
A Csabai Csirkejogók Vízilabda Klub

ALAPsZABÁLYA
(egyseges szerkezetben a 2009. e�, 3]-i yáltozítsok:kal, a yaltozósok yaslagon sze^,e)

3.) A spoftegyesület felügyeleti szerve:
Békéscsaba Városi Tanács vB. IÍúsági- és Spolt osztálya

A spoÍegyesület bliisszerve: Minőség Kissio.,eíezet d1ula

II.

{ spoltegyesü]et célja

1]1Í:1"l !,*::*segen beiül szakágak, önköltséges tanfolyamok és egyéb versenyzési igényekTeIKeIle<e. b|,/tosj|ása. va]amin1 a Lözössegi eIet IibonLaloztatása

*p. '"..1:9l:::]:1Í j".yilvanitja Íiiggetlenségét a politikai p.ttoktól, valamint azt' hogy országgyr1lésihep\ |.eIoJe|ölt a||ítasál e5 támogatását k izárja ter e|en)segi körébo|'

I .

A spoft egyesiilet tagsága

5.) A sportegyesület tagja lehet minden magyar áiiampolgrár, jogi személy, aki enaek célkitÍízéseivel
egyetéÍ' s kéIi feivéte]ét'

9 
),A s}oftecye'sliletbe vaió.belepés, JJletve kilépés önkéntes' A spoltegyesü1eti tagság felvételle]|eletkezik es ki]épessel szünik meg.

IV

A spoltegyesületi tagokjogai és kötelességei

7.) A sportegyesiileti tagjogai:

a) Ésá vehet a-spoflegyesüIet közgyrílésein (14 éietév betöltése ut án szayazatljogge�)
bl I:sZsegre vá|e
zthe�o lnagykoru.ág esrt<nr
c] \.elemenJt n}jlvánltbat. javaslatot tehet a spotegyesületet éIintő bármeiy kérdésben

8.) A spofiegyesületi jog kötelezettségei;

a) a]apszabály betaltása
b) tagsági díj fizetése, a sportegyesület vagyonának megóvása
c) kö/össégi élet normao'rainak el|ogada.a. lszf:!'.;ű
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V

A sportegyesü1et sZeI\'ezete

A köZgyűlés

:]}:o:n:**:}]"] legfóbb szen,e a közgyúlés (tagok összessége). A közglllést szükség szefint'de éYent€ legalább esr'szer össz€ kell hÍvni, am'elyen meg t.ír *.g:'ií'i az éves pénzügyi
::]::] ]''""::. elózó éves pénzüg}i telY teljesítéséről szólá, a számv;iebot szóló 2000. évi c'torven5 rendellezései 

s/erinti 

bes/ámo|ót.

l0') A köZg) u]És akkol hatalozatkepes, 
. ha azon legalább a tagság 507o-a + l Íő jeten van.fl le Ll.ezó e.e.bcn a kö,,gyü|es| J5 napon belü| ljra ös.ze kel' hrrl i '

]]:]1 |oÍ*.l'u": |".t azat,alt nyí|t szayazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. szavazategyel]lőségcsete11 a közgyű]és e]nőkének szavúata dont. Kétharmarios többJ! szükséges a spofiegyesületalakulásrínak, megszúnésének kimondásríhoz, az alapszabály e1fogadáühoz. 
.

A kőzs/Íílés kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbiak:
a| ̂ r a|ap\nbá|y megáItapilá5a és módo\ítása
b) az él e\ pónziig) i ( € rv megbalározá\a

:l i::ry't":?9 
*:^' előző éves pénzüryi teIT teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadásad) az egy€sÍilet már társadalmi szervezette| való eryesiitésének, és fctoszlásinak kimondása,e) döntós mindazoÍ ügyekben, amelyeket a, a|aps7aaety a|<lzí,oiugu. lute,to"ol" utur.

12') A közgylilés vá1asztja meg az elnökséget, és a gazduágl nrunkát ellenőrző szentélyt,s,,emé')e(et. dönI " ragságicir; ci. izepe.ol'
Az e|n-öksóg tagia 1ehet bárme|y magyar állampolgár' továbbá letelepedési vagy tartózkodásiengedé||yel rendelkezr; nem mag1ar iila,npotgaa a.,nennyiten a r.ozii.get< gyal.orrasator nincscltiltva.

E]nökség (7 ftj)

1].) A sportegyesület elnókségének feladata és hatásköIe:

d )  a  5poíeg)esü l e l  t e reke"1segcne| ' r j r ; i t a sa
b] a köZgy1j]és e]okeszitese
c) az éves venenynaptár elkészítése
d) a spoflegyesület működéséhez szükséges feltételek megteremtése

l1]:."*o''n. ,"*' 
.Jsasegbdl eg1éb okokbó1 megvriit jnokségi tagok lrelyére u3

t)adatszolgáhatá5

A spofieqyesiilet e1nöke:

J' ) \ e,/el i e( s/en e7 az e'nd|'eg mutajat. képr i.e| i a .oo.teg) es.i]etet
0' | ]rdryltJa a 5|odeg) e5ülel ga/d" Ikodásal. .rtair an1o,, á. i jopo. 91e�'oroIc'] irteÁedi" 

