Derekegyházi Horgász Egyesület
(6621 Derekegyház 306/2 hrsz.)

A
Derekegyházi Horgász Egyesület
Alapszabálya
(módosításokkal egységes szerkezetben)
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Alulírottak a 6621 Derekegyház, Köztársaság tér 11. szám alatti székhelyű, Derekegyházi
Horgász Egyesület (nyilvántartási száma: 2426., bejegyző végzés száma: Pk.60.136/2007/1.)
a Polgári Törvénykönyv, valamint az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben foglaltak figyelembe
vételével az egyesület hatályos alapszabályát – 2012. augusztus 14. napján – az alábbiak
szerint állapítják meg:
(A módosított rendelkezések vastag, dőlt betűvel szedve.)
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Alapítók a Polgári Törvénykönyv, az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény alapján jogi személyiségű
egyesületet
hoznak létre, mely jelen alapszabályban meghatározott célra jön létre, nyilvántartott
tagsággal, ügyintéző és képviseleti szervvel rendelkezik, és céljának elérésére szervezi tagjai
tevékenységét. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön létre.
1. Az egyesület neve: Derekegyházi Horgász Egyesület
Az egyesület rövidített neve: DHE
Az egyesület e-mail címe: dehorge@freemail.hu
2. Az egyesület székhelye: 6621 Derekegyház 306/2 hrsz.
3. Az egyesület vízterülete: Kórógyéri főcsatorna Szentes-Hódmezővásárhelyi hídtól
Pankotai őrházig.
4. Az egyesület működésének időtartama: határozatlan időtartamú
5. Az egyesület alapításának ideje: 2007. július 10.
6. Az egyesület működése felett az ügyészség a rá irányadó szabályok szerint
törvényességi ellenőrzést gyakorol. A törvényességi ellenőrzés nem terjed ki az olyan
ügyekre, amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van
helye.
7. Az egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik a működési feltételeinek
biztosításában részt vállaló állami, önkormányzati, civil- és gazdálkodó szervezetekkel,
valamint magánszemélyekkel.
8. Az egyesület – céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve – kiegészítő
jelleggel vállalkozási tevékenységet is folytathat. A gazdálkodása során elért
eredményét nem oszthatja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységre
köteles fordítani.
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9. Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az egyesület fő célja:
Derekegyház község lakosainak, idősek, felnőttek és gyermekek szabadidős horgász
tevékenységének támogatása.
Az egyesület egyéb céljai:
- szabadidős horgászat népszerűsítése,
- szabadidős horgász versenylehetőség biztosítása,
- szabadidős horgászversenyek, horgász rendezvények rendezése, szervezése, azokon
való részvétel,
- társadalmi szervezetekkel, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartás,
együttműködés.
Az egyesület feladatai:
a.) az egyesületi tevékenység fejlesztési célkitűzéseinek meghatározása és
megvalósításukról való gondoskodás,
b.) egészséges életmódra nevelés, horgászat népszerűsítése, szabadidős horgász
tevékenység támogatása, ezen feladatok megvalósításáról való gondoskodás,
c.) civil szervezetekkel, nemzetközi szervezetekkel történő közreműködés és
kapcsolattartás,
d.) a tervszerű működéshez szükséges feltételek megteremtése és biztosítása,
e.) hazai és nemzetközi szabadidős horgász rendezvényeken való részvétel,
horgászversenyek, rendezvények szervezése, rendezése és ezek támogatása.
f.) a természetvédelem, a környezetvédelem, az egészségvédelem érdekében a Kórógy
partján rendszeres parlagfű-írtásban részvétel.
Az egyesület a céljai megvalósítása érdekében kiegészítő vállalkozási tevékenységet
végezhet.
10. Az egyesület pecsétje köralakban: * Derekegyházi Horgász Egyesület * Derekegyház
felirat, közepén harcsa rajzzal.
II.
AZ EGYESÜLET TAGSÁGA
1. Az egyesületnek tagja lehet minden természetes személy, illetve tevékenységük célja és
alapítóik szándéka szerint a jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetei, aki az egyesület alapszabályát elfogadja és a tagsági
viszonyából származó kötelezettségeinek teljesítését vállalja.
2. Az egyesületbe való be-, illetve kilépés önkéntes.
3. Az egyesület tisztségviselőit az egyesület tagjai sorából kell megválasztani.
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4. Az egyesület tagjairól az elnökség nyilvántartást vezet. A tagsági jogviszony írásbeli
belépési nyilatkozat kitöltésével és aláírásával, illetve az elnök elfogadó nyilatkozatával
keletkezik. Elutasítás esetén 15 napon belül az elnökséghez lehet fordulni. Az elnökség
soron következő ülésén hozza meg döntését.
5. A tagsági jogviszony megszűnik:
- a tag kilépésével,
- törléssel,
- a tag kizárásával,
- a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével.
a.)
A kilépési szándékot az egyesület elnökségéhez kell írásban bejelenteni. A
tagsági jogviszony ebben az esetben a bejelentés átvételének napján szűnik meg.
b.)
Törléssel szüntethető meg akkor, ha a tag a tagsági díjának, illetve a vállalt
anyagi támogatásának fizetését 6 (hat) hónapnál hosszabb ideig elmulasztja és
kötelezettségeit a felszólítás ellenére sem rendezi. Ebben az esetben a tagsági
jogviszony az elnökség törlésről szóló határozatának meghozatala napján szűnik meg. A
törlés tárgyában hozott elnökségi határozat ellen 15 napon belül van helye
fellebbezésnek. A fellebbezést a közgyűlés bírálja el. A törlést kimondó határozatot
írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni, továbbá jogorvoslati lehetőségről való
tájékoztatást is kell tartalmaznia. A határozatot a döntést követő 15 napon belül írásban
közölni kell az érintettel. A közgyűlés a fellebbezésről a soron következő ülésén dönt. A
közgyűlés határozatát a döntést követő 15 napon belül írásban közölni kell az érintettel.
A tag halála, vagy a szervezet jogutód nélküli megszűnése esetén ezt a tényt a
tagnyilvántartáson át kell vezetni.
c.)
Kizárással szűnik meg a tag tagsági jogviszonya:
- ha jogszabályba vagy az alapszabályba ütköző tevékenységet folytat,
tevékenységével vagy magatartásával sérti vagy veszélyezteti az egyesület
érdekét, hírnevét.
- az egyesület tevékenységében hosszabb időn keresztül (hat hónap) felszólítás
ellenére sem vesz részt,
- ha a tag tevékenységével vagy magatartásával az egyesület céljának
megvalósulását veszélyezteti,
- az egyesület vagyontárgyait szándékosan rongálja.
A tagkizárást bármelyik egyesületi tag – írásban – kezdeményezheti az elnökségnél.
A tagkizárásról első fokon az elnökség dönt.
Az eljárás alá vont taggal az eljárás megindítását és az ellene felhozott okokat, annak
bizonyítékait közölni kell. Lehetőséget kell biztosítani számára, hogy védekezését és
bizonyítékait előadja legkésőbb az elnökség kizárás tárgyában tartott ülésén. Az ülést
legkésőbb az eljárás megindítására vonatkozó kezdeményezés kézhezvételétől számított 15
napon belül meg kell tartani. Az ülést az elnök vezeti. Az ülés vezetője közli az ülés
megnyitását követően az eljárás alá vonttal a kizárási ok elkövetésével kapcsolatos
megállapításokat és azok bizonyítékait. Az eljárás alá vont az ügy iratait megtekintheti, az
elhangzottakra észrevételt tehet, és további bizonyítást javasolhat. Az ülésen a tényállás
tisztázása érdekében bizonyítást kell lefolytatni, amely során az elnökség tanút, szakértőt
hallgathat meg, valamint tárgyi bizonyítékként iratokat, fénykép-, hang-, film- és
videofelvételt szerezhet be, továbbá szemlét tarthat. Az ülésről és az eljárási
4

