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ALAPSZABÁLYA
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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Sportegyesület neve:
Rövidített neve:

Dunaújvárosi Vízi Sport Club
Dunaújvárosi VSC

2. Sportegyesület székhelye:

2400 Dunaújváros,
Üdülő sor 65.

3. Sportegyesület működési területe:

Magyarország

4. Sportegyesület honlapja:
E-mail címe:

vizisportclub.hu
vizisportclub@gmail.com

5. Alapítás éve:

1984.

6. Sportegyesület zászlója:

narancs-fehér-narancs 1/3 osztásban
(I. sz. melléklet)

7. Jelvénye (emblémája):

II. sz. melléklet

8. Pecsét:

III. sz. melléklet

II. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI ALAPELVE, CÉLJA,
FELADATAI ÉS TEVÉKENYSÉGE
1.

Működési alapelve

Az egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban:
Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban:
Civil tv.) alapján létrehozott, a sportról szóló 2004. év I. törvény (a továbbiakban:
Stv.) 16-17.§-aiban foglalt rendelkezések alapján sportegyesületként működő
szervezet.
Működésében biztosítja tagjai teljes egyenlőségét, a demokratikus formákat és azokat
elvárja az illetékes hatóságoktól, partnerektől is.
Az egyesület pártoktól függetlenül működik, azoktól támogatást nem fogadhat el és
azokat nem is támogathatja. Az egyesület országgyűlési képviselőt választáskor nem
állított, és nem támogatott és ezt a jövőben sem teheti. Az egyesület alapító tagjai
között országgyűlési képviselő nincs. Az egyesület megyei, fővárosi önkormányzati
választásokon jelöltet nem állíthat.
Az egyesületet a Székesfehérvári Törvényszék a Stv. 16. § (3) bekezdése értelmében,
a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Cnytv.) 4. § c)
pontja alapján tartja nyilván.
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Célja

a) Rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, az igények felkeltése.
b) Az egyesület tagjainak részére a szabadidõ egészséges és kulturált eltöltésének
biztosítása.
c) A sportegyesület tagjainak nevelése, kiemelten az ifjúság sportbeli képességeinek
fejlesztése.
d) Egyesületi versenyszakosztályok mûködtetése.
3.

Feladatai

a) Testedzési, sportolási lehetõség biztosítása a sportegyesület tagjai, az ifjúság, a
sportolni kívánók részére.
b) A sportegyesület tagjai sportszakmai képzésének elõsegítése.
c) A sportegyesület színeiben való eredményes szereplésre, a klubhûségre való
nevelés.
d) Szervezeti keret teremtése a sportolás gyakorlására.
e) A sportegyesület mûködéséhez szükséges személyi és tárgyi felételek biztosítása.
f) A sportegyesület eredményes mûködéséhez a tagság aktivitásának igénybevétele.
g) Biztosítani a szakosztályokban foglalkoztatottaknak a versenyeken, bajnokságokon
való eredményes szereplését.
h) A versenysport utánpótlásának kiválasztása, felkészítése, nevelése, a versenysport
színvonalának folyamatos fejlesztése.
i) Edzési és versenylehetõségek céljára sportpályák rendelkezésre bocsátása,
fenntartása, fejlesztése.
j) Tevékenységének ellátásával kapcsolatos gazdálkodási, vállalkozási tevékenységet
folytat.
k) A sportegyesület céljának megvalósítása érdekében együttmûködik bázisával,
illetve mûködési területének állami, társadalmi, szövetkezeti partnereivel.
l) Kiadványaiban, propaganda anyagaiban és rendezvényein lehetõséget ad az
egyesület tiszteletbeli vagy pártoló tagjának tevékenysége propagálására.
4.

Alaptevékenysége

 3012
 3315
 9319

Szabadidõ-, sporthajó gyártása, javítása
Szabadidõ-, sporthajó karbantartása, javítása
Egyéb sporttevékenység
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5.




















