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NK TEKE SE ALAPSZABÁLYA
2016. március 1-diki a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról és a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló2011. évi CLXXV. törvény
hatályos rendelkezései alapján.

ALAPSZABÁLY
I.
Általános rendelkezések
1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE
2. Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Zárda u 16. sz. alatti TEKEPÁLYA
3. Színe: Szponzoroktól függő
4. Alapításának ideje: 2003.09.22.
5. Felügyeleti szerve: A sportegyesület törvényességi felügyeletét az ügyészség látja el.
6. A sportegyesület jogi személy.
II.
A sportegyesület célja és fő tevékenysége
7. A sportegyesület célja:
Sportolási tevékenység lehetőségének biztosítása széles körben, tagjai számára a szabadidő
kultúrált eltöltésének elősegítése, biztosítása, egyesületi élet kialakítása és működtetése
A sportegyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik más társadalmi szervezetekkel,
intézményekkel, alapítványokkal.
8. A sportegyesület fő tevékenysége
-

a tömegsport és versenysport folyamatos fejlesztése
a taglétszám folyamatos bővítése
versenyek meghirdetése, rendezése, versenyeken való részvétel, és az előzőekben vázolt célok
megvalósítása

9. A sportegyesület közvetlen politikai tevékenységet (pártpolitikai tevékenység, továbbá
országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása) nem folytat,
szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
III.
A tagsági viszony
10. A sportegyesület tagjai: rendes és pártoló tagok.
A sportegyesület rendes tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki nyilatkozik belépése szándékáról, az alapszabályban foglaltakat
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magára nézve kötelezőnek elfogadja, a sportegyesület munkájában aktívan részt vesz és a
megállapított tagdíjat rendszeresen fizeti. A tagfelvételi kérelemről az elnökség határoz.
A sportegyesület pártoló tagja lehet az a természetes, vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki a sportegyesületet anyagilag, vagy erkölcsileg támogatja.
A sportegyesület rendes tagjai tagdíjat kötelesek fizetni. A tagdíj egyszeri belépési díjból és havi
rendszeres tagsági díjból áll. Az egyszeri belépési díjat az egyesületbe való belépéskor, a havi
rendszeres tagsági díjat minden hónap utolsó napjáig kell befizetni. Az egyszeri belépési díj és a
rendszeres tagsági díj mindenkori mértékét a közgyűlés állapítja meg.
11. Nem lehet sportegyesület tagja az a személy, akit szándékos bűncselekmény miatt elítéltek és
annak hatálya alatt áll. A sportegyesületbe való belépés és kilépés önkéntes.
12. A tagsági viszony megszűnése, taggal szemben alkalmazható jogkövetkezmények:
A rendes tagság megszűnik
- kilépéssel
- a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával
- kizárással
- a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével.
A tagság megszűnik, ha a tag az egyesületből kilép. A kilépésről írásban kell nyilatkozni, s azt az
egyesület elnökének kell megküldeni.
Az egyesületi tagsági jogviszony írásban felmondható, ha az egyesületi tag hat hónapig nem fizet
tagdíjat és tagdíj tartozását az elnökség felszólítását követően sem egyenlíti ki. A felszólításban a tagot
a fizetési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményére – azaz a tagsági jogviszony felmondására
- figyelmeztetni kell.
Ha a tag jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten
megsértő magatartást tanúsít, vagy az egyesület vagyonában súlyos gondatlansággal, vagy
szándékosan kárt okoz, a közgyűlés a tagot az egyesület tagjai közül kizárhatja. A kizárási eljárást az
elnökség folytatja le, melyről az érintett tagot írásban értesíti. Az eljárásban az érintett tagot az
elnökség jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja. A meghallgatás során lehetőséget kell adni az
érintett tagnak arra, hogy védekezését előterjessze. A meghallgatás és a beszerzett bizonyítékok
alapján az elnökség az eljárást megszünteti, vagy az egyesület közgyűlése elé terjeszti a kizárásra
vonatkozó javaslatát és egyben összehívja a közgyűlést. A kizárásról a közgyűlés határozattal dönt. A
kizárásról szóló határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. Az indokolásnak
tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati
lehetőségről való tájékoztatást. A közgyűlés határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozatot
a kizárással érintett taggal közölni kell. A kizárt tag az egyesület székhelye szerint illetékes
törvényszéktől kérheti a közgyűlési határozat felülvizsgálatát.
A jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az egyesület céljával
összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezmények a figyelmeztetés és az
egyesület rendezvényeitől, illetve az egyesület eszközeinek használatától történő eltiltás legfeljebb egy
év időtartamra. A jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az egyesület
céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás miatti jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárást
az elnökség folytatja le. Az eljárás megindításáról az egyesület elnöke írásban köteles értesíteni az
eljárás alá vont tagot. Az értesítésben közölni kell a tag terhére rótt vétséget, s azt a figyelmeztetést,
hogy a tag az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül védekezést terjeszthet elő, vagy
személyes meghallgatást kérhet. Ha a tag személyes meghallgatást kért, annak időpontjáról nyolc
nappal előbb a tagot írásban értesíteni kell, s a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell felvenni. Az eljárás
alapján hozott határozatot az írásbeli védekezés kézhezvételétől, illetve a személyes meghallgatástól
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számított 15 napon belül írásban kell meghozni, s azt az eljárás alá vont taggal bizonyítható módon
(tértivevényes, személyes kézbesítés, stb.) közölni kell. A határozatban meg kell határozni az
alkalmazott jogkövetkezményt, vagy az eljárás megszüntetéséről kell rendelkezni, s a határozatot meg
kell indokolni. A határozatban fel kell tüntetni, hogy a tag a határozat ellen a kézhezvételtől számított
15 napon belül fellebbezéssel élhet a közgyűléshez. A közgyűlés fellebbezési ügyben hozott határozata
ellen további fellebbezésnek helye nincs. A hátrányos jogkövetkezménnyel sújtott tag az egyesület
székhelye szerint illetékes törvényszéktől kérheti a közgyűlési határozat felülvizsgálatát.
13. A tagok jogai és kötelezettségei:
a.) A rendes tag jogai
- részt vehet a sportegyesület tevékenységében és rendezvényein
- kezdeményezheti a közgyűlés összehívását, és javaslatot tehet a napirendi pontokra
- választhat és választható a sportegyesület szerveibe
- észrevételeket, javaslatokat tehet, illetve véleményt nyilváníthat a sportegyesület, valamint
szerveinek működésével kapcsolatban
- tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlésen, felszólalási, észrevételezési, javaslattételi joga
van, és részt vehet a határozatok meghozatalában
- szavazati joga van a sportegyesületet érintő valamennyi kérdésben
- jogosult minden szolgáltatást igénybe venni, ami a sportegyesület szervezésében elérhető
- betekinthet a sportegyesület irataiba.
b) A rendes tag kötelezettségei:
- a sportegyesület fejlődésének és eredményességének elősegítése
- a sportegyesület alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint határozatainak megtartása
- a sportegyesület célkitűzéseinek megvalósítása
- a tagdíj befizetése és a sportegyesület vagyonának gyarapítása és megóvása
c) A pártoló tag jogai
- tanácskozási joggal részt vehetnek a közgyűlésen
- javaslatokat tehet a sportegyesület működésére
- indítványozhatja a klub, valamint a sporttevékenységet érintő kérdések
megtárgyalását, észrevételeket tehet
- javaslatot tehet az általa nyújtott támogatás felhasználására
- jogosult minden szolgáltatást igénybe venni, ami a klub szervezésében elérhető.
d) A pártoló tag kötelezettségei:
- a sportegyesület alapszabályának, valamint a közgyűlés által hozott határozat megtartása
- a sportág népszerűsítése
- a sportegyesület célkitűzéseinek támogatása.
IV.
A sportegyesület szervezete
14. A sportegyesület szervei:
- közgyűlés
- elnökség
15. A közgyűlés:
A sportegyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összességéből áll. A közgyűlést
szükség szerint, de legalább évente össze kell hívni. A közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha ezt
az ok és a cél megjelölésével a tagok egyharmada írásban kezdeményezi, vagy a bíróság
elrendeli, vagy jogszabály kötelezővé teszi (rendkívüli közgyűlés). A közgyűlést írásos meghívóval
kell összehívni, oly módon, hogy a meghívót a közgyűlés időpontját megelőzően legalább 8 nappal
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a sportegyesület székhelyén való kifüggesztéssel kell közzétenni. A közgyűlést az elnökség hívja
össze. A közgyűlés a sportegyesület székhelyétől eltérő helyre is összehívható.
