A Club Dynamic Egyesület alapszabálya
Az Club Dynamic Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,
illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és
következő §-ai alapján, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény
rendelkezéseire is figyelemmel a mai napon az egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal
fogadta el:
1.§. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA.
1.1. Az Egyesület neve: Club Dynamic Egyesület
1.2. Az Egyesület székhelye: József Attila Általános Művelődési Központ 5820 Mezőhegyes

Béke Park 1. Hrsz:721
1.3. Az egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére
1.4.

Az egyesület jogi személy, közhasznú szervezet. Az egyesület a közhasznú
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c., pontjában megjelölt közhasznú
tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: az 1997. évi CLVI.
törvény (Khtv.) 26.§ c) 2., 4., 14.,pont szerint:

1.5. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselői, megyei,
fővárosi, önkormányzati választáson jelöltet nem állít.
Az Egyesület közhasznúsági jelentésének nyilvánosságát saját honlapján biztosítja.
Az Egyesület, mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is
részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
Az Egyesület, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú
céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása
során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott
tevékenységére fordítja.
Az Egyesület, mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki
megkötés nélkül igénybe veheti.
2.§. AZ EGYESÜLET CÉLJA, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE
2.1. Az Egyesület tevékenységei és célja.
2.1.1. Szociális tevékenység: Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzése,
foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a
kapcsolódó szolgáltatásokat. Hátrányos helyzetű rétegek, csoportok társadalmi
esélyegyenlőségének elősegítése, segítésükre irányuló szociokulturális tervek
(projektek) szervezése.
2.1.2. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: Kiemelkedő képességek
kibontakoztatása, tehetségkutatás, tehetséggondozás. Életmódformáló, önfejlesztő
programok, személyiségfejlesztő programok, tréningek szervezése.
Mensa
HungarIQa tesztírások szervezése.
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2.1.3. Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján
folytatott sporttevékenység kivételével. magyar sportélet támogatása, a sport és
tömegsportkultúra fejlesztése és minél szélesebb körű terjesztése.
Ezen belül a :
2.1.3.1. az önvédelem fejlesztése és tanítása
2.1.3.2. Szegeden és vonzáskörzetében meghonosítani és népszerűvé tenni a koreai
Taekwon-do-t, szellemi alapjait meghonosítani, mindemellett célul tűzi ki az
erkölcsös életre nevelést.
2.1.3.3. minél több versenyen részt venni, egy ütőképes csapatot kialakítani, mely
Szeged és a Klub nevét öregbíti.
2.1.3.4. a versenyzők kinevelése mellett tömegsporti célokat is kíván megvalósítani,
azzal, hogy 6-66 éves korig bárki részt vehet az edzéseken, akár
szabadidőtöltés, akár önvédelem fejlesztés céljából.
2.1.3.5. lehetővé tenni minden érdeklődőnek, hogy elsajátítsa az önvédelem alapvető
fogásait, melyre a mai világban mindenkinek szüksége lehet.
2.1.3.6. tömegsport jelleggel egyéb edzéseket is beindítani (pl. aerobic).
2.2. Az egyesület feladatai
2.2.1. Az egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik területén az állami, az
önkormányzati és társadalmi szervezetekkel.
2.2.2. Anyagi és erkölcsi eszközökkel támogatja a közhasznú rendezvényeket, programokat.
2.2.3. Adományszervező tevékenységet folytat.
2.2.4. Önmaga kiállításokat, rendezvényeket szervez.
2.2.5. Céljainak megfelelő, főként nonprofit szolgáltatásokat alakít ki.
2.2.6. A célok megvalósítása érdekében pályázatokkal fordul a meghirdető szervezetekhez.
2.2.7. Vállalkozási tevékenységet folytat alapvető céljai és feladatai minél hatékonyabb és
magasabb színvonalú ellátása érdekében, vagyis a vállalkozási tevékenység
eredményét visszaforgatja alapcéljaira.
2.2.8. Kapcsolatot épít ki, együttműködik más civil, önkormányzati és gazdálkodó
szervezetekkel helyi, országos és nemzetközi szinten.
3.§. AZ EGYESÜLET TAGJAI
3.1. Az Egyesületi tagság feltétele, megszűnése
3.1.1. Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy vagy szervezet, aki a jelen
Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az
Elnökség jóváhagyja. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra
vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület
alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára
nézve kötelezőnek fogadja el.
3.1.2. A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik.
A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű
szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség
által történő elfogadásával jön létre. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén 15
napon belül a közgyűléshez lehet fordulni jogorvoslatért.
3.1.3. Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást
vezetni.
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3.1.4. Az Elnökség egyszerű többségi döntéssel hozott határozattal tiszteletbeli tagnak
kérhet fel olyan természetes személyeket, akiket arra érdemesnek tart. A
tiszteletbeli tagság annak a jelölt általi írásbeli elfogadásával jön létre. A
tiszteletbeli tagság az Egyesületben tagsági jogokat és kötelezettségeket nem
keletkeztet azzal a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tag is jogosult a Közgyűlésen
részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben
kinyilvánítani és javaslatot tenni, valamint egyben köteles az Alapszabály
rendelkezéseit betartani és az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni.
3.1.5. A jelen Alapszabályban, a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a "tag"
kifejezés szerepel, csupán az Egyesület rendes tagjait kell érteni, a tiszteletbeli
tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a
"tiszteletbeli tag" kifejezést.
3.1.6. Az egyesületi tagság megszűnik:
a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag
jogutód nélküli megszűnésével, a kilépés írásbeli bejelentésével, kizárással, ha az
Egyesület megszűnik.
3.1.7. Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség
részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos.
3.1.8. A Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal
rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével az Egyesületből
kizárhatja azt a tagot, aki valamely, az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét
ismételten vagy súlyosan megszegi, így különösen: ha a három hónapnál régebben
lejárt esedékességű tagdíjat írásbeli felszólításra sem fizette be, illetőleg ha az
Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető
magatartást tanúsít.
3.1.9. A tiszteletbeli tagi címet a Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő,
szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével
jogosult megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag az Egyesület céljával,
szellemiségével, értékrendjével vagy az Alap-szabállyal össze nem egyeztethető
magatartást tanúsít.
3.1.10. A 3.§. (3.1.8.) és (3.1.9.) bekezdéseiben megjelölt eljárásokban csak azt követően
hozható meg a kizárásról illetve a tiszteletbeli tagi cím megvonásáról szóló
határozat, hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére
lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy
mentő körülmények ismertetésére.
3.1.11. A tagkizáró és cím megvonó határozat esetén 30 napon belül a bírósághoz lehet
fordulni.