cselekményekről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet az ügy irataival kell
kezelni. Az elsőfokú eljárást a megindításától számított legfeljebb 30 napon belül írásbeli
határozathozatallal be kell fejezni.
A taggal az elnökség indoklással ellátott kizáró határozatát írásban közölni kell. Az írásba
foglalt határozatot indokolással kell ellátni, az indoklásnak tartalmaznia kell a kizárás
alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való
tájékoztatást. A kizáró határozatot a döntést követő 15 napon belül közölni kell a taggal.
A kizárt tag a kizárással kapcsolatos elnökségi határozat ellen 15 (tizenöt) napon belül az
egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. Ezen felül a határozatot 30 napos jogvesztő
határidőn belül a bíróság előtt megtámadhatja a Ptk. alapján.
III.
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1. A tagok jogai:
- A tag részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein.
- A tag az egyesület szerveibe vezető tisztségviselőt választhat és oda választható.
Kiskorú személy képviselettel járó tisztségre nem választható.
- Szavazati joga van.
- A tag észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat az egyesület
működésével kapcsolatban.
- Az elnökségtől felvilágosítást kérhet az egyesület tevékenységéről, amelyre az
elnökség 30 napon belül köteles írásban választ adni.
- Az egyesület tagja, vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja kérheti a
bíróságtól a tagok vagy az alapítók és az egyesület szervei által hozott határozat
hatályon kívül helyezését jogszabálysértésre vagy alapszabályba ütközésre való
hivatkozással. A keresetet attól az időponttól számított harminc napon belül lehet
indítani, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról
tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő
határidő elteltével per nem indítható. Nem jogosult perindításra az, aki a határozat
meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy
jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett.
- Használhatja az egyesület létesítményeit, berendezéseit, sportszereit és felszereléseit,
igényelheti az egyesület szakembereinek segítségét (az elnökség által meghatározott
módon).
- Részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben.
- Igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait.
- Minden tagnak lehetősége van fizetős, „saját” hely kialakítására: Éves befizetés
mellett a tag jogosan táblázza ki a saját maga által kialakított és rendben tartott
horgászhelyet, melyen tudatja, hogy a hely kié, illetve jogosan kéri a helyet elfoglaló
másik horgásztól a helyről való távozást.
A hely megváltásának díja 5000Ft –azaz Ötezer forint- évente, a váltástól számított
egy évig érvényes, megfizetése legkésőbb az adott évre szóló területi engedély
megváltásakor aktualizálódik.
A fizetett helyek regisztráláskor sorszámot kapnak, melyet a kihelyezett táblán jól
látható módon fel kell tüntetni, a fizető tag nevével, elérhetőségével (cím, vagy
telefonszám), horgász igazolványának sorszámával együtt.
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-

A horgászhelyek megváltása, sorszámozása, kitáblázása nem kötelező, csak
választható lehetőség.
A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja.
A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.