A meghívónak tartalmaznia kell
a.) közgyűlést összehívó szerv nevét, székhelyét
b.) közgyűlés időpontját,
c.) közgyűlés helyét,
d.) napirendi pontokat,
e.) figyelemfelhívást határozatképtelenség esetére.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
16. A közgyűlés határozatképes, ha azon a rendes a tagok több mint fele jelen van. A
határozatképtelenség miatt elhalasztott és 30 napon belül ismételten összehívott közgyűlés az
eredeti napirendben felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
Előbbi tényt a kiküldött meghívónak tartalmaznia kell. A meghívó tartalmazhatja a
határozatképtelenség miatt elhalasztott ismételten összehívott közgyűlés helyét és időpontját is.
17. A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, a jelen lévő tagok egyszerű szótöbbségével
hozza.
Minden tagnak egy szavazata van, kivéve, ha alapszabály, vagy jogszabály valamely
tagot a szavazásból összeférhetetlenség miatt kizár. A jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges az alapszabály módosításához, a tisztségviselők
megválasztásához, tag kizárásához.
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni és jelenléti ívet kell készíteni, mely tartalmazza a
közgyűlésen megjelent tagok nevét, lakcímét és aláírását. A közgyűlésen levezető elnököt,
jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyv hitelesítő tagot kell választani. A szavazatszámlálói
teendőket a levezető elnök látja el. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a két hitelesítő tag írja
alá. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia a határozatképesség megállapítását, a napirendeket, az
azokkal kapcsolatban a közgyűlésen elhangzottak lényegét, a szavazás módját és eredményét, s a
közgyűlés által hozott határozatokat. A közgyűlés határozatait az egyesület székhelyén való
kifüggesztéssel, vagy honlapján való közzététellel hirdeti ki.
A közgyűlés nem nyilvános.
18. A közgyűlés hatáskörbe tartozik:
a) az alapszabály módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről
szóló jelentésének - elfogadása;
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
egyesülettel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok
vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
i)a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
k) a végelszámoló kijelölése;
l) az egyesületi tagdíj mértékének megállapítása;
k) mindazon kérdésekben való határozathozatal, amelyeket az alapszabály, vagy jogszabály a
közgyűlés hatáskörébe utal.
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19. A közgyűlés jogosult a sportegyesületet érintő minden kérdést a hatáskörébe vonni és abban
dönteni.
20. Rendkívüli közgyűlés:
A rendkívüli közgyűlést a kérelem, illetve indítvány kézhezvételétől számított 15 napon belül
össze kell hívni. A rendkívüli közgyűlés lefolytatása a rendes közgyűlésre vonatkozó szabályok
alapján történik.
21. Elnökség:
Az elnökség a sportegyesület ügyvezető szerve.
A közgyűlés a tagok közül legfeljebb öt évre elnökből, elnökhelyettesből és egy fő elnökségi
tagból álló elnökséget választ, akik az egyesület vezető tisztségviselői. Az elnökség szükség szerint
de legalább évente egy alkalommal ülésezik. Tagjait írásos meghívóval kell összehívni, melynek
a napirendi pontokat tartalmazni kell. Az ülés határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen
van. Az elnökség döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A sportegyesület
tevékenységét a két közgyűlés közötti időszakban az elnökség irányítja. Az elnökség a működést
érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult, kivéve a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
tartozó ügyekben.
Az egyesület törvényes képviseletét a vezető tisztségviselők (elnök, elnökhelyettes, elnökségi tag)
látják el. Az egyesületet bíróság, más hatóságok és hivatalos szervek előtti, valamint más
szervezetekkel és harmadik személyekkel szembeni eljárásban elsősorban az egyesület elnöke
képviseli, az elnök távollétében, vagy akadályoztatása esetén az egyesületet az elnökhelyettes, vagy
az elnökségi tag képviseli.