3.2. Tagsági jogok és kötelezettségek
3.2.1. Az Egyesület tagja köteles:
3.2.1.1. Az Egyesület alapszabályát és belső szabályzatait valamint az Egyesület szervei
által hozott határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét,
értékrendjét tiszteletben tartani.
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3.2.1.2. Az Egyesület közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint
eljárni.
3.2.1.3. A tag köteles megfizetni a Egyesület közgyűlése által megállapított havi
tagdíjat. Ennek összege 2500,- azaz kettő-ezerötszáz forint, melyet minden
hónap 10-éig kell megfizetni.
3.2.2. A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorol-hatja és
teljesítheti jogait és kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak
személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye.
3.2.3. Amennyiben a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, az Egyesület valamennyi
tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.
3.2.4. Az Egyesület tagja jogosult:
3.2.4.1. Részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések
megvitatását.
3.2.4.2. A természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag
képviselője útján a közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt
venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni.
3.2.4.3. A természetes személy tagok választhatnak és választhatók, a nem
természetes személy tagok pedig törvényes képviselőik útján választhatják meg
az Egyesület Vezető tisztségviselőit. A nem természetes személy tagok
képviselője tisztségre megválasztható.
3.2.4.4. A közgyűlés összehívását minimum 10 tag aláírásával ellátott folyamodvánnyal
kérhetik a vezetőségtől. Az Elnökség ebben az esetben köteles összehívni a
közgyűlést.
3.2.4.5. Az Elnökség törvénysértő döntését a tag közgyűlés előtt, a közgyűlés döntését
pedig a Csongrád Megyei Bíróság előtt a tudomására jutástól számított 30 napon
belül megtámadhatja. A megtámadás halasztó hatállyal nem bír.
4.§. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE:
4.1.

Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, melyet évente legalább egy alkalommal a
vezetőség hív össze. A közgyűlést a tagok is összehívhatják, ehhez a rendes tagok
egyharmadának, de legalább tíz tagnak írásbeli kérelme szükséges a vezetőség felé a
napirendi pontok megjelölésével. Az tagokat – a tagjegyzés alapján – minden esetben
névre szóló meghívóval kell a közgyűlés összehívásáról értesíteni, a közgyűlés napja
előtt 15 nappal. A közgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehetnek. A közgyűlés idejét,
napirendjét az egyesület saját honlapján 15 nappal a meghirdetett közgyűlés előtt
nyilvánosságra hozza.