Az egyesület magánszemély tagjai jogaikat személyesen, jogi személy tagjai képviselőjük
útján gyakorolhatják.
2.

-

-

A tagok kötelezettségei:
Az egyesület alapszabályát és egyéb szabályzatait, valamint a közgyűlés, elnökség
által hozott határozatokat betartani.
Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását.
Tevékenységével köteles elősegíteni az egyesület célkitűzéseinek megvalósítását.
Tevékenyen részt venni az egyesület anyagi forrásainak gyarapításában, a takarékos
gazdálkodás megvalósításában, az egyesület vagyonának megóvásában.
A tagsági díjat rendszeresen fizetni.
A megrendezésre kerülő szabadidős horgász versenyekre lelkiismeretes felkészülés,
fegyelmezett magatartás tanúsítása, a versenyeken a legjobb tehetség szerinti
szereplés.
Az egyesület vagyonának megóvása.
Köteles részt venni évente legalább egy alkalommal az Egyesület által hirdetett
társadalmi munkában. Jelenlétét az adott munka végzésekor az aktuális jelenléti ív
aláírásával kell igazolnia. A kötelező társadalmi munka megváltható a mindenkori
napijegy árának befizetésével. A befizetés utólagosan történik, tehát az a tag, aki adott
évben nem jelent meg egyetlen társadalmi munkán sem, a következő évben a tagsági
díjak megfizetése mellett köteles az előző évi társadalmi munkát megváltani
befizetéssel. Bármiféle értékcikk (területi engedély, állami jegy) váltására csak ezen
díjak megfizetése után van lehetősége.
A kötelező társadalmi munkában való részvétel alól kivételt képeznek a:
o Gyermek horgászok (betöltött 3. életévtől annak a naptári évnek a végéig,
amelyben a 14. életévét tölti)
o Ifjúsági horgászok (attól a naptári évtől amelyben a 15. életévét tölti, addig a
naptári évig amelyben a 17. életévét tölti)
o Az igazoltan kedvezményezett horgászok (aki hivatalosan tudja igazolni a
látás-, hallás sérültségét, mozgás korlátozottságát, vagy a NÉBIH által
igazoltan fogyatékkal élő személy)
o A 70 év felettiek (attól a naptári évtől kezdve, amelyben a 70. életévét betölti)

