
A NYÁRSAPÁTI SZABADID İ SPORT EGYESÜLET 

ALAPSZABÁLYA 
(egységes szerkezetben) 

 

NYÁRSAPÁT 

1991



Az 1989. évi II. törvényben foglaltak alapján a Nyársapáti Szabadidı Sport Egyesület 

közgyőlése a sportegyesület alapszabályát az alábbiak szerint állapítja meg. 

 

I . 

 

Általános rendelkezések, 

A sportegyesület adatai 

1./  A sportegyesület adatai 

Neve:   Nyársapáti Szabadidı Sport Egyesület 

Alapítás éve:  1991. november 18. 

Székhelye:  2712. Nyársapát, József A. u. 6. 

Színe :   piros – kék 

Jelvénye:  

Zászlója: 

 

A sportegyesület mőködési területe 

2./  Az Erdei Ferenc Általános Iskola és Nyársapát község területe, illetve versenykiírások 

szerint.  

 

A sportegyesület bázisai  

3./ A Polgármesteri Hivatal és az Erdei Ferenc Általános Iskola, mint alapító-okirati 

törzsszervezetek. Nyársapát község sportot támogató gazdálkodó szervezetei, 

megállapodás alapján. 

4./ A sportegyesület mőködése fölött az ügyészség az irányadó szabályok szerint 

törvényességi felügyeletet gyakorol. A tevékenység szerinti hatáskörrel rendelkezı 

állami szerv a hatósági ellenırzésre vonatkozó szabályok alkalmazásával gyakorol 

felügyeletet. 

 



II. 

A sportegyesület célja 

 

5./ A Nyársapáti Szabadidı SE. célja: 

a./ A diák ill. szabadidısport támogatása, az olyan testedzés elımozdítása, melyet a 

tanulók, fiatalok, dolgozók és idısebbek egészségük megóvása és testi felépítésük 

elısegítése érdekében, illetve szórakozásuk érdekében versenyszerően, vagy kötetlenül 

végeznek. 

b./ A társadalmi és öntevékeny közösségi élet kibontakoztatásának elısegítése. 

c./ A mőködtetéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása a helyi 

lehetıségek kihasználásával. 

d./ A célok megvalósítása érdekében szoros kapcsolatot tart, ill. együttmőködik az állami 

és társadalmi szervezıdéső egyesületekkel, valamint a mőködési területén lévı 

intézményekkel és gazdálkodó szervezetekkel.  

e./ A jogszabályok keretei között gazdálkodó tevékenységet folytat.  

f./ A sportegyesület kereteiben mőködı csoportok:  

/és a késıbbiekben megalakítandó szakosztályok/ 

f./ A sportegyesületek keretében mőködı szakosztályok: 

Diák csoportok szakosztályok:  -   labdarúgó 

- lövész 

- kézilabda 

- természetjáró 

- birkózás 

- északi gyaloglás (nordic walking) 

Felnıtt csoportok szakosztályok: -     asztalitenisz 

   -     labdarúgó 

   -     lövész 

   -     nıi torna 

-     kosárlabda 

   -     tenisz 

-     birkózás 

-     északi gyaloglás (nordic walking) 

 



III. 

A sportegyesület tagsága 

6./ A Nyársapáti Szabadidı Sportegyesület tagjai és pártoló tagjai lehetnek: 

A sportegyesületi tagok 

7./ A sportegyesület tagja lehet minden magyar állampolgár, aki belépési nyilatkozattal 

kéri felvételét, elfogadja az alapszabályt és vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az 

egyesület munkájában, hozzájárul feladatainak teljesítéséhez. Kiskorú is felvehetı 

sportegyesületi tagnak, de a 14. éven aluliak felvételéhez a törvényes képviselı 

hozzájárulása szükséges. Magyarországon letelepedett, illetve tartózkodási engedéllyel 

rendelkezı nem magyar állampolgár is felvehetı tagnak. 

A pártoló tagok 

8./ Az egyesület pártoló tagjául felvehetı az a természetes ás jogi személy, aki elfogadja a 

sportegyesület alapszabályát és vállalja a célkitőzések erkölcsi és anyagi támogatását. 