9329
9313
8551
7120

Máshová nem sorolható, egyéb szabadidõs tevékenység
Testedzési szolgáltatás
Sport, szabadidős képzés
Mûszaki vizsgálat, elemzés

Kiegészítõ tevékenysége
4764
4799
9529
5520
5222
7912
6820
7711
7734
7721
6202
7020
7112
7311
9499
3900
6920
6311
6209

Sportszer-kiskereskedelem
Egyéb, nem bolti piaci kiskereskedelem
Egyéb személyi, háztartási cikk javítása
Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
Vízi szállítást kiegészítő tevékenység
Utazásszervezés
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Személygépjármû kölcsönzése
Vízi szállítóeszköz kölcsönzése
Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
Számítógépes tanácsadás
Üzletviteli tanácsadás
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Reklámügynöki tevékenység
Máshová nem sorolt, egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
Adatfeldolgozás
Egyéb információ-technológia szolgáltatás

III. A SPORTEGYESÜLET TAGSÁGA
1. Jogosultság a tagságra
Sportegyesület tagja csak természetes személy lehet, tiszteletbeli, illetve pártoló
tagként jogi személy is résztvehet a sportegyesület működésében. Az egyesület tagja
lehet minden olyan magyar vagy külföldi állampolgár, aki az alapszabályt elfogadja
és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az egyesület
mûködésében, továbbá fizeti az elnökség által meghatározott tagdíjat.
2. Az egyesület tagjai az alábbi kategóriákba tartoznak:
a) Rendes tag:
A sportegyesület tagja lehet az a természetes személy, aki
belépési nyilatkozatában elfogadja a sportegyesület céljait, magára nézve
kötelezőnek ismeri el a sportegyesület alapszabályát, vállalja a tagsági díj
határidőben történő megfizetését és vállalja a sportegyesület tagjaira előírt egyéb
kötelezettségek teljesítését, különösen a sportegyesület tevékenységében történő
rendszeres részvételt és a sportegyesület céljának megvalósítására irányuló
folyamatos közreműködés kötelezettségét.
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A sportegyesület működési területén pártoló tagságot
szervezhet. Pártoló tagként felvehető az a természetes, vagy jogi személy, aki
belépésinyilatkozatban vállalja a sportegyesület célkitűzéseinek erkölcsi, szakmai
és anyagi támogatását. Az anyagi támogatás mértékét az egyesület és a pártoló tag
szerződésben rögzíti.
c) Tiszteletbeli tag Az a természetes személy választható meg, aki az egyesület,
illetőleg az egyesület tagjai által folytatott valamely közhasznú tevékenység
kiteljesítése érdekében legalább egy évtizeden át kiemelkedő tevékenységet
végzett, és nyilatkozatban vállalja az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi
támogatását, valamint alapszabályának elfogadását. Tiszteletbeli tag választására
kizárólag a közgyűlés jogosult.
3. Tagság keletkezése, megszűnése
A sportegyesületbe való belépés és a sportegyesületbõl való kilépés önkéntes. A
sportegyesületi tagság és a pártoló tagság, felvétellel keletkezik. A belépési
nyilatkozatot a formanyomtatvány kitöltésével, az egyesület elnökségéhez kell
címezni. A belépési nyilatkozat hatályosságához kiskorú esetében a törvényes
képviselő aláírása szükséges.
A rendes tagok tagsági viszonya megszűnik:
a)

a tag kilépésével, amelyet az Elnökséghez kell írásban bejelenteni;

b) a tag kizárásával: Az elnökség egyszerő szótöbbséggel, nyílt szavazással hozott
határozatával kizárhatja azt a tagot, aki az egyesület céljainak megvalósítását
jelentősen veszélyezteti vagy azzal ellentétes magatartást tanúsít, valamint a tagdíj,
illetve a vállalt anyagi támogatás fizetésének tizenkettő hónapnál hosszabb idejű
elmulasztása esetén. A kizárási eljárást bármely egyesületi tag vagy egyesületi
szerv kezdeményezheti, előadva a tag kizárására okot adó konkrét magatartást, a
tagkizárás okait, indokait. A kizárási eljárást az elnökség a kezdeményezéstől
számított 30 napon belül lefolytatja, abból a célból az elnökség rendkívüli ülést hív
össze. A kizárási eljárásra az érintett tagot meg kell hívni, és a felhozott okokat
vele közölni kell. Lehetőséget kell biztosítani számára, hogy védekezését
előterjeszthesse, indokait, álláspontját közölje. A meghívó kézbesítése és a
rendkívüli ülés között legalább 8 napnak el kell telnie. Az elnökség a határozatát a
kizárással érintett tag meghallgatása után hozhatja meg, kivéve, ha a tag a
védekezés és a meghallgatása lehetőségével nem kívánt élni. E következményre a
tag figyelmét előzetesen, a meghívóban fel kell hívni. Az elnökség indokolással és
jogorvoslati kioktatásával ellátott határozatát a jelen lévő taggal annak
meghozatalakor szóban, és 8 napon belül írásban is, igazolható módon közölni
kell. A határozattal szemben annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a
közgyőléshez címezett fellebbezésnek van helye. A fellebbezés elestén az elnökség a
közgyűlést soron kívűl összehívja és a közgyűlés a tagkizárás ellen benyújtott
fellebbezést a lehető legrövidebb időn belül elbírálja. A közgyőlésen dönt és az
indokolást és jogorvoslati kioktatást is magában foglaló határozatát a taggal
annak meghozatalát követően a legrövidebb időn belül közli.
c)