" köZgyL.Ie. á|t. '  he�a.l ' ö|ebe uLal. ig!ekben 
" '"

tagok behívása
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A sDoftegvesület ügwezető e1nöke:

Az'el|rök me]iett.önálóan j ogosult a sportegyesület képviseletéIe és te1jesjogköne1 és felelósséggel
el]atJa aZ'eg)esület iÍanyítasat. operatlv ügyeinek beleértve a bankszrímia ieletti rendelkezést is
ranyltasat.

l5.)' A spor1egyesü|et e]nöksegenek tagja (tagjai) tevékenyen részt vesz a feiadatok
n.egne�alolásában. . azo| m"radékre�an Vegrehd']á\aban.

Áz elnökség tag|ai: 1 fő elnök
1 Íó üg}"vezető elnök
5 fő elnökségi tag

16')A gazdasági mukát ellenőrző személy (személyek 1-3 fő) feladata a sportegyesület pénzügyi ésgazdasági tevékenységenek vizsgá|ata. Tapasztalatairól besz,imo1 a tiizg6tesnel, taiéroztitj,a azejno|\.egeí. h]anyossag e\etén a |e|ü91eleri .zeruet'
A gazdasági munkát e||enórzó személyek az elnöliséguek nem tagiai. Ezen szeméIy€ket a
k.jzgyúlés választja.

vr.

A sporteg]resiilet jogképessége

i 7') A spoltegyestiletjogi személy. amelyet a spoftegyesület e1íöke képvisel. E.jogköIt esetenként
az üg}.vezető elnökre is átruhááatja.

VII.

A spoltegyesület anyagi forásai és gazdálkodása

18.) A spoftegyesület bevéte]ei

a) a tagsági díj (ogi személyek befizetései)
b) személyek anyagi trimogatrásai
c) ön]<öltséges tanfolyamok bevételei
d) rendezvénybevételek
e) bázisszelvi támogatások
íl lago| rnunkájából szarme�ó be\ éleIek

A sportegyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamirlt sporttevékenységgel
összeÍüggó kereskedelmi t€yékenységet csak kiegészító tevékenységként folytathat. A
sportlétesítménynek használata, illetve mííködtetése _ e rendelkezés alkalmazásában '
sporÍegyesület apatevékenységének minősül.

19')A sportegyesüet pénzét oTP csekkszámlfutkeze|i PénzgazdÍlkodásra a spoÍegyesü]ete hozott
gazdasági és pénzügyi rendelkezések az iranyadók.

20.) A spotegyesiíet ta|1ozásáért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj m€gfizetésén l
társadalmi szervezet tartozásaiért saját vagjr'onukkal nem felelnek A spo.tegyesüIet spo
össze nem függő tevékenysóget, valamint sporttevékenységgel összefiiggő kercskedelmi



tevékenységet csak kiegészítő tevékelységuu.. .',.".n*. o .nortlét€sítmények használata ill.
múködt€tése _ e rendelkezés alkalmazásával - a sportegyesület alaptevékeüységének minősül.

21 ') A spodegyesület megszűnése esetén vagyonáról a köz$.tilés rende]kezik. Ha a spoftegyesület
li]oszlatással szúnik meg, vagy a felügyelő szerv annak megszűnését állapítja meg, vagyonáról a
hitelezők kie1égítése utan a sportegyesület fe1ügyeleti szerve rendelkezik'

\.III.

A spoItegyesü]et megsziinése

22.) A sportegyesül€t megszíínik, he


- a közgyűIés a más társadalmi szervezettel történő egyesüléséÚ vagy a feloszlását kimondja,
. a bíróság feloszlatja,
- a t'íróság az ü$/ész keresete alapján á megszűnését megállapítja.
A sportegyesületre _ a végelszámo|ásra yotratkozó rendelkezések kivételével _ megfelelően
alkalmazni kelt a csődeljárásró|, a felszámolási eljárásrót és a végelszámolásról szó|ó 1991.
évi IL. törvény szabályait.
A sportegyesület bírósági feloszlatása es€tén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon
állarni tulajdonba keriil, és azt közérdekíi sportcélra kell fordítani'

Békéscsaba, 2009. március 31.

.<"2{,--(-,^

Baiázs Lajos
iig}'vezető elnők



Békés Megyei Bíróság Gyula
Pk' 60.090/1989/28' szám

v éEzés

A Békés Me8yei Bíróság a 125. tételszám alatt nyilvántartásba vett csabai Csirkefogók
Vízilabda Sportkör tiársadalmi szeNezet kérelmezőnek a 2009. máÍcius 31. napjan taÍott
közgÉléséről megkiildött ilatanyagábaÍI foglaltakat, az aÍapszabá|y módosítasát tudomásul
veszi azzal,hogy azok a bírósági nyilvántaúísi adatokat nem éÍintik'

G y u I a, 2009. szeptember 22. napján.

osztroluczkiné Fodor lldikó
bírósági ügyintéző

:""P


