűlés határozza meg.
Ifjúsági tagok a belépési tagdíj felét fizetik.

6.§
1. A belépési szándékot az Egyesület belépési nyilatkozatának kitöltésével és aláírásával
kell kinyilvánítani. A felvételről a vezetőség – indokolt határozatával - dönt. A
vezetőség elutasító döntése ellen a belépni szándékozó személy fellebbezéssel élhet a
taggyűléshez a határozat kézhez vételétől számított 30 napon belül. A fellebbezésről a
soron következő taggyűlés dönt.
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7.§
1. Az Egyesület tagjainak – az 5.§-ban felsorolt jogokon kívül – jogukban áll az
Egyesület által rendezett tanfolyamokon, előadásokon, horgászversenyeken és egyéb
rendezvényeken részt venni.
2. Az egyesületi tagság egyenes ágon örökölhető, illetve átadható.
3. A tagok kötelesek:
-

Az Alapszabályt betartani, a taggyűlés és az Egyesület választott önkormányzati
egységeinek / Vezetőség, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Fegyelmi Bizottság /
határozatait végrehajtani.

-

Védeni az Egyesület tulajdonát, továbbá a megállapított tagdíjat és egyéb díjakat az
Egyesület bankszámlájára az előírt határidőben / minden év március 31-ig / befizetni.

-

Részt venni a taggyűlésen, tevékenyen közreműködni az Egyesület munkájában,
valamint az Egyesület feladatainak teljesítésében.

-

A horgászatra vonatkozó jogszabályokat, az országos horgászrendet, illetve az
Egyesület vízterületén érvényes horgászrendet betartani és betartatni, a tudomásukra
jutott szabálytalanságokat az Egyesület vezetőségének bejelenteni.

-

Az Egyesület érdekében végzendő közösségi munkát ledolgozni, vagy pénzben
megváltani. A 70 éven felülieknek, valamint a Társadalombiztosító által I. II.fokú
rokkantsági nyugdíjhatározattal rendelkezőknek nem kell társadalmi munkát végezni.

-

A vizek és partjainak tisztasága felett őrködni, az esetleges szennyezéssel kapcsolatos
észrevételeiket az Egyesület vezetőségével haladéktalanul közölni, illetve
megszüntetni.

-

A fogási naplót előírás szerint vezetni és minden év végén az Egyesület vezetőségének
határidőben leadni.

8.§
1. A tagság megszűnik:
-

Kilépés
Törlés
Kizárás
Elhalálozás következtében
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2. A kilépés, törlés vagy kizárás esetén a tagdíj fizetésének kötelezettsége megszűnik, de
a már befizetett tagdíjak és egyéb díjak vissza nem követelhetők. Elhalálozás esetén a
vezetőség mérlegelése alapján időarányosan visszafizethető.
3. Azt a tagot, aki tagdíjjal vagy egyéb díjakkal hátralékban van és tartozását az írásbeli
felszólításban megjelölt határidőben sem egyenlíti ki, a vezetőség a tagok sorából
törölheti. Törölhetők a tagok sorából azok, akik nem tesznek eleget a társadalmi
munkakötelezettségüknek, és a megváltási összeget sem fizetik meg a tárgyév
december 31-ig.
4. Kizárás folytán az veszti el tagságát, akit jogerősen fegyelmi határozattal kizárnak a
tagok sorából.
5. A kilépési szándékot a tárgyév december 30. napjáig írásban kell bejelenteni a
vezetőségnek.
6. A kizáró, vagy törlő határozat ellen a kézhez vételtől számított 15 napon belül a
taggyűléshez intézett fellebbezéssel lehet élni, amelyről a soron következő taggyűlésen
döntenek.
6/a. Kizáró vagy törlő határozat esetén a közgyűlés a legfőbb fellebbviteli szerv,
melynek határozata az Egyesület vonatkozásában jogerőre emelkedik a
kihirdetéskor.