Jogi személy tagsága 

9./ Jogi személy is felvehetı sportegyesületi tagnak, ha nyilatkozatban vállalja a 

sportegyesület anyagi támogatását.  

A tagsági viszony keletkezése 

10./ A sportegyesületi tagság felvétellel keletkezik. A tagfelvétel az elnökség 

hatáskörébe tartozik. 

A tagsági viszony megszüntetése 

11./ A sportegyesületi tagság kilépéssel, törléssel vagy kizárással szőnik meg. 

a./ A sportegyesületbıl való kilépést az elnökségnek írásban kell bejelenteni. 

b./ Törölni kell azt a tagot, aki a tagsági díja, ill. a vállalt anyagi támogatás 

fizetését hat hónapnál hosszabb idın át a felszólítás ellenére elmulasztja. 

Törölni kell a tagok sorából azt, aki elhalálozott.  

A törlést az elnökség hajtja végre. 

c./ A kizárást csak fegyelmi büntetésként lehet alkalmazni. 

A tagok nyilvántartása 

12./ A sportegyesület valamennyi tagjáról nyilvántartást vezet, tagsági könyvet 

rendszeresít. 

 

 



IV. 

A tagok jogai és kötelességei 

 

A sportegyesületi tag jogai: 

13./ 

a./  Részt vehet a sportegyesület közgyőlésén a 14. életévének betöltése után / 

addig is sportcsoportonként szakosztályonként 1-1 választott képviselı útján / 

részt vehet az elnökség tagjainak és tisztségviselıinek, valamint a 

Számvizsgáló Bizottság megválasztásában. 

b./ Tisztségre választható, de képviseletre jogosító tevékenységet kiskorú tag nem 

viselhet. 

c./ Véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a sportegyesületet érintı bármely 

kérdésben, indítványozhatja az arra illetékes szervnél a sportegyesület 

jogszabályba vagy az alapszabályba ütközı határozatának megsemmisítését. 

d./ Az elnökség által meghatározott feltételek szerint részt vehet a bizottságok, 

sportcsoportok munkájában, használhatja az edzéseken és a versenyeken a 

sportlétesítményeket, igénybe veheti a felszereléseket és a szakemberek 

segítségét. 

A sportegyesületi tag kötelességei 

14./ A sportegyesület tagja köteles:  

a./ Az alapszabályt betartani, a vezetı szervek határozatait végrehajtani és – 

sportoló esetén – az edzıi utasításokat teljesíteni. 

b./ Tagsági díjat rendszeresen fizetni, a sportegyesület vagyonát, a társadalmi 

tulajdont védeni. 

c./ Sportszerő és fegyelmezett magatartást tanúsítani az élet minden területén és – 

ha sportoló – különösen az edzéseken, versenyeken, mérkızéseken, 

Magyarországon és külföldön egyaránt. 

d./ Ha versenyszerően sportol, köteles a hazai és nemzetközi versenyekre, 

mérkızésekre lelkiismeretesen felkészülni, azokon legjobb tudása szerint 

küzdeni, sportolói felkészültségét és eredményeit céltudatosan és szorgalmasan 

javítani, fejleszteni. 

A pártoló tag jogai 

15./ A sportegyesület pártoló tagja: 



a./ Meghívás alapján tanácskozási joggal részt vehet a sportegyesület közgyőlésén. 

b./ Javaslatokat, észrevételeket tehet a sportegyesület mőködésével kapcsolatban. 

c./ Az elnökség által megállapított feltételek szerint kedvezményekben részesülhet 

a sportegyesület rendezvényein. 

A pártoló tag kötelességei 

16./ A pártoló tag köteles:  

a./ A sportegyesület alapszabályát betartani, a vezetı szervek határozatait, 

rendelkezéseit végrehajtani. 

b./ A sportegyesület célkitőzéseit erkölcsileg és vállalásának megfelelıen 

anyagilag támogatni. 

c./ A sportegyesület rendezvényein a rendet megtartani, fegyelmezetten 

viselkedni, s ezzel másoknak is példát mutatni. 

 

Jogi személy tag jogai és kötelességei 

17./ A jogi személy tag jogai és kötelességei azonosak a pártoló tag jogaival és 

kötelességeivel. 