4.2. A közgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek a rendes tagok.
4.3. A közgyűlés dönt:
4.3.1. az alapszabály elfogadásáról, módosításáról
4.3.2. az Elnökség éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés elfogadásáról
4.4. A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
4.4.1. a számviteli beszámolót;
4.4.2. a költségvetési támogatás felhasználását;
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4.4.3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást.
4.4.4. A cél szerinti juttatások kimutatását.
4.4.5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott
támogatás mértékét.
4.4.6. A közhasznú szervezet, vezető tisztségviselőinek igazolt költségeinek
megtérítését.
4.4.7. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
4.4.8. Elnökség által előterjesztett költségvetési javaslat elfogadásáról
4.4.9. az Egyesület feloszlásáról, más társadalmi szervezettörténő egyesülésről
4.4.10. az Elnökség tagjainak visszahívásáról
4.4.11. a közgyűlés 4 évente titkos szavazással megválasztja az Elnökség tagjait
4.5.

A közgyűlés határozott képes, ha a tagoknak a fele plusz egy fő a közgyűlésen jelen
van. Határozatképtelenség esetén a közgyűlést ugyanazzal a napirenddel 8 napon belül
össze kell hívni. A megismételt közgyűlés a jelenlévők számára tekintet nélkül
határozatképes erről a tagokat a meghívóban tájékoztatni kell. A szavazategyenlőség
esetén a közgyűlés a kérdést újra szavazásra bocsájtja. Minden rendes tagot 1
szavazat illet meg. A határozathozatal a tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt
szavazással történik, kivéve, ha a jelenlévők másként határoznak. A közgyűlésről
jegyzőkönyvet kell készíteni. Ennek tartalmaznia kell a közgyűlésen elhangzottak
lényegét, valamint a javaslatokat és a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a
közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és a két a közgyűlés elején
megválasztott tag hitelesíti.
4.5.1. A teljes rendes tagság legalább ¾-es szótöbbsége szükséges a következő esetekben:
4.5.1.1. alapszabály elfogadása, módosítása
4.5.1.2. az egyesület feloszlása vagy bármely más társadalmi szervezettel történő
egyesülése

4.6.

A közgyűlésen a meghívón szereplő napirendtől el lehet térni, ha bármely jelenlévő tag
kéri a közgyűlés kezdetén és a jelenlévő tagok egyszeri szótöbbséggel, megszavazzák.

4.7.

A közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell. Az elnök
köteles a közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe
behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból
a közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és
ellenzők számaránya megállapítható.

4.8.

A közgyűlési határozatokat meghozataluk után 15 napig az Egyesület honlapján
nyilvánosságra kell hozni.

5. §.AZ ELNÖKSÉG
5.1. Az Egyesület Vezető szerve az 7 tagú Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés egyszerű
szótöbbséggel, titkos szavazással 4 év időtartamra választja. Az Elnökség tagok
újraválaszthatók.
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5.2. Az Elnökség szükség szerint, de évente négy alkalommal tart ülést. Az Elnökség ülése
határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van.
5.3. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. A határozatot az
érintettel igazolható módon közölni kell. A meghozott határozatokat az egyesület
honlapján 15 napra nyilvánosságra hozza.
5.4. Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli
értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően
legalább tizenöt naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos
megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. Az elnökségi
ülések időpontját, napirendjét 15 nappal előtte az egyesület honlapján nyilvánosságra
hozza.
5.5.

Az elnökségi tag lehet, amennyiben betöltötte a 18. életévét, nincs eltiltva a közügyek
gyakorlásától és legalább 5 éve folyamatosan tag. A 18 év alatti tag csak életkori
sajátosságának megfelelő, teljes cselekvőképességet nem igénylő tisztségre
választhatók.
5.5.1. az elnökség tagjai: elnök, 2 elnökhelyettes, elnökségi tagok
5.5.2. az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:
5.5.2.1. az üléseken és a elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel
5.5.2.2. észrevételek, javaslatok tétele az Egyesület működésével kapcsolatban
5.5.3. az elnökség tagság megszűnik:
5.5.3.1. a mandátum lejártával
5.5.3.2. felmentéssel
5.5.3.3. lemondással
5.5.3.4. elhalálozással

5.6.

Az Egyesületet más szervek felé az elnök és a 2 elnökhelyettes önállóan képviseli. Az
Egyesület bankszámlájáról történő rendelkezéshez az előbbi 3 személy közül 2
együttes aláírása szükséges.

5.7.

Az elnökség határozatképes, ha a elnökségi ülésen a elnökségi tagok közül négyen jelen
vannak. Döntéseit az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden
elnökség tagot 1 szavazat illet meg. Szavazategyenlőség esetén az eldöntendő kérdést
újra szavazásra kell bocsátani. A határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést 15
napon belül újra össze kell hívni. Az elnökségi határozatokat az egyesület honlapján
hozza nyilvánosságra, valamint az érintettekkel írásos formában közli (email, ajánlott
levél).

5.8.