9.§
1. Az Egyesület önkormányzati egységei:
-

Taggyűlés
Vezetőség
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Fegyelmi Bizottság

2. A Vezetőség, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, a Fegyelmi Bizottság tagjai nem
lehetnek egymás közeli hozzátartozói.
3. Vezetőségi, bizottsági tag és ellenőr csak az lehet, akivel szemben az Egyesület, vagy
más horgászegyesület fegyelmi felelősségre vonást nem alkalmazott.
4. Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének bármely magyar állampolgár, továbbá
letelepedési, bevándorlási, vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar
állampolgár tagja lehet, amennyiben a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva.
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A taggyűlés
10. §
1. Az Egyesület legfőbb fóruma a taggyűlés.
- A taggyűlés a tagok összessége.
2. A taggyűlést rendes ülésre évenként kell összehívni. Rendkívüli ülést kell tartani, ha
azt:
- Az Egyesület tagjainak egyharmada az ülés céljának és okának megjelölésével kéri,
- A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, illetve a Vezetőség szükségesnek tartja,
- A Bíróság elrendeli.
3. A taggyűlést az Egyesület elnöke hívja össze. A napirendet tartalmazó értesítést a
kitűzött időpont előtt legalább 8 nappal írásban a tagok tudomására kell hozni. A
taggyűlési meghívóban szerepelnie kell annak, hogy amennyiben a taggyűlés a
meghívóban meghirdetett időponttól számított 30 percen belül nem válik
határozatképessé, úgy a taggyűlést ismételten összehívottnak kell tekinteni, amely a
megjelentek számától függetlenül is határozatképes. A taggyűlés időtartama alatt
horgászni tilos!
4. A taggyűlésen az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes elnököl.
A taggyűlésről, elhangzottak tényét tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni. A
jegyzőkönyv vezetéséről a titkár gondoskodik, hitelesítésére két egyesületi tagot kell
megválasztani, a taggyűlés megkezdésekor.
5. A taggyűlés hatáskörébe tartozik:
-

Elfogadja, módosítja az Egyesület Alapszabályát.

-

Kimondja az Egyesület feloszlását, vagy más egyesülettel történő egyesülését.

-

Meghatározza a megválasztandó önkormányzati egységek taglétszámát, megválasztja,
visszahívja és felmenti az Egyesület elnökét, elnökhelyettesét, a vezetőség többi tagját,
továbbá a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, a Fegyelmi Bizottság elnökét és tagjait.

-

Megválasztja a választás lebonyolításához szükséges munkabizottságokat is.

-

Az Egyesület tulajdonának elidegenítése, megterhelése.
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-

Megsemmisíti a Vezetőség jogszabályba, vagy alapszabályba ütköző határozatait.

-

Megállapítja a tisztségviselők és az önkormányzati egységek tagjainak tiszteletdíját.

-

Eljár másod fokon az egyesület pénzügyi ellenőrző bizottságának tagjaival szemben,
vezetőségének, valamint a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében.

-

Megállapítja az Egyesület éves költségvetését, elfogadja a zárszámadás és a
vagyonmérleget.

-

Felhatalmazza a Vezetőséget a költségvetés egyes rovatai közötti átcsoportosításra.

-

Megállapítja az évi tagdíjat és egyéb díjakat. Dönt az egymillió forintot meghaladó
kötelezettség vállalásáról.

-

Megtárgyalja a választott szervek éves beszámolóját és jóváhagyja.

-

Meghatározza az Egyesület érdekében évente elvégzendő közösségi munka módját,
értékét, pénzbeli megváltásának rendjét.

-

Jóváhagyja az Egyesület fegyelmi szabályzatát.

6. Az egyesület taggyűlése felmentéssel megszűnteti a tisztségviselő megbízását:
a) amennyiben a tisztségviselő neki fel nem róható okból nem képes eleget tenni
megbízásából eredő feladatainak.
b) jogerős bírósági ítélet megállapítása szerint bűncselekményt követett el.
A felmentést a tisztségviselővel írásban, indokolt határozatban kell közölni, amely
indokolásból világosan ki kell tűnnie a felmentés okának. A felmentő határozatban
tájékoztatni kell továbbá az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 10. § szerinti
jogorvoslati lehetőségről.