IV.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE
1. §
Az egyesület közgyűlése
1. Az egyesület legfelsőbb szerve a tagok összessége (a közgyűlés), amelyen az egyesület
valamennyi tagja részt vehet.
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2. Az egyesület közgyűlései nyilvánosak. Az egyesület ülését a székhelyén, vagy az
elnökség döntésében meghatározott más helyen tartja.
3. Az egyesület rendes közgyűlését évente legalább egy alkalommal össze kell hívni.
4. Az egyesület rendkívüli közgyűlést tart:
- az egyesület szavazati joggal rendelkező tagjai egyharmadának – az ok és cél
megjelölésével való – kezdeményezésére,
- az elnökség kezdeményezésére,
- a bíróság elrendelésére.
5. A közgyűlést az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén két elnökségi tag hívja össze.
az egyesület tagjait a közgyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal írásban kell meghívni
a közgyűlésre. A meghívónak tartalmaznia kell: az egyesület nevét és székhelyét, az
ülés idejének és helyszínének megjelölését, az ülés napirendjét.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
6. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az egyesület elnöke és a
jegyzőkönyvvezető írja alá, továbbá a közgyűlésen megválasztott kettő személy
hitelesíti.
A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:
- az egyesület nevét, székhelyét,
- a közgyűlés helyét és idejét,
- a jelenlevő tagok nevét, lakcímét,
- a meghívottak felsorolását,
- a közgyűlés napirendi pontjait,
- a közgyűlésen a hozzászólók nyilatkozatait, észrevételeit,
- a határozathozatal módját, eredményét,
- a közgyűlés határozatait,
- az elnök, a jegyzőkönyvvezető, és két jegyzőkönyv-hitelesítő tag nevét, aláírását.
7. A közgyűlés feladata és hatásköre:
- Az egyesület alapszabályának megállapítása és módosítása.
- Az éves költségvetés, illetve az előző évről szóló számviteli beszámoló elfogadása, ha
törvény eltérően nem rendelkezik.
- Éves beszámoló elfogadása.
- Az elnök, és az elnökség éves beszámolójának megvitatása, elfogadása.
- Döntés a tagsági díj megállapításáról.
- Az egyesület más egyesülettel történő egyesülésének és megszűnésének, valamint
egyesületekre szétválásának elhatározása.
- Az elnök és az elnökség tagjainak megválasztása és kizárása.
- A felügyelő bizottság elnökének, tagjainak és a fegyelmi bizottság elnökének,
tagjainak megválasztása és kizárása.
- A tisztségviselők tiszteletdíjának megállapítása.
- Törlés és kizárás esetén történő II. fokú eljárás lefolytatása, határozat hozatala.
- Mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály a hatáskörébe utal,
továbbá amit a közgyűlés saját hatáskörébe von.
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- Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
- Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.
- A szavazatszámláló bizottság tagjait az elnök javaslatára a közgyűlés választja meg, eseti
jelleggel, nyílt szavazással.
8. A közgyűlés napirendjére az elnökség tesz javaslatot. A közgyűlést az elnök vezeti le,
vagy az általa kijelölt elnökségi tag.
9. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít;
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja
vagy alapítója;
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
10. A közgyűlésen hozott, indoklással ellátott határozatot a tagok a Bíróság előtt
megtámadhatják.
11. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét
képviselő szavazásra jogosult részt vesz. Az egyesület tagja a közgyűlésen csak
személyesen gyakorolhatja a szavazati jogát, minden jelenlévő tagnak egy szavazata
van. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök a szavazást megismétli. A tagok a
közgyűlés ülésén szavazással hozzák meg határozataikat, a döntések meghozatalát
követően az elnök a határozatot szóban kihirdeti. Megismételt közgyűlést akkor lehet
tartani, ha a közgyűlés nem határozatképes. A határozatképtelenség miatt megismételt
közgyűlést ugyan arra a napra fél órával későbbi időpontra össze lehet hívni. A
megismételt közgyűlésen kizárólag az eredeti meghívóban rögzített napirendek
tárgyalhatók meg és a résztvevők számától függetlenül határozatképes. A távolmaradás
jogkövetkezményeire, valamint a megismételt közgyűlés helyére és időpontjára az
eredeti meghívóban utalni kell.
12. A közgyűlés titkos szavazással határoz a vezető tisztségviselők megválasztásakor.
13. Az egyesület elnökének és az elnökség tagjainak megválasztása külön szavazólapon
történik. A jelöltek közül tisztségviselőnek megválasztottnak az tekintendő, aki
megkapta a közgyűlési szavaztok egyszerű többségét.
Ha valamely tisztségviselő megválasztásánál szavazategyenlőség alakul ki, úgy az
ugyanannyi szavazatot kapott jelöltek között újabb választási fordulót kell tartani. Az
újabb választási fordulóban az a jelölt tekintendő megválasztottnak, aki megkapta a
közgyűlési szavazatok egyszerű többségét.
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Az újabb választási forduló előtt bármely jelölt visszaléphet a jelöltségtől, ebben az
esetben a másik jelöltet kell megválasztottnak tekinteni.
14. A közgyűlés által megválasztott vezető tisztségviselők kizárásáról a közgyűlés dönt
első fokon, jogorvoslattal a bírósághoz 30 napon belül lehet fordulni.
2. §
Az egyesület tisztségviselője:
Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének, továbbá – amennyiben az
egyesületnek van felügyelő szerve – a felügyelő szerv elnöke és tagja.
3. §
Az egyesület elnöksége
1. Az egyesület tevékenységét a két közgyűlés közötti időszakban 5 (öt) tagú elnökség
irányítja.
2. Az elnökség, mint ügyvezető szerv ülései nyilvánosak.
3. Az elnökség az egyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult
szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe vont.
4. Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente egyszer ülésezik.
5. Az elnökség feladata és hatásköre:
- az egyesület rendkívüli közgyűlése összehívásának kezdeményezése,
- az egyesület törvényes és alapszabály szerinti működésének biztosítása és felügyelete,
- a tagokról nyilvántartás vezetése,
- a közgyűlés és az elnökség határozatairól nyilvántartás vezetése,
- a közgyűlésen és az elnökségi ülésen hozott határozatok Határozatok Könyvébe
történő gyűjtése,
- az egyesület céljainak megvalósításában való aktív részvétel,
- szabadidős horgászversenyek, edzőtáborok, képességfejlesztő tréningek, oktatások,
előkészítése, megszervezése, kiírása, lebonyolítása, értékelése, szórólapok, és
reklámanyagok készítése, beszerzése, szétosztása, propaganda feladatok ellátása, a
sajtó, média tájékoztatása,
- más egyesületi rendezvényeken az egyesületi részvétel meghatározása,
- állami kitüntetések, egyesületi alapítású és egyéb elismerések adományozására
javaslattétel,
- pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése, előkészítése, értékelése,
- internetes honlap folyamatos frissítése, nyomtatott és elektronikus kiadványok
szerkesztése, előkészítése,
- éves munkaprogramok kidolgozása,
- a nemzetközi és hazai egyesületekkel, szervezetekkel, társaságokkal való kapcsolatok
kialakításának kezdeményezése,
- tag törlése, kizárása.
- dönt három millió forint értékhatárig pályázat benyújtásáról, melyről a közgyűlésnek a
soron következő ülésén beszámol.
9