Az elnökség feladatai és hatásköre:
Az Egyesület tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban a elnökség irányítja. A
elnökség valamennyi az Egyesületet érintő kérdésben jogosult határozni, kivéve
azokat, amelyek eldöntését az alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utalja.
5.8.1. dönt a pénzügyi felajánlások elfogadásáról
5.8.2. előkészíti minden év elején a költségvetési tervet
5.8.3. a közgyűlés által megszavazott költségvetés szerint gazdálkodik
5.8.4. minden év végén elkészíti a klub gazdálkodásának éves beszámolóját
5.8.5. feladata az Egyesület rendes és rendkívüli közgyűlésének előkészítése, összehívása
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5.8.6. az Egyesület törvényes és alapszabály szerinti működésének biztosítása
5.8.7. dönt a rendkívüli pénzügyi kiadásokról, a költségvetés év közbeni módosításáról,
átcsoportosításáról
5.8.8. feladata a közgyűlési határozatok végrehajtása illetve a végrehajtás ellenőrzése
5.8.9. dönt olyan kérdésekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés hatáskörébe
5.8.10. az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik a pénzügyi szabályok megtartása
melletti gazdálkodás
5.9.

Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki
beszámolókba, a közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyűlési
határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére.

5.10.

A közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés
elé terjesztése.

5.11.

Döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe.

5.12.

Az elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe
behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból
az elnökség döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és
ellenzők számaránya megállapítható.

6.§. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG:
6.1.

Az Egyesület éves árbevétele 5.000.000 forintot nem haladja meg, így az 1997 évi
CLVI törvényben jelölt felügyeleti szerv létrehozására nem került sor.

7.§. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA:
7.1. Az Egyesület, induló vagyona az alapító tagok által befizetett 4000 Ft.
7.2.

Az Egyesület a működésre minden tagjától havonta 2500,- azaz kettő-ezerötszáz
forint tagdíjat szed. A tagdíj fizetés alól felmentést a mesterfokozatot elért
tagoknak az Elnökség adhat.

7.3. Az Egyesület vagyonát a működése során jogi személyek, és magánszemélyek
felajánlásaikkal és hozzájárulásaikkal gyarapíthatják. Ezek elfogadásáról a mindenkori
Elnökség dönt.
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7.4. Lehetséges bevételi források:
7.4.1. magán- és jogi személyek támogatásai
7.4.2. pártoló tagok hozzájárulásai
7.4.3. rendezvények bevételei
7.4.4. hirdetési bevételek
7.4.5. vállalkozások bevételei
7.4.6. egyéb bevételek
7.5. Az Egyesület gazdálkodása:
7.5.1. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.
Az Egyesület tagjai, annak tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
7.5.2. Az Egyesület gazdálkodását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről
szóló jogszabályok rendelkezései szerint végzi.
7.5.3. Az Egyesület csak olyan pénzügyi forrást fogadhat el, amely az Egyesület önállóságát
és függetlenségét nem befolyásolja.

8.§. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK
8.1. A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója [Ptk. 685.§ b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt:
hozzátartozó) a határozat alapján.
8.1.1. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
8.1.2. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás,
illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott,
létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
8.2. Nem lehet könyvvizsgálója az a személy, aki:
8.2.1. a vezető szerv elnöke vagy tagja,
8.2.2. a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik,
8.2.3. a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi
szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatását, illetve
8.2.4. a 8.2.1.-8.2.3 pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
8.3. A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az
adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
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8.4. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget
egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

9.§. AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSE, NYILVÁNOSSÁGA
9.1.

Az egyesület, mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről
szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

9.2.

Az egyesület elnöke köteles gondoskodni az egyesület működésével kapcsolatosan
keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni. Az
egyesület iratairól a kérelmező költségtérítés mellett másolatot készíthet. Az
iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az elnök részére
megküldeni. Az elnök köteles bárki által kért iratbetekintést haladéktalanul, egyéb
esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben,
illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.

9.3.

Az elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből
megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének
ideje.

9.4.

A közgyűlések nyilvánosak, a közgyűlés idejét, napirendjét az egyesület saját
honlapján nyilvánosságra hozza.

9.5.

A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg
abból saját költségére másolatot készíthet. Az Egyesület a közhasznúsági jelentését a
honlapján a tárgyévet követően nyilvánosságra hozza, és 30 napig megjelenteti.

10. §. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
10.1. Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való
egyesülését kimondja.
10.2. Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg
megszűnését megállapítja.
10.3. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell
fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés
dönt.
10.4. A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes
köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből
eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

9

11.§. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
11.1. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.
törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, illetőleg a
további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.
11.2. Ezt az Módosított Alapszabályt a Club Dynamic Sport Egyesület legfelsőbb szerve, a

Közgyűlés Szegeden 2011. december 30. napján elfogadta.
Az egyesület képviselőjének aláírása.

Szeged, 2011. december 30.

---------------------------------------tanú

---------------------------------------tanú
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