A Vezetőség
11.§
1. A Vezetőség az Egyesület általános hatáskörű végrehajtó önkormányzati egysége,
amely gondoskodik a taggyűlés határozatainak végrehajtásáról, valamint biztosítja a
két taggyűlés közötti időszakban az egyesületi munka folyamatosságát.
2. Minden olyan feladatot ellát a két taggyűlés között, amely az Egyesület működésével,
gazdálkodásával, szervezeti életével kapcsolatos.
3. Tagjai: a taggyűlés által név szerint megválasztott személyek. Az Egyesület elnöke,
elnökhelyettese, titkára, két fő rendes tag és egy fő póttag.
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4. A Vezetőség saját hatáskörében:
-

Gazdálkodik a taggyűlés által megállapított költségvetés keretén belül.

-

Határoz a tagok felvétele, törlése, kizárása tárgyában.

-

Megállapítja a halfogó és egyéb versenyeknek, valamint más rendezvényeknek az
időpontját, a verseny feltételeit, díját és kijelöli rendezőit, bíróit.

-

Kijelöli az Egyesület versenycsapatát és vezetőjét, a Szövetség által rendezett halfogó
versenyekre, illetőleg más rendezvényeire.

-

Méltányosságot gyakorol, határoz, egyes tagok tagdíjának mérséklése, elengedése
kérdésében és más díjkedvezmény juttatásáról.

-

Gyakorolja a munkáltatói jogokat.

-

Saját hatáskörben, költségtérítés ellenében foglalkoztat fő ellenőrt, meghatározza az
ellenőri csoport létszámát, személyi összetételét és a csoport feladatát.

-

Szükség szerint operatív munkabizottságokat hoz létre, meghatározza feladataikat,
kijelöli vezetőiket és beszámoltatja őket az elvégzett munkáról.

-

Szervezi a halgazdálkodást és haltelepítést.

-

Dönt a társadalmi aktívák jutalmazásáról a költségvetés keretein belül.

-

Meghatározza saját munkatervét.

-

Megvitatja és a közgyűlés elé terjeszti az Egyesület Fegyelmi Szabályzatát, valamint
az Alapszabályt.

5. A Vezetőség szükség szerint, de legalább kéthavonta rendes ülést tart.
6. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha :
-

A Vezetőség tagjainak egyharmada az ülés céljának megjelölésével kéri.

-

Az Egyesület elnöke, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság szükségesnek tartja.

7. A Vezetőség ülését az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén elnökhelyettese hívja
össze és látja el az elnöki feladatokat.
8. Elkészíti éves munkatervét, amelynek egy példányát átadja a Pénzügyi Ellenőrző
Bizottságnak elnökének.
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9. A Vezetőség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni.

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
12.§
1. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökét és tagjait / elnök, 2 fő rendes tag és 1 fő
póttag / a taggyűlés választja.
2. Folyamatosan ellenőrzi az Egyesület számla-és pénzkezelését. Megvizsgálja az
Egyesület zárszámadását, vagyonmérlegét, költségvetését, valamint az ezek alapjául
szolgáló okmányokat és megállapításairól írásban beszámol a taggyűlésen.
3. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tevékenységét testületileg látja el. Vizsgálataihoz
szükség esetén szakértőket is igénybe vehet.
4. Ha a 12.§ 2. pontjában foglaltak valamelyikében hiányosságokat állapít meg, annak
súlyától függően, a következő intézkedéseket teheti:
-

kisebb hiányosságokra írásban felhívja a figyelmet és rámutat a helyes eljárásra.

-

Súlyosabb hiányosságok esetén megállapításairól tájékoztatja az Egyesület elnökét és
megteszi a szükséges intézkedéseket. Taggyűlést is hívhat össze.

5. Szükség szerint ülésezik.
6. Tagjai más tisztséget nem tölthetnek be.

A Fegyelmi Bizottság
13.§
1. A Fegyelmi Bizottság elnökét és tagjait a taggyűlés választja. A taggyűlés által
megállapított számú rendes és póttagja van. / elnök, 2 fő rendes tag, 1 fő póttag /
2. A Bizottság tagjai egyidejűleg nem lehetnek a Vezetőség, illetve a Pénzügyi Ellenőrző
Bizottság tagjai.

3. A Bizottság első fokon eljár az Egyesület tagjainak fegyelmi ügyeiben, a Fegyelmi
Szabályzatban foglaltak szerint.
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4. Szükség szerint ülésezik, évenként beszámol a taggyűlésen.
5. A fegyelmi határozatok egy példányát az Egyesület vezetésének irattározás végett,
jogerőre emelkedés után átad.
6. Negyedévenként, illetve szükség szerint tájékoztatja a Vezetőséget a fegyelmi
helyzetről.