a tag halálával, a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével.
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A sportegyesületi rendes tagok és a pártoló tagok felvétele az elnökség hatáskörébe
tartozik. Ez a jogkör a pártoló és tiszteletbeli tagság kivételével az elnökre, illetve a
sportegyesület más szervére átruházható. A sportegyesület a rendes tagjairól,
tiszteletbeli és pártoló tagjairól, nyilvántartást vezet és ellátja őket tagsági
igazolvánnyal.

IV. A SPORTEGYESÜLETI TAGOK JOGAI ÉS
KÖTELEZETTSÉGEI
1. A sportegyesületi rendes tag jogai
a) Részt vehet a sportegyesület tevékenységében és rendezvényein.
b) Választhat és választható a sportegyesület szerveibe. Képviselettel járó tisztségre
csak nagykorúság esetén választható. Az egyesület elnökségének és felügyelő
bizottságának megválasztásában, továbbá a határozatok meghozatalában a 14.
életév betöltése után vehet részt.
Nem lehet azonban az egyesület ügyintézõ és képviseleti szervének tagja az, akit a
bíróság a közügyektõl eltiltott.
c) A sportegyesület elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet a
bizottságok, szakosztályok, sportcsoportok munkájában, edzéseken, versenyeken,
használhatja a sportlétesítményeket, sportszereket és sportfelszereléseket,
igényelheti a sportegyesület szakembereinek segítségét.
d) Véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a sportegyesületet érintõ bármely
kérdésben, a sportegyesület felügyelõ szervénél indítványozhatja - a tudomására
jutástól számított 30 napon belül - alapszabályba ütközõ határozatának
megsemmisítését.
e) Részesülhet a sportegyesület által nyújtott kedvezményekben.
2. A sportegyesületi rendes tag kötelezettségei
a) Az alapszabály betartása, a sportegyesületi vezetõ szervek határozatainak
végrehajtása.
b) A sportegyesület elnöksége által megállapított tagsági díj fizetése, a sportegyesületi
vagyon megóvása.
c) A sportszerû magatartás.
d) A fair play elvei szerint felkészülés és versenyzés, ennek keretében tartózkodás
verseny eredményének tiltott eszközökkel, módszerekkel történő befolyásolásától,
a doppingvétséget megalapozó magatartástól, továbbá a verseny biztonságos
megrendezését veszélyeztető viselkedéstől.
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ellenőrzéseken való részvétel.
f) Versenyző esetében a hazai és nemzetközi versenyekre való lelkiismeretes
felkészülés és a legjobb tudás szerinti szereplés.
3. A sportegyesület pártoló tag jogai
a) Javaslatokat, észrevételeket tehet a sportegyesület mûködésével kapcsolatban.
b) Részesülhet a sportegyesület által nyújtott kedvezményekben.
c) Részt vehet az egyesület közgyûlésén tanácskozási joggal.
4. A sportegyesületi pártoló tag kötelességei
a) A sportegyesület célkitûzéseinek erkölcsi, anyagi, vagy tevõleges támogatása.
b) Sportszerû magatartás.
5. A tiszteletbeli tag jogai
a) Részt vehet a sportegyesület közgyûlésén tanácskozási joggal.
b) Véleményt nyilváníthat, javaslatokat tehet a sportegyesületet érintõ kérdésekben.
c) Részesülhet a sportegyesület által nyújtott kedvezményekben.
6. A tiszteletbeli tag kötelezettségei
a) Az alapszabály betartása.
b) A sportegyesület erkölcsi támogatása, népszerûsítése.
c) Sportszerű magatartás.