V. 

A sportegyesület szervezete 

A közgyőlés 

18./ A sportegyesület legfıbb szerve a közgyőlés. 

 

A közgyőlés összehívása 

19./ A közgyőlést szükség szerint, de legalább évenként egyszer össze kell hívni. A 

közgyőlést az elnökség hívja össze. A meghívottakat a közgyőlés idıpontjáról, 

helyérıl és napirendjérıl legalább 15 – nappal elıbb értesíteni kell. 

20./ Rendkívüli közgyőlést kell összehívni, ha azt a bíróság elrendeli, vagy a 

sportegyesületi tagok egyharmada, az ok és cél megjelölésével írásban 

indítványozza. A rendkívüli közgyőlés csak abban a tárgyban határozhat, 

amelyre összehívták. 

 

A közgyőlés határozatképessége és hatásköre 

21./ A közgyőlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak fele jelen van. Ha 

határozatképesség hiánya miatt a közgyőlést el kell halasztani, 15-30 napon 



belül másodszorra összehívott közgyőlés, az eredeti napirendbe felvett 

kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 

22./ A közgyőlés határozatait nyílt szavazással, általában egyszerő szótöbbséggel 

hozza. Szavazategyenlıség esetén a közgyőlés elnökének szavazata dönt. 

Kétharmados többség szükséges az alapszabály, és a sportfegyelmi szabályzat 

megállapításához, valamint a sportegyesület feloszlásának, vagy más 

sportegyesülettel való egyesülésének kimondásához. 

23./ A közgyőlésrıl jegyzıkönyvet kell vezetni, melynek tartalmaznia kell az 

egyesület nevét, a közgyőlés helyét és idıpontját, a jelen lévı taglétszámot, a 

megjelent külsı szervek képviselıjének nevét, a jegyzıkönyv vezetık és 

hitelesítık nevét, a hozott határozatokat, a bejelentéseket és hozzászólásokat. A 

jegyzıkönyvhöz mellékelni kell a jelenléti ívet, és mindazon iratok, 

beszámolók egy-egy példányát, amely a közgyőléssel ismertetve lett. A 

jegyzıkönyvet iktatás után meg kell ırizni.  

24./ A közgyőlés a tagok összességét képviseli és a sportegyesületet érintı minden 

kérdésben dönt. Kizárólag a közgyőlés hatáskörébe tartozik a 25. pontban 

foglalt eltérésekkel: 

a./ Az alapszabályzat és a sportfegyelmi szabályzat megalkotása illetve 

módosítása. 

b./ Az elnökség, az elnök és a Számvizsgáló Bizottság megválasztása, illetve a 

megválasztott személyek tisztségükbe való megerısítése. Egy-egy tisztségre 

való többes jelölés esetén szótöbbséggel a közgyőlés elrendelheti a titkos 

szavazást. 

c./ A sportegyesületben folyó vezetı, irányító és ellenırzı tevékenységrıl, a 

célkitőzések megvalósításáról, továbbá a sportegyesület következı 

célkitőzéseire, feladataira és a fejlesztésre vonatkozó javaslatok megtárgyalása 

és elfogadása. 

d./ A sportegyesület éves pénzügyi és gazdálkodási tevékenységérıl, a 

költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása és elfogadása, a 

következı évi költségvetés bevételi fıösszegének és a kiadások 

elıirányzatainak meghatározása. 

e./ A Számvizsgáló Bizottság beszámoltatása a végzett munkáról, valamint a 

sportegyesület pénzügyi és gazdasági tevékenységével kapcsolatos 

megállapításairól. 



f./ A sportegyesületi tagok tagdíjainak, a pártoló tagok és jogi személy tagok 

agyagi hozzájárulása legkisebb összegének meghatározása. 

g./ A sportegyesület más sportegyesülettel való egyesülésének, valamint a 

sportegyesület feloszlásának kimondása. 

h./ Döntés mindazon ügyekben, melyeket a jogszabály a közgyőlés hatáskörébe 

utal, vagy az elnökség a közgyőlés elé terjeszt. 

25./  A 24. pont d, e, bekezdésekben meghatározott hatásköröket az elnökség 

gyakorolja abban az évben, amikor a közgyőlést nem hívják össze. 