6. Az elnökségbe az egyesület tagjai közül csak az választható meg, aki:
a törvényben rögzített feltéteket teljesíti és nem esik kizáró ok alá.
7. A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok:
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a
természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető
tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem
lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
8. Az elnökség az elnökből és 4 fő elnökségi tagból áll. Az elnökség tagjait a közgyűlés 5
évre választja meg.
9. Az elnökség tagjainak joga és kötelezettségei:
- részvétel az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak kidolgozásában, a
döntések meghozatalában,
- részvétel az elnökség határozatainak végrehajtásában és ellenőrzésében,
- részvétel az egyesület működéséhez szükséges anyagi, pénzügyi feltételek
megteremtésében,
- észrevétel, javaslattétel az egyesület működésével kapcsolatban,
- felvilágosítás kérés az egyesület tevékenységével összefüggő kérdésekben,
- javaslattétel a rendkívüli közgyűlés és az elnökségi ülés összehívására,
- a tevékenység során az egyesület érdekeinek képviselete,
- tájékoztatás adása a hírközlő szerveknek az egyesület és az elnökség tevékenységéről,
- kapcsolattartás a támogató szervekkel,
- az elnökség tagjai az elnökségi tagságból adódó feladatainak ellátása során felmerülő
költségei megtérítését kérheti.
10. Elnökségi ülést kell összehívni, ha azt bármelyik elnökségi tag indítványozza. Az
elnökségi ülést az elnök – akadályoztatása esetén az általa kijelölt elnökségi tag – hívja
össze azzal, hogy az ülés helyéről, időpontjáról és a napirendi pontokról legalább 8
nappal korábban, írásban köteles értesíteni valamennyi elnökségi tagot.
11. Az elnökség ülései akkor határozatképesek, ha azon a szavazati joggal rendelkező
tagok több mint a fele jelen van. A határozatok meghozatalához az elnökségi tagok
többségének szavazatára van szükség. Az elnökség határozatait nyílt szavazással hozza.
A határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést 8 napon belül ismételten össze kell hívni.
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Az ismételten összehívott elnökségi ülés összehívására, határozatképességére és a
határozathozatal módjára az eredeti elnökségi ülésre vonatkozó szabályok érvényesek.
12. Az elnökség tagja egyidejűleg más tisztséget nem tölthet be az egyesületben.
13. A közgyűlésről és az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni úgy, hogy abból
megállapítható legyen a közgyűlés, valamint az elnökség döntéseinek tartalma,
időpontja, hatálya és a döntést támogatók illetve ellenzők számaránya.
Az elnökség a döntéseit az érintettekkel írásban igazolható módon közli.
14. A működés során keletkezett iratokba bárki betekinthet az elnökséggel előzetesen
egyeztetett időpontban, azzal, hogy az érintett ezt a szándékát legalább 8 nappal
korábban köteles jelezni az elnökségnek.
15. Az elnökségi ülések és a közgyűlések időpontját, napirendjét az ülést megelőző 15
nappal, a hozott határozatokat, az éves beszámolót, a szolgáltatások igénybevételének
módját, a meghozataluk után 15 napig az egyesület székhelyén található hirdetőtáblán,
illetve az egyesület honlapján az elnökség nyilvánosságra hozza.
16. Az elnökség tagjainak neve:
Elnök: Fodor László 6622 Nagymágocs, Arany János u. 39.
Tagjai: Gólián Béláné 6621 Derekegyház, Munkácsi u. 10.
Kerekes Attila 6622 Nagymágocs, Kossuth utca 11.
ifj Tóth Antal 6621 Derekegyház, József Attila u. 13.
Gyevi Szabó Imre 6621 Derekegyház, Munkácsy u. 16.
17.
-

Az elnökségi tagság megszűnik:
a mandátum lejártával,
elhalálozással,
az egyesületből való kizárással,
összeférhetetlenségi ok bekövetkezésével,
lemondással.
4. §
Az egyesület elnöke