V. A SPORTEGYESÜLET SZERVEZETE
1. Az egyesület szervei és tisztségviselői
1.1. Az egyesület szervei:
a) a közgyűlés,
b) az elnökség,
c) a Felügyelő Bizottság,
d) bizottságok,
e) a szakosztályok.
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a) az elnök,
c) az elnökségi tag,
d) a Felügyelő Bizottság elnöke,
e) a Felügyelő Bizottság tagja.
2. Közgyűlés
A sportegyesület legfõbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége. A
közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. A közgyűlést
az elnökség hívja össze.
Közgyűlést kell összehívni a tagok egyharmadának a cél megjelölése mellett történő
kezdeményezésére, a Felügyelő Bizottság kezdeményezésére,vagy, ha azt. a bíróság
írásban elrendeli.
A közgyűlés időpontjáról, helyéről, tervezett napirendjéről a tagokat a legalább
közgyűlés időpontját tizenöt nappal megelőzően írásban értesíteni kell. Írásbeli
értesítésnek számít az egyesület honlapján és egyidejűleg az egyesület levelező
rendszerében történő közzététel, azon tagok kivételével, akiknek az egyesülethez
bejelentett elektronikus elérhetőségük nincs. Utóbbi személyeket postai úton kell
értesíteni a fentiekről.
2.1.

A közgyűlés határozatképessége

2.1.1. A szavazati jogot a természetes személy tag személyesen, a jogi személy tag a
képviseletére meghatalmazott személy (a továbbiakban: képviselő) útján
gyakorolhatja. A jogi személy törvényes képviselőjének akadályoztatása
esetén a képviseleti jogosultság a szabályszerű meghatalmazás átadásától
kezdve áll fenn. A meghatalmazás a jelenléti ív mellékletét képezi.
2.1.2. A közgyűlés határozatképes, ha a tagok több, mint fele jelen van.
2.1.3. ) Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést ugyanazon a napon,
30 perc elteltével kell megismételni az eredetivel azonos napirendi pontokkal.
Az ismételten összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes, amennyiben az eredeti meghívóban – a távolmaradás
következményeire történő figyelmeztetés mellett – a megismételt közgyűlés
időpontja is feltüntetésre került.
2.1.4. A közgyűlés során a határozatképesség megállapítása bármely szavazásra
jogosult által bármely szavazás előtt ismételten kezdeményezhető.
2.1.5. A közgyűlés napirendjét – a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztását
követően – a közgyűlés fogadja el, az elnökség által megküldött tervezett
napirend, valamint a szavazásra jogosultak által tett helyszíni javaslatok
alapján.
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megváltoztatható. Egy napirendi pont tárgyalása egy alkalommal függeszthető
fel.
2.2.

Szavazás

A közgyűlés határozatait nyilt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Az ügyintéző és
képviseleti szervekbe kooptálás nem lehetséges, azokban tisztséget vállalni csak a
közgyűlésen történt választás útján lehetséges.
2.2.1. Megválasztott tisztségviselőknek azokat a jelölteket kell tekinteni, akik a
szavazatok több mint 50 %-át megszerezték.
2.2.2. Az egyesület alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és
szétválásához a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata
szükséges.
2.2.3. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló
közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
2.2.4. Titkos szavazás
A közgyűlés bármely kérdésben titkos szavazást rendelhet el, ha a szavazásra
jogosultak több, mint 50%-a azt indítványozza.. Titkos szavazás szavazategyenlősége
esetén a szavazást mindaddig meg kell ismételni, amíg egyszerű többségi döntés nem
születik.
2.3.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik

a) A sportegyesület megalakulásának, jogutód nélküli megszűnésének, valamint más
sportegyesülettel való egyesülésének kimondása.
b) az alapszabály megalkotása és módosítása.
c) A vezető szervek (elnökség, Felügyelő Bizottság) négy évre történő megválasztása
és visszahívása,
d) az egyesület éves tevékenységéről szóló elnökségi és Felügyelő Bizottsági
beszámolók elfogadása,
e) az előző évi vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről szóló, a számvitelről szóló
törvény rendelkezései szerinti beszámoló és kiegészítő melléklete,
f) a tárgyévi költségvetés elfogadása,
g) a tárgyévet követő év tagdíjainak megállapítása,