 

 

Az elnökség 

26./ A közgyőlések közötti idıben a sportegyesület tevékenységét 5 tagú elnökség 

irányítja és ellenırzi. Az elnökség az általa elfogadott éves munkaprogram 

alapján végzi munkáját. Tevékenységérıl köteles a közgyőlésnek beszámolni, 

és végzett munkájáért felelısséggel tartozik a közgyőlésnek. 

27./ Az elnökség üléseit az elnök hívja össze. 

28./ Az elnökség üléseit az elnök vezeti. Az elnökség akkor határozatképes, ha 

tagjainak több mint fele jelen van. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, 

általában egyszerő szótöbbséggel hozza, szavazategyenlıség esetén az elnök 

szavazata dönt. Kétharmados szótöbbség szükséges a lemondott vagy 

tisztségébıl megvált elnökségi tag vagy tisztségviselı helyére új személy 

behívásához. 

29./ Az elnökségi ülésekrıl jegyzıkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza a 

jelenlévık nevét, javaslatok, elıterjesztések és felvetések lényegét, valamint a 

határozatokat. Az írásbeli elıterjesztéseket a jegyzıkönyvhöz kell csatolni. A 

jegyzıkönyvet az elnök által felkért elnökségi tagoknak kell hitelesíteni. 

 

Az elnökség hatásköre és feladatai 

30./ A sportegyesület elnöksége hatáskörébe a következı feladatokat látja el:  

a./ Elkészíti a közgyőlés napirendjét, meghatározza idıpontját, napirendjét és 

költségeit, meghatározza a meghívottak körét. 

b./ Megvitatja és a közgyőlés elé terjeszti a sportegyesület éves tevékenységérıl, 

eredményeirıl, pénzügyi, gazdasági tevékenységérıl és a költségvetés 

végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint a következı év célkitőzéseire és 



feladataira vonatkozó javaslatokat. Határoz a beszámoló és a javaslat 

elfogadása felıl abban az évben, amikor a közgyőlés összehívására nem kerül 

sor. 

c./ Megvitatja és a közgyőlés elé terjeszti a sportegyesület évi költségvetése 

bevételi fıösszegeire és a kiadások elıirányzatára vonatkozó tervét, illetıleg- 

abban az évben mikor közgyőlést nem tartanak- a tervezetet jóváhagyja / 25. 

pont./ . Megvizsgálja a költségvetés felhasználását évközben – elıirányzat 

felhasználási jogkörben – és a szükségletnek megfelelıen az elıirányzatok 

évközi megváltoztatásáról dönt. 

d./ Megvitatja, és közgyőlés elé terjeszti az alapszabály és a sportfegyelmi 

szabályzat, illetve módosításuk tervezetét. Javaslatot tesz a tagdíjak 

nagyságára, és a pártoló tagok anyagi hozzájárulásának legkisebb mértékére. 

e./ Megállapítja, és szükség szerint módosítja a sportegyesület szervezeti és 

mőködési szabályzatát. 

f./ Jóváhagyja éves munkaprogramját, elkészíti a sportegyesület saját 

rendelkezéső hazai és nemzetközi versenynaptárát, valamint egyéb szakmai 

programját. 

g./ Határoz a lemondott vagy tisztségétıl egyéb okból elnökségi tagok és 

tisztségviselık helyett új tagok behívásáról, és javaslatot tesz a közgyőlésnek 

megerısítésükre. 

h./ Határoz a bizottságok és sportcsoportvezetık 2 évre történı megbízásáról, 

esetleg visszahívásáról. 

i./ Munkaprogramjának megfelelıen, vagy szükség szerint beszámoltatja a 

bizottságokat és a sportcsoportvezetıket munkájukról, eredményeikrıl. 

j./ Meghatározza a sportegyesületi tagok felvételi rendjét, valamint a 

sportegyesület rendezvényein kedvezményben részesítésük feltételeit és körét. 

k./ Határoz a kiemelkedı sporteredményt elért vagy kiemelkedı érdemeket elért 

sportoló, edzık, valamint az elnökség tagjai, tisztségviselıi kitüntetése 

tárgyában. 

l./ Gondoskodik a sportegyesület eredményes mőködéséhez, a sportoláshoz, 

testedzéshez szükséges tárgyi feltételek megteremtésérıl. Határoz az elnökség 

és a sportcsoportok tisztségviselıinek tisztelet díjáról. 