1. Az egyesület elnökének feladata és hatásköre:
- Két elnökségi ülés között irányítja, szervezi az egyesület tevékenységét.
- Irányítja az elnökség munkáját, vezeti az elnökség üléseit.
- Az egyesület elnökségének tagjaival együtt szervezi és végzi az egyesület támogató
jogi és magánszemélyekkel, egyéb szervezetekkel való kapcsolattartást,
együttműködést.
- Az egyesülettel munkaviszonyban állók felett a munkáltatói jogokat (akadályoztatása
esetén a munkáltatói jogokat az elnökség másik két tagja együttesen) gyakorolja.
- Gondoskodik az egyesület közgyűlésének összehívásáról.
- Az egyesület működéséről tájékoztatja a hírközlő szerveket.
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- Az elnökség és a közgyűlés határozatairól nyilvántartást vezet /Határozatok Könyve/,
mely tartalmazza az elnökségi és közgyűlési döntések tartalmát, időpontját és hatályát,
illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát.
- Az elnök feladata a közgyűlési és elnökségi döntésekkel érintett személyek írásbeli
értesítése. A határozatokat a székhelyen kihelyezett hirdetőtáblán, bárki által
megtekinthetően 30 napig kifüggeszti, illetve az elkészítése után az egyesület honlapjára
az internetre felteszi.
- Az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet. A
betekintés időpontját az elnökkel egyezteti és az iratokat az elnök mutatja meg neki.
Egyébként az iratok keletkezésüket követő 15 napig az egyesület székhelyén kihelyezett
hirdetőtáblán, illetve az egyesület honlapján bárki által megtekinthetők. A kihelyezésről
és a határidő letelte után az archiválásról az elnök gondoskodik.
- Az egyesület működése, tevékenysége, továbbá az annak keretében nyújtott
szolgáltatásai nyilvánosak, azokat bárki igénybe veheti, illetve bárki részére
nyújthatóak. A beérkezett egyéni kérelmeket az elnök gyűjti, és a soron következő
elnökségi ülésen Ő terjeszti az elnökség elé.
- Az egyesület pályázat útján nyújtandó cél szerinti juttatásai nyilvánosak. A kiírt
pályázatra beérkező pályamunkákat az elnök gyűjti és a pályázati határidő letelte után
az elnökség elé terjeszti.
- Az egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módjáról és idejéről szóló iratokat az
elnök a székhelyen kihelyezett hirdetőtáblán, illetve az egyesület honlapján a
szolgáltatás igénybevételének határidejéig hozza nyilvánosságra.
- Az éves beszámolót az egyesület hirdetőtábláján, illetve az egyesület honlapján 30
napig mindenki számára hozzáférhetően közzéteszi.
- Ellátja az egyesület képviseletét.
- Különböző szakmai képzések, programok, versenyek kezdeményezése, ellenőrzése.
- Dönt a tagok felvételéről.
2. Az elnököt az elnöki funkcióból adódó feladatai ellátásáért díjazás, tiszteletdíj illetheti
meg közgyűlési határozat alapján.
3. Az egyesület elnöke: Fodor László (szül.: Szentes, 1971. január 27., an.: Török Eszter
Katalin) 6622 Nagymágocs, Arany János u. 39. szám alatti lakos. Képviseleti joga
általános és önálló.
4. Az egyesületet, mint jogi személyt hatóságok, harmadik személyek felé teljes körű
felhatalmazással az elnök képviseli.
Gyevi Szabó Imre elnökségi tag és Kerekes Attila elnökségi tag képviseleti joga
együttes és különös azzal, hogy az elnökségi tagok képviseleti joga csak a bankszámla
feletti rendelkezésre terjed ki.
5. Az elnöki megbízatás megszűnik:
- a mandátum lejártával,
- elhalálozással,
- az egyesületből való kizárással,
- összeférhetetlenségi ok bekövetkezésével,
- lemondással.
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V.
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA
1. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
2. Az egyesület működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:
a.) más szervezetektől, illetve magánszemélytől kapott adomány,
b.) tagsági díjak,
c.) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó
bevétel,
d.) rendezvények bevételei,
e.) reklámtevékenységből származó bevételek,
f.) költségvetési támogatás:
fa) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás,
fb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a
költségvetésből juttatott támogatás,
fc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől
származó támogatás,
fd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerint kiutalt összege,
g.) befektetési tevékenységből származó bevétel,
h.) a.)-g.) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.
Adománygyűjtés szabályai:
Az egyesület javára adománygyűjtő tevékenység folytatható.
Az egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók,
illetve más személyek zavarásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság
sérelmével.
Az egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a civil szervezet
írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.
Az egyesület részére juttatott adományokat az adományozó nyilvántartásába beállított
könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.
3. Az egyesület vagyona:
a) Az egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl
az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
b) A tagok tagdíjfizetési kötelezettsége 2.000,-Ft/év, amely tárgyév február hó 28.
napjáig fizetendő az egyesület pénztárába. Az egyesület a tagdíj mértékére:
- Gyermek korcsoport: 3-14 éves korig, - betöltött 3. életévtől annak a naptári évnek a
végéig, amelyben a 14. életévét tölti- 100 % kedvezményt nyújt,
-

Ifjúsági korcsoport 15-18 éves korig, - attól a naptári évtől amelyben a 15. életévét
tölti, addig a naptári évig amelyben a 17. életévét tölti- 50 % kedvezményt nyújt,

-

Felnőtt korcsoport 18 év felett, - attól az évtől, melyben a 18. életévet töltikedvezmény nélküli teljes tagdíjfizetési kötelezettsége van
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- az állapotát igazoló okmányokat benyújtó fogyatékos személy részére 50 %
kedvezményt nyújt.
c) Az egyesületbe történő belépéskor 5.000,-Ft egyszeri működési
hozzájárulás/halasítási hozzájárulás fizetendő az egyesület pénztárába, melynek
mértékére az egyesület :
- Gyermek korcsoport: 3-14 éves korig, - betöltött 3. életévtől annak a naptári évnek a
végéig, amelyben a 14. életévét tölti- 100 % kedvezményt nyújt,
-

Ifjúsági korcsoport 15-18 éves korig, - attól a naptári évtől amelyben a 15. életévét
tölti, addig a naptári évig amelyben a 17. életévét tölti- 50 % kedvezményt nyújt,

-

Felnőtt korcsoport 18 év felett, - attól az évtől, melyben a 18. életévet töltikedvezmény nélküli teljes tagdíjfizetési kötelezettsége van
- az állapotát igazoló okmányokat benyújtó fogyatékos személy részére 50 %
kedvezményt nyújt.