Ellenőri csoport
14.§
1. Tevékenységüket közvetlenül a Vezetőség irányítja, a csoporton belüli munkát a
főellenőr osztja el és ellenőrzi. A főellenőri munkaköri leírást a Vezetőség készíti el.
2. Az ellenőrök az ellenőrzés során kötelesek megfelelő hangnemet használni, az
elvárható udvariasságot biztosítani, a horgász emberi méltóságát tiszteletben tartani.
3. Az ellenőrnek joga van :
-

a horgászengedélyt elkérni és az ellenőrzés tényét a fogási naplón rögzíteni.

-

Fegyelmi vétség esetén a horgász adatait / név, lakcím, engedély száma / felírni, a
feljelentést megtenni közvetlenül a főellenőrnek, aki a Fegyelmi Bizottság elnöke felé
intézkedik.

-

Súlyos szabálysértés esetén – a fegyelmi szabályzatban rögzítettek szerint – csak a
területi engedély vonható be. Az engedély önkényes bevonása tilos ! Az önkényes
bevonóval szemben fegyelmi felelősségre vonást kell alkalmazni.

4. A főellenőr az ellenőrzés tapasztalatairól köteles a Vezetőségnek beszámolni.

Az Egyesület önkormányzati egységeinek működési szabályai
15.§
1. Az Egyesület az önkormányzati egységeit – a taggyűlés kivételével - 4 évre választja.
A megválasztottak a választóiknak kötelesek beszámolni. Amennyiben a választottak
nem látják el feladataikat megfelelően, bármikor visszahívhatók.
2. A testület önkormányzati egységei akkor határozatképesek, ha az ülésen tagjainak
legalább 50 %-a + 1 fő jelen van, kivétel ez alól a határozatképtelenség miatt
megismételt taggyűlés.
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3. A testület határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt.
4. A taggyűlés titkos szavazással választja meg az Egyesület tisztségviselőit, továbbá
-

vezetőségi tagokat
pénzügyi ellenőrző bizottsági tagokat
fegyelmi bizottsági tagokat.

5. Ciklusidőben bármely okból megüresedett tisztségviselői, vezetőségi, pénzügyi
ellenőrző-és fegyelmi bizottsági tagsági hely betöltéséről a taggyűlés nyílt szavazással
dönt.
6. Az Egyesület tisztségviselőire a taggyűlés által választott Jelölő Bizottság, továbbá a
taggyűlésen résztvevő, szavazati joggal rendelkező egyesületi tag tehet javaslatot.
7. A javasolt személy csak akkor válik jelöltté, ha megkapja a jelenlévők legalább
egyharmadának szavazatát.
8. Az elnök, elnökhelyettes, titkár, pénzügyi ellenőrző bizottsági elnök, felügyelő
bizottsági elnök választása esetén, amennyiben csak egy jelölt van, abban az esetben
szavazás nélkül közfelkiáltással megválasztottnak kell tekinteni. Két jelölt esetén a
legtöbb szavazatot kapó a megválasztott. Három, vagy több jelölt esetén az a
megválasztott, aki a szavazatokból 50% + 1 fő szavazatát kapja. Ha az egyszerű
többségi szavazatot a jelöltek közül senki sem kapja meg, abban az esetben
többfordulós szavazáskor, fordulónként az esik ki, aki a legkevesebb szavazatot kapja.
9. A vezetőségi tagok, pénzügyi ellenőrző bizottsági tagok, valamint a fegyelmi
bizottsági tagok választásakor, az a megválasztott / vagy megválasztottak / aki a
legtöbb szavazatot kapta a tagok számának megfelelően.
10. Egy jelölt több tisztségviselői helyre is jelölhető, meg nem választása esetén.
11. A szabályosan összehívott taggyűlés a megjelent egyesületi tagok létszámától
függetlenül határozatképes, határozatát minimum 50% + 1 fő szavazatával hozza.
Minősített többség (jelenlévők kétharmada) szükséges az Alapszabály, az Egyesület
más társadalmi szervezettel történő egyesülésének, az Egyesület megszűnésének
elfogadásához, a tisztségviselők felmentéséhez.
12. A testület összehívására jogosult személy dönt arról, hogy az ülésre kit hív meg a
tagokon kívül.