 

 



A sportegyesület tisztségviselıi 

31./ A sportegyesület a közgyőlés által megválasztott tisztségviselıi / elnök és 

elnökhelyettes/ felelısek a sportegyesület tevékenységi körében szükséges 

javaslatok megtételéért, a döntésre jogosult szerv elé terjesztett javaslatok 

tartalmáért, a határozatok végrehajtásáért, illetve a végrehajtás ellenırzéséért. 

32./ A sportegyesület tisztségviselıi hatáskörükben a következı feladatokat látják 

el: 

a./ Vezetik és szervezik az elnökség munkáját, üléseit. 

b./ Képviselik a sportegyesületet, kapcsolatokat tartanak fenn állami és társadalmi 

szervezıdéső bázisszerveivel. 

c./ Intézkednek a hatáskörükbe utalt ügyekben. 

 

Az elnök hatásköre és feladatai 

33./ A sportegyesület elnöke egyszemélyi felelısséggel: 

a./ Irányítja , ellenırzi és felügyeli a sportegyesület teljes mőködését. 

b./ Közvetlenül irányítja és ellenırzi a sportegyesület gazdálkodását és a 

költségvetés végrehajtását, utalványozási jogot gyakorol. 

c./ Irányítja a sportegyesület éves tevékenységérıl, gazdálkodásáról szóló 

beszámoló, valamint a következı évi célkitőzésekre, feladatokra és 

költségvetésre vonatkozó tervezet kidolgozását. A beszámolót, tervezetet 

megvitatás végett – illetve abban az évben, amelyben közgyőlést nem hívnak 

össze- elfogadás végett az elnökség elé terjeszti. 

d./ Javaslatot tesz az elnökség éves munkaprogramjára, elıkészíti az elnökségi 

üléseket, aláírja az elnökség határozatait. 

e./ Elıterjeszti az elnökségnek az alapszabály és módosítása, a sportfejlesztési 

tervre vonatkozó javaslatát. 

f./ Javaslatot tesz az elnökségnek a bizottságok, sportcsoportvezetık, 

tisztségviselık megbízására, illetve felmentésére.  

g./ Tájékoztatja az elnökséget, bizottságokat, sportcsoportokat a sportmozgalom 

idıszerő kérdéseirıl és a sportegyesületet érintı fontosabb eseményekrıl.  

h./ Felelıs a sportegyesület ügyintézési, ügyviteli, gazdálkodási és pénzügyi 

tevékenységéért, irányítja és ellenırzi azt. 

i./ Képviseli a sportegyesületet, kapcsolatot tart a különbözı hírközlı és 

propaganda szervekkel .  



j./  Köteles valamennyi, a sportegyesületet jelentısen befolyásoló szakmai, 

szervezeti és gazdasági kérdésben a döntést megelızıen kikérni a vezetıség 

véleményét. 

 

Az elnökségi tag jogai és kötelességei 

34./ A Nyársapáti Szabadidı Sportegyesület elnökségi tagja: 

a./ Rendszeresen és tevékenyen részt vesz 

- a sportegyesület feladatainak meghatározásában és megvalósításában 

- határozatok elıkészítésében és meghozatalában 

- a közgyőlés és az elnökség határozatainak végrehajtásában, ill. a végrehajtás 

ellenırzésében. 

b./ Jogosult és köteles a sportegyesületet érintı eseményeket figyelemmel kísérni, 

azokkal kapcsolatos javaslatait, észrevételeit az elnökség elé terjeszteni. 

c./ Köteles az elnökség határozatai szerint eljárni, azokat magára nézve 

kötelezınek elfogadni, sajátjaként képviselni és végrehajtásukat ellenırizni. 

