A Széchenyi Zsigmond Diáksport Egyesület alapszabálya
Az alapítók élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában alapvető jogként rögzített egyesülési
szabadságukkal, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel
összhangban Egyesületet (a továbbiakban: Egyesület) hoznak létre az alábbiak szerint.
I. Általános rendelkezések

A DSE neve: Széchenyi Zsigmond Diáksport- egyesület
Az egyesület rövidített neve: Széchenyi DSE
Az egyesület székhelye: 8734 Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta Ady Endre u. 8.
Az egyesület színe: piros-fekete
Képviselője: Bácsics Gábor 8700 Marcali, Vasút u. 15.
Az egyesület közhasznú szervezetként kéri nyilvántartásba vételét.
Közhasznú szervezetként a rendelkezésre álló sportlétesítményeket, eszközöket
térítésmentesen biztosítja tagjai, és a vele sportkapcsolatban álló társegyesületek, illetve más
iskolák sportoló diákjai számára.
Az iskola költségvetéséből nem támogatható városkörnyéki sportversenyeket szervez,
amelyen díjakat, jutalmakat ad.
Pénzügyi lehetőségei szerint segíti a városi sportegyesületek utánpótlás-nevelését.
Támogatói számára igazolást állít ki, mely a jogszabály szerint adóalap csökkentésre jogosítja
őket.
II. A DSE célja
Tagjainak és pártoló tagjainak rendszeres mozgási lehetőség, játék, versenyzés biztosítása,
túrák, táborok szervezése és lebonyolítása.
Az intézmény, a helyi és környékbeli gazdálkodó szervezetek, társadalmi szervezetek,
alapítványok támogatásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás feltételeit, a tárgyi háttér
folyamatos javítását.
Külön szerződés alapján az iskola sportlétesítményeinek fenntartása, fejlesztése.
A diáksport-egyesület sajátos lehetőségeit felhasználva segíteni a diák-önkormányzatiság
erősödését, a tanulók ez irányú fejlődését, tanulását.

Rendszeres kapcsolattartás a körzet és a megye diáksport-szervezeteivel, a Magyar Diáksport
Szövetséggel.
Az iskola pedagógiai programjával összhangban a tanórán kívüli diáksport biztosítása.
Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, az alapító okiratban
meghatározott tevékenységekre fordítja.
Az Egyesület tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Somogyi Hírlapban
teszi közzé.
Az egyesületet képviseli:
Az Egyesület elnöke, - aki képviseleti jogát írásban, az ügyek meghatározott csoportjára
nézve a felnőtt elnökségi tagokra átruházhatja.
Az egyesület nevében aláírásra képviselője jogosult. Ha nem ő az aláíró és jogszabály a
nyilatkozat érvényességéhez írásbeli alakot kíván, két képviseleti joggal felruházott személy
aláírása szükséges.
A bankszámla felett való rendelkezéshez minden esetben kizárólag az elnök és egy felnőtt
elnökségi tag együttes aláírása szükséges.
Az Egyesület feladatai, tevékenysége
- a mindennapos testedzés iskolai feladatainak segítése
- sportfoglalkozások, versenyek szervezése (Együttműködési megállapodás szerint)
- általános atlétikus képzés biztosítása
- együttműködés sportegyesületekkel
- sportkapcsolatok létrehozása, ápolása, fejlesztése
- sportrendezvények szervezése

A célok elérése érdekében az Egyesület az alábbi szakosztályokat működteti:
- labdarúgás: fiú utánpótlás nevelés V-VI. korcsoport foglalkoztatásával
- kézilabda: fiú, lány utánpótlás nevelés V-VI. korcsoport foglalkoztatásával
- röplabda: fiú, lány utánpótlás nevelés V-VI. korcsoport foglalkoztatásával
- asztalitenisz: fiú, lány utánpótlás nevelés V-VI. korcsoport foglalkoztatásával
- tenisz: fiú, lány utánpótlás nevelés V-VI. korcsoport foglakoztatásával
- atlétika: fiú, lány utánpótlás nevelés V-VI. korcsoport foglalkoztatásával

- íjászat: fiú, lány utánpótlás nevelés V-VI. korcsoport foglalkoztatásával
- szabadidősport: nem versenyszerűen működő sportcsoportok – aerobic, tánc, testépítő,
természetjáró, sakk – foglalkoztatása