4. Az egyesület költségei, ráfordításai (kiadásai):
a) alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül
kapcsolódó költségek;
c) az egyesület szerveinek működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit
és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez
használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása;
d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség.
5. Az egyesület működése során céljai megvalósulása érdekében:
- gazdálkodik vagyonával,
- vállalkozási tevékenységet folytathat,
- együttműködik országos és helyi hasonló célú társadalmi szervezetekkel, külön
megállapodás alapján önkormányzatokkal, kormányzati szervekkel és hasonló
intézményekkel,
- céljai elérése érdekében részt vesz más szervek által kiírt pályázatokon,
- az egyesületi célok megvalósulását elősegítő illetve lehetővé tevő beruházásokat
támogat,
- az egyesületi célok elérése érdekében támogatásokat nyújthat, melyeket a saját maga
által kiírt pályázatok vagy egyéni kérelem alapján juttat.
Az egyesület bármely cél szerinti juttatását – a jelen létesítő okiratban meghatározott
szabályok szerint – pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem tartalmazhat
olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével –
megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat).
Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
Az egyesület köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi
egymillió forintot meghaladja, kivéve, ha törvény vagy kormányrendelet az egyesületre
nézve más eljárási rendet állapít meg.
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Nem tartoznak e kötelezettség körébe a nyugellátás jellegű ellátások és a természetes
személyek részére nem ösztöndíj jelleggel nyújtott olyan természetbeli ellátások,
amelyek értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
a tízszeresét.
Az egyesület pályázat útján nyújtandó cél szerinti juttatásai nyilvánosak. A kiírt
pályázatra beérkező pályamunkákat az elnök gyűjti és a pályázati határidő letelte után 8
napon belül az elnökség elé terjeszti. Az elnökség a pályázatokról 30 napon belül
köteles dönteni, írásban, írásbeli határozatát az érintettekkel 8 napon belül kézbesítés
útján köteles közölni. Az elnökség határozata ellen 15 napon belül az egyesület
közgyűléséhez fellebbezéssel lehet élni.
A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell.
- a pályázat célját, az egyesület alapszabályának II. fejezetében meghatározottak szerint,
- a pályázat jellegét (nyilvános, Csongrád megye területére kiterjedő),
- a pályázaton való részvétel feltételeit,
- a pályázat tartalmi kellékeit,
- a pályázat benyújtásának helyét, és határidejét,
- a felosztandó összeg nagyságát,
- a pályázat elbírálásának szempontjait,
- a pályázat elbírásának határidejét, az elbírálásról szóló értesítés módját.
6. Az egyesület vagyona teljes egészében felhasználható a működés megkezdésére, illetve
későbbiekben a működési költségekre.
7. Az egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A
tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem
felelnek.
8. Az egyesület az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételéve – csak
írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban.
9. Az egyesület az alapszabályban meghatározott cél szerinti tevékenységet folytathat és
célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási
tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem
veszélyezteti.
Az egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem
veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének fenntartását.
Az egyesület a tevékenységi célja szerinti vállalkozási tevékenységét és az abból
származó eredmény megállapítását a hatályos jogszabályok alapján végzi.

VI.
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

15

Az egyesületnél háromtagú Felügyelő Bizottság működik, melynek tagjait a közgyűlés
választja meg 5 évre:
Elnök:

Hevesi Lajos
(szül.: Szentes, 1953. július 13., an.: Szamosközi Lídia) 6621 Derekegyház,
Rákóczi út 12. szám alatti lakos
és
Tagjai:
Szabados Gábor
(szül.: Hódmezővásárhely, 1957. március 03., an.: Molnár Gizella) 6621
Derekegyház, Petőfi u. 3. szám alatti lakos
Vidovics Lajos
(szül.: Szentes, 1968. április 15., an.. Bihari Etelka) 6621 Derekegyház, Petőfi
u. 9. szám alatti lakos.
A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
A Felügyelő Bizottság működése
- A Felügyelő Bizottság ülését a Felügyelő Bizottság elnöke évente három alkalommal
hívja össze.
- A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. A Felügyelő
Bizottság ülései nyilvánosak.
- A Felügyelő Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.
- A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az egyesület működését, gazdálkodását. Ennek során a
vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérhet, továbbá az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.
- A Felügyelő Bizottság jogosult véleményezni az egyesület éves beszámolóját.
- A Felügyelő Bizottság tagja a közgyűlés ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve
részt vesz, ha jogszabály így rendelkezik.
- A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult közgyűlést tájékoztatni és
annak összehívását kezdeményezni, ha tudomást szerez arról, hogy