- 10 -

h) az egyesület tagjaira kiterjedő hatályú szabályzatok megállapítása és módosítása,
2.4
A közgyűlés hatáskörébe tartozik továbbá minden olyan kérdés, amelyet
jogszabály a közgyűlés hatáskörébe utal, vagy a közgyűlés a saját hatáskörébe von.
3. Az elnökség tagjai és hatáskörei
Elnökség tagjai:
Elnök:
Név: Varga Imre

Lakik: 2459 Rácalmás, Vörösmarty u. 4.
Anyja neve: Bajer Etelka

Elnökség tagjai:
Név: Dr. Sándor Péter

Lakik: 2459 Rácalmás, Martinász u.1.
Anyja neve: Tulipán Emma Sarolta

Név: Balogh Lászlóné

Lakik: 2400 Dunaújváros, Kossuth L.u.22.fszt.1.
Anyja neve: Kuncz Katalin

Név: Mihaldinecz Rudolf

Lakik: 7588 Vízvár, Ady E.u.25.
Anyja neve: Benczik Margit

Név: Lengyel László

Lakik: 2400 Dunaújváros, Fáy A.u.7.fszt.1.
Anyja neve: Kanderka Mária

3.1.

Az elnökség összetétele

Az elnökség öt tagból áll. Tagjai: Az elnök, a Motorcsónak Szakosztály három,
képviselője, valamint a gazdasági vezetõ.
3.2.

Az elnökség hatásköre

a) A sportegyesületi tevékenység irányítása.
b) A közgyûlés elõkészítése.
c) A sportegyesület fejlesztési tervének, költségvetésének kidolgozása, az éves
program, a munka- és ülésterv, valamint a versenynaptár jóváhagyása.
d) A sportegyesület eredményes mûködéséhez, a sportoláshoz szükséges feltételek
megteremtése.
e) Szakosztályok,
beszámoltatása.

szakbizottságok

f) Tagfelvételi kérelmek elbírálása.

létrehozása,

megszüntetése,

átadása

és
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h) A 4. pont alatti bizottságok, tisztségviselõinek és tagjainak 4 évre szóló, illetve a
következõ vezetõségválasztó közgyûlésig tartó megbízása, a megbízások
visszavonása.
3.3.
Az elnökség ülésezésének szabályai
A sportegyesület elnöksége terv szerint ülésezik. Az elnökségi üléseket az elnök hívja
össze.
Az ülés akkor határozatképes, ha az elnökség tagjainak több, mint a fele jelen van. Az
elnökség határozatait szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a javaslatot
elvetettnek kell tekinteni.
2.4.

A sportegyesület elnöke

a) Vezeti és szervezi az elnökség munkáját, képviseli a sportegyesületet.
b) Irányítja és ellenõrzi a sportegyesület tevékenységét, irányítja a sportegyesület
gazdálkodását, utalványozási jogot gyakorol.
c) Munkáltatói jogkört gyakorol a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint.
d) Intézkedik és dönt a közgyûlés, vagy az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben.
e) A szakosztályok munkáját koordinálja, az elnökség megbízása alapján felel a
sportegyesület adminisztrációs tevékenységéért.
2.5.

Szakosztály vezető

a) Vezeti és szervezi a szakosztály munkáját és képviseli azt az elnök által átruházott
jogkörökben.
b) Irányítja és ellenõrzi a szakosztály tevékenységét és külön-külön, a gazdasági
vezetővel együttes utalványozási jogot gyakorol a szakosztályt érintő ügyekben.
c) Intézkedik és dönt a közgyûlés, vagy az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben.
i) Koordinálja a szakosztály munkáját, az elnökség megbízása alapján felel a
szakosztály adminisztrációs tevékenységéért.
2.6.