Az egyesület jegyzése (Aláírási jog)
Az egyesületet képviseletébe való mindennemű írásbeli jognyilatkozat érvényességéhez – ideértve
az egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot is – az egyesület neve alatt az elnökség két
tagjának együttes aláírása szükséges.
22. Az elnökség feladatai
- a sportegyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala
- a sportegyesület költségvetésének kidolgozása, az éves program, a munka
és ülésterv meghatározása
- a közgyűlés összehívása
- a sportegyesület törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása
- gondoskodás a közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a végrehajtás ellenőrzése
- beszámoló az éves gazdálkodásról és tevékenységről
- a sportegyesület versenyeinek kiírása, megszervezése
- az egyesületi vagyon kezelése, ezzel kapcsolatos – közgyűlés hatáskörébe nem tartozó – döntések
meghozatala és végrehajtása
- tagfelvétel, kizárási eljárás lefolytatása
- a tagság nyilvántartása, az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése
- mindazon feladatok ellátása, melyeket az alapszabály, vagy jogszabály az elnökség
feladatkörébe utal
Az elnökség egyes feladatok ellátására állandó, vagy ideiglenes jellegű munkabizottságokat hozhat
létre, szükség esetén megbízást adhat külső szakember részére, díjazás ellenében.
23. A vezető tisztségviselőkkel szembeni követelmények és kizáró okok, testületi összeférhetetlenség
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Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
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, vagy közügyektől
eltiltás hatálya alatt áll. 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.
A testületek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
24. Az elnökség tagja felelős a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott határozatokért,
kivéve, ha ellenvéleményét kifejezetten fenntartotta és írásban kinyilvánította. Felelős a rárótt
feladatok ellátásáért.
25. Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.
26. A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás
- a megbízás időtartamának lejártával
- visszahívással
- lemondással
- a vezető tisztségviselő halálával
- a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával;
- a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
Az egyesület tagjai a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.
A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető
tisztségviselőjéhez vagy a közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha az
egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével
vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon
válik hatályossá.
27. A sportegyesület elnökének feladatai:
- ellátja a sportegyesület képviseletét
- vezeti a közgyűlést
- szervezi és irányítja az elnökség munkáját
- dönt mindazokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés és az
elnökség kizárólagos hatáskörébe
- felügyeli a sportegyesület által foglalkoztatott edzők és szakosztályok munkáját.
Az elnök feladatkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve az elnökség más
tagjára is átruházhatja.
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28. Felügyelő Bizottság
Ha az egyesület tagjainak több mint fele nem természetes személy, vagy a tagok létszáma a 100 főt
meghaladja, felügyelő bizottságot kell választani. E feltétel bekövetkezte esetén az alapszabályt
megfelelően módosítani kell.
V.
Vegyes rendelkezések
29. A sportegyesület gazdálkodása:
A sportegyesület éves költségvetés alapján vagyonával önállóan gazdálkodik.
A sportegyesület bevételei:
- a tagdíjak
- jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból származó bevételek
- a sportegyesület céljai elérése érdekében kifejtett gazdasági- vállalkozási tevékenységéből
származó bevétel
- rendezvények bevételei
- pályázatok útján megszerzett támogatások.
30. A sportegyesület felelőssége:
A sportegyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok saját vagyonukkal nem felelnek,
kötelezettségük csak a tagdíj fizetésére terjed ki.
31. A sportegyesület megszűnik:
- feloszlatással
- feloszlással
- más egyesülettel való egyesüléssel
- megszűnésének megállapításával.
32. Az egyesület megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés dönt, kivéve, ha jogszabály másként nem
rendelkezik.
33. Záró rendelkezés:
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak.
Záradék:
Jelen alapszabály az egyesület létesítő okiratának a létesítő okirat módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövege, mely megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos
tartalmának. E tényt aláírásommal igazolom. A módosított alapszabályt az egyesület közgyűlése
2016…………napján fogadta el, a módosított rendelkezéseket dőlt betű jelöli.
Nagykanizsa, 2016. március 1.
………….elnök