Az Egyesület tisztségviselői
16.§
1. Az Egyesület tisztségviselői
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-

Az elnök, elnökhelyettes, titkár
A Pénzügyi Ellenőrző bizottság elnöke
A Fegyelmi Bizottság elnöke

2. A tisztségviselők az őket megválasztó testületnek tartoznak felelősséggel.
Tevékenységüket társadalmi megbízatásként végzik. Tisztségviselővé csak egyesületi
tag választható meg.
3. A tisztségviselők mandátuma megszűnik:
-

A mandátum időtartamának lejártával
A tisztségviselő felmentésével / visszahívásával /
Lemondásával (a tisztségviselő a lemondását írásban köteles bejelenteni a
vezetőségnek).
A tisztségviselő halálával.

4. A tisztségek közül 1 tag csak egy tisztséget tölthet be.

Elnök és elnökhelyettes
17.§
1. Feladata különösen:
-

Képviseli az Egyesületet, illetőleg a Vezetőség egyes tagjait megbízza az Egyesület
esetenkénti képviseletével.

-

Összehívja a taggyűlést és a Vezetőség üléseit, azokon elnököl.

-

Ellenőrzi az önkormányzati egységek határozatainak végrehajtását, őrködik az
Egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű tevékenysége felett.

-

A költségvetés keretei között utalványozási jogot gyakorol.
A Vezetőség előzetes döntése alapján kinevezi, illetve szerződést köt a főellenőrrel, az
Egyesület alkalmazottaival, gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat.

2. Az elnök szakmai munkáját az elnökhelyettes segíti, akadályoztatása esetén általános
teendőiben helyettesíti.

A titkár
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18.§
1. Feladata különösen:
-

Előkészíti a testületek elé kerülő előterjesztéseket.

-

Gondoskodik a testületek ülési jegyzőkönyvének vezetéséről.

-

Irányítja az Egyesület írásbeli jelentési teendőit.

-

Így irányítja az Egyesület gazdasági ügyeit, rendszeresen beszámol a Vezetőségnek az
Egyesület vagyoni helyzetéről.

-

Irányítja a pénz-és vagyonkezelést.

-

Előkészíti az éves költségvetést, zárszámadást és vagyonmérleget.

2. Irányítja az alkalmazottak munkáját.

19.§
1. A többi tisztségviselő feladatait az Alapszabály keretei között testületileg, közösen
határozzák meg.

Az Egyesület jogi személyisége és vagyona
20.§
1. Az Egyesület vagyonát ingatlanok, ingóságok, készpénz és követelések alkotják.
2. Az Egyesület bevételei, belépési tagdíjakból, az Egyesület kezelésében lévő
vízterületekre kiadott területi engedélyek díjából, az Egyesület alapszabályszerű
tevékenységéből eredő más bevételekből állnak.
3. Az Egyesület tagja a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó szabályai
szerint, kártérítést köteles fizetni az Egyesületének vétkesen okozott kárért.
4. Az Egyesület vagyonáért, vagyoni eszközeinek a jóváhagyott költségvetésben
meghatározott célokra való felhasználásáért az elnök, az elnökhelyettes és a titkár
egyetemlegesen felelősek.
5. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.
6. Az Egyesület a társadalmi szervezetek tevékenységéről szóló jogszabályok szerint
gazdálkodik.
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7. Az Egyesület megszűnése, feloszlása, vagy feloszlatása esetén, a fennmaradó tiszta
vagyon, csak horgászvonatkozású célra fordítható.

Az Egyesület felügyelete
21.§
1. Az Egyesület törvényességi felügyeletét az Ügyészség látja el.
2. A nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet az Egyesület képviseletére jogosult
személy nyújtja be.
3. A kérelemhez csatolni kell az Alapszabályt és a jóváhagyott taggyűlés jegyzőkönyvét.
Ezt az Alapszabályt az Egyesület 2011. február 26-án tartott taggyűlésén megjelent tagok
megtárgyalták és elfogadták.
Ezzel egyidejűleg az 2007. február 24-én jóváhagyott Alapszabály hatályát veszti.

____________________________
Elnök