A sportegyesület gazdasági vezetõje

a) Munkáját közvetlen az elnök, vagy a szakosztályvezető – saját területére
korlátozott - utasításának megfelelõen végzi.
b) Az elnökkel, vagy a szakosztály vezetővel együttes utalványozási jogot gyakorol.
c) Évente meghatározott összegben munkájáért tiszteletdíjban részesülhet (elnökségi
jogkör).
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Az elnökség valamennyi tagjának együttes feladatai

A sportegyesület elnökségének tagja rendszeresen és tevékenyen részt vesz
a) a sportegyesület feladatainak meghatározásában és megvalósításában,
b) a határozatok elõkészítésében és meghozatalában,
c) a közgyûlés és az elnökség határozatainak, valamint a felügyeleti szervek
utasításainak végrehajtásában, illetõleg a végrehajtásnak ellenõrzésében.
d) Jogosult és köteles a sportegyesületet érintõ körülményeket figyelemmel kísérni,
azokkal kapcsolatban javaslatait, észrevételeit az elnökség elé terjeszteni.
e) Felelõs a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott elnökségi
határozataiért, kivéve ha ellenvéleményét kifejezetten fenntartotta és azt
maradandóan kinyilvánította.
2.8.






3.

Az elnökségi tagság megszûnik:
a mandátum lejártával,
lemondással,
felmentéssel,
visszahívással,
elhalálozással,
az egyesületbõl való kizárással.
Felügyelő Bizottság

Tagjai:
Név: Zsátos Jenő

Lakik: 2400 Dunaújváros, Apáczai Cs.J.u.19.2.3.
Anyja neve: Illés Éva

Név: Virág Béla

Lakik: 2428 Kisapostag, Ságvári E.u.17.
Anyja neve: Veres Erzsébet Emma

Név: Tábori Áron

Lakik: 2421 Nagyvenyim, Fő út 12.
Anyja neve: Katona Ibolya

A Felügyelő Bizottság három fõbõl áll. A Felügyelő Bizottságnak nem lehet tagja az,
aki a sportegyesület elnökségének tagja, aki a sportegyesület alkalmazásában áll, vagy
a sportegyesületben gazdasági feladatokat lát el.
Feladata:
a) Sportegyesület pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének vizsgálata.
b) A pénzügyi és gazdasági rendelkezések megtartásának ellenõrzése.
c) A tagsági díj fizetésének ellenõrzése.
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tartozik.
e) A Felügyelő Bizottság észrevételeirõl, javaslatairól tájékoztatja a sportegyesület
elnökségét, szükség esetén a felügyeleti szervét.
4.

Egyéb bizottságok

Az elnökség a sportegyesület mûködésének eredményessége érdekében
szakbizottságokat, a fegyelmi ügyek intézésére fegyelmi bizottságot hozhat létre. Az
utóbbi mûködésére a sportról szóló 2004. évi I. törvény vonatkozó rendelkezései az
irányadók.
5.

A szakosztályok

A sportegyesületben sportáganként szakosztályok mûködhetnek. A szakosztályok
munkáját szakosztály-vezetõség irányítja, amely munkájáról az elnökségnek számol
be. A szakosztály-vezetõség tisztségviselõit (szakosztályvezetõt, technikai vezetõt,
vezetõedzõt stb.) és tagjait a szakosztály tagjai választják.
A szakosztály feladata az oktatás-nevelés, versenyeken való részvétel szervezése, a
szakosztály hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása. A szakosztály köremûködik az
ifjúsági és lakossági tömegsporttal összefüggõ sportegyesületi feladatok
megvalósításában is.
Az Egyesület 2017. évben Motorcsónak Szakosztályt működtet szervezetében.
6.

Egyéb szervek

A sportegyesület elnöksége, gyermek, serdülõ, ifjúsági és felnõtt korosztályban,
testnevelési és sportfoglalkoztatási formákat alakíthat ki. A sportegyesület
elnökségének mûködésével kapcsolatos operatív feladatok és az ügyintézés ellátására
apparátust hozhat létre.

VI. A SPORTEGYESÜLET JOGKÉPESSÉGE, KÉPVISELETE
A sportegyesület jogi személy, amelyet a sportegyesület elnöke képvisel. E jogkört
írásbeli nyilatkozattal más személyre is átruházhatja. A képviselet úgy történik, hogy
az egyesület elõírt, elõnyomott, vagy nyomtatott elnevezése alá az elnök önállóan,
vagy az általa képviseleti joggal felruházott személy az elnök átruházó
nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően írja nevét. A bankszámla felett való
rendelkezéshez minden esetben az elnök önálló, vagy az általa két képviseleti joggal
felruházott személy együttes aláírása szükséges, akik közül az egyiknek a gazdasági
vezetõnek kell lennie.