∙ az egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az egyesület érdekeit

egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult
közgyűlés döntését teszi szükségessé,

∙

a vezető tisztségviselők vagy felügyelő bizottsági tag felelősségét
megalapozó tény merült fel.
- Ha a közgyűlés az előzőek alapján a törvényes működés helyreállítása érdekében
szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul
értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó ügyészséget.
A felügyelő bizottság tagjai az egyesületben más tisztséget nem tölthetnek be. Felügyelő
bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelő bizottság tagja,
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akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki,
vagy akinek a hozzátartozója az egyesület vezető tisztségviselője.
VI/A.
A FEGYELMI BIZOTTSÁG
1. Az egyesület 2017. augusztus 15. napjától fegyelmi bizottságot hoz létre, mely
elnökből, és 4 tagból áll. A fegyelmi bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés 5 évre
választja. Elnökének és tagjainak megválasztására első ízben ezen határnapot
megelőző tisztújítással egyidejűleg kerül sor.
2. A fegyelmi bizottság tagjait a közgyűlés választja meg 5 évre.
3. Elnök:

Schrantz Viktor
(szül.: Szentes, 1984. december 14., an.: Gargács Julianna) 6621
Derekegyház, Szántó K. J. u. 14. szám alatti lakos
és
Tagjai:

Tóth János
(szül.: Szentes, 1977. május 12., an.: Vida Mária) 6621 Derekegyház, Petőfi u. 34.
szám alatti lakos
Molnár Sándor
(szül.: Szentes, 1976. október 05., an. Csentes Erzsébet) 6621 Derekegyház, Iskola u.
17. szám alatti lakos.
Körmendi László
(szül.: Szentes, 1975. június 14., an.: Valkai Ilona) 6621 Derekegyház, Mező u. 4.
szám alatti lakos
Pintér Tamás
(szül.: Szentes, 1963. november 15., an. Fodor Irma) 6622 Nagymágocs, Rózsa u. 52.
szám alatti lakos.
4. A fegyelmi bizottság elnöke és tagjai az egyesületben más tisztséget nem tölthetnek
be.
5. A bizottság feladata a tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési
határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén az ügy kivizsgálása. Az
eljárást bármely tag kezdeményezheti. A taggal írásban közölni kell az eljárás
megindítását, annak okát, bizonyítékait, amelyekre a tag jogosult írásban vagy szóban
észrevételt tenni, védekezését előterjeszteni. A fegyelmi bizottság a Fegyelmi
Szabályzatban foglaltak szerint élhet az elnökség felé javaslattétellel.
6. A fegyelmi bizottság eljárása során fegyelmi szabályzatként a Derekegyházi Horgász
Egyesület Fegyelmi Szabályzatát alkalmazza.
7. A közgyűlésnek évente köteles írásban beszámolni tevékenységéről és
megállapításairól.”
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VII.
AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
1. Jogutódlással történő megszűnés
Az Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak
egyesületekre válhat szét.
2. Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
d) az arra jogosult szerv megszünteti
feltéve mindegyik esetben, hogy az egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a nyilvántartásból törli.
3.
Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek
kiegyenlítése után fennmaradó vagyon csak horgász célokra fordítható. A nyilvántartó bíróság
jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz
rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt
közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.
A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában
rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A
vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra.
4.
A jogutód nélküli megszűnés okai:
A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód
nélkül megszűnik, ha
a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné
vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

VIII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Ezt az alapszabályt a Derekegyházi Horgász Egyesület közgyűlése a 2012. augusztus
14. napján tartott közgyűlésen elfogadta.
2. Az egyesület a Szegedi Törvényszék nyilvántartásba vételéről szóló végzés jogerőre
emelkedésének napján jön létre.
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3. Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az
Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló törvény rendelkezései az irányadóak.

Jelen módosított alapszabályt az egyesület Derekegyházán, 2020. január hó 04. napján a
…/2020. (I. 04. ) Kgy számú határozatával elfogadta.
Derekegyház, 2020. január hó 04. nap
Fodor László
elnök
Tanúk:
1./ ………………………………..(aláírás)

2./ ………………………………..(aláírás)

………………………………………(név)

……………………………….…..(név)

…………………………….……..(lakcím)

………………………………..(lakcím)

…………………………..………(szig.sz.)

………………...………......…(szig.sz.)

Az alapszabály Egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály
módosítások alapján hatályos tartalomnak.
Derekegyház, 2019. szeptember hó 25. nap

Fodor László
elnök

Tanúk:
1./ ………………………………..(aláírás)

2./ ………….……………………..(aláírás)

………………………………………(név)

……………………………….…..(név)

……………………….…………..(lakcím)

………………………………..(lakcím)

……………………….…………(szig.sz.)

...………………………......…(szig.sz.)
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