 

A Számvizsgáló Bizottság 

35./ A sportegyesület 3 fıs Számvizsgáló Bizottságát a bizottság tagjai közül az 

elnökét a közgyőlés választja meg. A Számvizsgáló Bizottság tagja, nem lehet 

az elnökség tagja, vagy aki gazdasági feladatokat lát el. A Számvizsgáló 

Bizottság elnöke állandó meghívottként tanácskozási joggal részt vesz az 

elnökség ülésein. A Számvizsgáló Bizottság a tevékenységéért felelıs a 

közgyőlésnek. Köteles a munkájáról a sportegyesület pénzügyi, gazdálkodási 

tevékenységérıl az ellenırzések tapasztalatairól a közgyőlésnek beszámolni. 

 

A Számvizsgáló Bizottság feladatai 

36./ A Számvizsgáló Bizottság 

a./ Rendszeresen megvizsgálja a sportegyesület pénzügyi és gazdasági 

tevékenységét. 

b./ Ellenırzi, hogy a sportegyesület gazdálkodása megfelel e költségvetésnek, a 

pénzügyi és gazdálkodási rendelkezéseknek, jogszabályoknak? 

c./ Ellenırzi a sportegyesület anyagi ösztönzésének keretének képzését, 

felhasználását és nyilvántartását. 



d./ Észrevételeirıl tájékoztatja a sportegyesület elnökségét, javaslatot tesz a 

megfelelı intézkedésre. 

 

A sportegyesület egyéb bizottságai 

37./ A sportegyesület elnöksége az egyesület mőködésének eredményessége 

érdekében a sportegyesületi tagok sorából sportfegyelmi bizottságot hoz létre. 

Meghatározott feladatok ellátására az elnökség egyéb alkalmi bizottságokat 

hozhat létre. 

 

 

A sportfegyelmi bizottság feladata 

38./ A sportegyesület fegyelmi bizottsága, a sportfegyelmi szabályzat szerint, 

hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyekben lefolytatja az eljárást, és annak 

eredményeként hoz határozatot. A fegyelmi bizottság szervezetére és 

mőködésére a sportfegyelmi szabályzat rendelkezései az irányadók. 

 

A sportegyesület sportcsoportjai szakosztályai 

39./ A sportegyesületben sportágak szerint sportcsoportok szakosztályok 

mőködnek. A sportcsoportok szakosztályok feladata a sportegyesület céljának 

saját területén való megvalósítása, a tömeg, illetve szabadidısport feltételeinek 

megteremtése a sportolni vágyók egészségmegóvást, szórakozást nyújtó, 

versenyszerő vagy kötetlen sportolási lehetıségének biztosítása. 

40./ A sportcsoportok szakosztályok tevékenységét a sportcsoportvezetı  

  szakosztályvezetı szervezi és irányítja. 

41./ A sportcsoportvezetı szakosztályvezetı köteles a sportcsoportban 

szakosztályban folyó nevelési, sportszakmai tevékenységrıl az elnökségnek 

beszámolni. 

 

 

 

 

 



VI. 

A sportegyesület jogképesítése 

42./ A sportegyesület jogi személy. A sportegyesületet az elnök vagy távollétében 

az elnökhelyettes képviseli. A sportegyesület képviseletére esetenként vagy az 

ügyek meghatározott csoportjára nézve az elnök, illetıleg az elnök helyettes 

más személyt is megbízhat. 

VII. 

A sportegyesület anyagi forrásai 

43./ A sportegyesület bevételei: 

- tagsági díjak 

- pártoló tagok és más személyek anyagi támogatása 

- állami támogatás 

- rendezvényi bevételek 

- bérleti, hirdetési díjak 

- saját vállalkozásból származó bevételek 

44./ A sportegyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Tagjai csak a tagsági díjat 

tartoznak az egyesületnek megfizetni, a sportegyesület tartozásaiért a tagság nem 

felel. 

 

VIII 

A sportegyesület megszőnése 

45./ A sportegyesület megszőnik, ha 

a./ feloszlását a közgyőlés kétharmados szótöbbséggel kimondja, 

b./ az illetékes bíróság felszámolja 

c./  a bíróság megállapítja megszőnését. 

 

IX. 

Záró rendelkezés 

46./ Ez az alapszabály 

közgyőlése által történt elfogadásával 1991. november, 18. napján hatályba 

lépett. 