VII. A SPORTEGYESÜLET ANYAGI FORRÁSAI ÉS
GAZDÁLKODÁSA
1.

Gazdálkodás
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közötti időszakban az elnökség) rendelkezései szerint bevételeiből fedezi kiadásait.
Az egyesület céljai gazdasági feltételeinek megteremtése érdekében – kiegészítő
jelleggel – gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat (ideértve az egyesület
vagyoni értékű jogainak hasznosítását is), gazdasági társaságot létesíthet, illetőleg
ilyenbe tagként beléphet.A sportlétesítmények használata, illetve működtetése az
egyesület alaptevékenységének minősül.
1.1.

A sportegyesület bevételei

a) Tagdíj

A tagdíj mértéke egységesen: 2000.- forint/fő/hó.

b) Tanfolyami díj
c) Mûködési bevételek (nevezési díj, részvételi díj, rendezvény, térítési díj, szakértõi
díj stb.)
d) Alapítványok és közérdekû célú kötelezettségvállalások
e) Televíziós közvetítések jogdíja
f) Reklámtevékenységbõl és hirdetésekbõl származó bevételek
g) Intézményi háttér mûködésébõl származó bevételek (létesítmény bérbeadása,saját
autóbusszal, tehergépkocsival vállalt szállítás, edzõtábor szervezés, stb.)
h) Rendszeres és idõszaki állami (önkormányzati, szövetkezeti) támogatás
i) Társadalmi szervezetek, vállalatok, szövetkezetek, magánszemélyek támogatása
j) Gazdasági vállalkozási tevékenységbõl származó bevételek
k) Nevelési költségtérítés (sportoló átigazolásáért kapott juttatás)
l) Egyéb bevételek, melyek részletesen (SZTJ szám szerint) a II/3-4. pontokban
vannak felsorolva (alap és kiegészítõ tevékenység)
1.2.

A sportegyesület vagyona

a) Készpénz (bankbetét, folyószámlán lévõ összeg)
b) Készpénzre szóló követelés
c) Értékpapír
d) Ingatlan és ingó vagyon (álló- és forgóeszköz)
1.3.

A vagyon sorsa az sportegyesület megszûnése esetén
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vagyon hovafordításáról a közgyûlés nem rendelkezett, továbbá ha a sportegyesület
feloszlatással szûnt meg, vagy a felügyelõ szerv annak megszûnését állapítja meg,
vagyona a hitelezõk kielégítése után az állam tulajdonába kerül.
1.4.
Vagyoni felelõsség
A sportegyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak tagdíjat kötelesek
az egyesületnek fizetni, azonban az egyesület tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal
nem felelnek.
VIII. A SPORTEGYESÜLET MEGSZÛNÉSE
A sportegyesület megszûnik, ha
a) feloszlatását a közgyûlés háromnegyedes szótöbbséggel kimondja:
b) bíróság feloszlatja,
c) más sportegyesülettel egyesül,
d) bíróság megállapítja megszûnését.
ZÁRADÉK
A Dunaújvárosi Vízi Sport Club képviseletében –Varga Imre elnök –
i g a z o l o m,
hogy a Dunaújvárosi Vízi Sport Club Alapszabályának egységes szerkezetbe foglalt
szövege megfelel a közgyűlés által 2017. március 25-én elfogadott alapszabálymódosítások alapján hatályos tartalomnak.
Az Alapszabály felülvizsgálatára és átdolgozására az új Ptk. jogi személyekre,
egyesületekre vonatkozó szabályaira, valamint a Civil tv. és a Stv. időközi
változásaira tekintettel került sor.
Az új vagy módosított rendelkezések félkövér-, döntött betűkkel kerültek
megjelenítésre.
Dunaújváros, 2017. március 25.
Dunaújvárosi Vízi Sport Club
elnöke
Melléklet:
I. sz. a Dunaújvárosi Vízi Sport Club zászlajának ábrája
II. sz. a Dunaújvárosi Vízi Sport Club emblémája
III. sz. a Dunaújvárosi Vízi Sport Club pecsétjeinek lenyomata
IV. sz. a Dunaújvárosi Vízi Sport Club 2017. március 25-i közgyűlésének
jegyzõkönyve
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I. sz. melléklet

Dunaújvárosi Vízi Sport Club
zászlajának ábrája
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II. sz. mellékle
A Dunaújvárosi Vízi Sport Club
emblémája
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III. sz. melléklet

A Dunaújvárosi Vízi Sport Club
pecsétjeinek lenyomata