Az Egyesület tevékenysége során a sport közhasznú tevékenységet folytatja. (Sportról szóló
2004. évi I. törvény; Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény sporttal kapcsolatos
rendelkezései alapul vételével.
Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú
szolgáltatásaiból.
Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú, vagy a létesítő
okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve
végez.
Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban
meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja.
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Az Egyesület által nyújtott szolgáltatások igénybevételét, a szolgáltatások ingyenességét vagy
térítési díját az elnökség által elfogadott szabályzat tartalmazza.
Az Egyesület elnöke a sportegyesületi szolgáltatások igénybevételi módját és beszámolóit a
Széchenyi Zsigmond Szakközép- és Szakiskola hirdetőtábláján nyilvánosan kifüggeszti.
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, számukra
anyagi támogatást nem nyújt.
Az alapszabályba kötelezően beemelendő a 2011. évi CLXXV. törvény alábbi rendelkezései:
a) gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez;
b) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja;
c) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.
d) közhasznú nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet előterjesztő szervezetnek meg kell
felelnie az e törvény 32. §-ában foglalt követelményeknek, amelyet a bíróság a nyilvántartás
és a beszámoló adatai alapján állapít meg.
A közhasznú szervezet működésével kapcsolatos szabályok

38. §4 (1)5 A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet
részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
(2) Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának,
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
(3) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület
döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági
jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást
-, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
39. §7 (1) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
(2) 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.
A közhasznú szervezet gazdálkodására vonatkozó különös szabályok
42. § (1) A közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt
létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania.

(2) A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e
személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott,
létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
46. § (1) A közhasznú szervezet, valamint közhasznú szervezet jogi személyiséggel rendelkező
szervezeti egysége köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet
készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és
közzétenni.
(2) A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és
abból saját költségére másolatot készíthet.
III. A DSE és tagsága
A tagság rendes és pártoló tagokból áll. A Diáksport-egyesületnek alakulásakor tagjai és
pártoló tagjai vannak. A Diáksport-egyesület a későbbiekben csak akkor működhet, ha az
iskola mindenkori tanulólétszámának 70%-a tagságával igazolja létjogosultságát, ellenkező
esetben működtetését meg kell szüntetni.
A DSE tagsága és pártoló tagsága
Tagjai az iskola nappali tagozatos tanulói. Tagjai lehetnek az iskola tanárai és dolgozói. Az
egyesületnek nem magyar állampolgár is tagja lehet.
Kivételes esetben, a DSE közgyűlésének engedélyével az egyesület tagja lehet más iskola
tanulója is.
A DSE pártoló tagja lehet bármely nagykorú állampolgár, aki belépési nyilatkozatában
vállalja az egyesület céljainak segítését és a pártolói tagdíj fizetését.
Kimagasló munka erkölcsi elismeréseként az egyesület közgyűlése (küldöttgyűlése)
tiszteletbeli pártoló tagságot adományozhat mind gazdálkodó szervezetnek, mint
magánszemélyek részére. A tiszteletbeli pártoló tagokat teljes körű jogosítványok illetik meg.
A jogi személy pártoló tag jogait képviselő útján gyakorolja.
A DSE pártoló tag lehet bármely nagykorú állampolgár illetve jogi személy, aki/amely
belépési nyilatkozatban vállalja az Egyesület céljának segítését és a pártolói tagdíj befizetését.
A Ptk. 3:71. § (1) bekezdés b) pontja alapján nem lehet az egyesület tagja, aki a fent
részletezett feltételeknek nem felel meg.
Felvétel, kizárás
A Diáksport-egyesületi tagság az iskola nappali tagozatos tanulói számára a tanulói
jogviszony létesítésekor kezdődik.

Az iskola tanárai, dolgozói valamint a pártoló tagok számára a Diáksport-egyesületbe a be- és
kilépés önkéntes. A belépési nyilatkozat aláírásával keletkezik, és kilépéssel, illetve törléssel
vagy kizárással szűnik meg.
A belépési nyilatkozatot az elnökségnél kell benyújtani, mely a kérelem beérkeztét követő 30
napon belül dönt a tagfelvételről, döntését írásban, az átvételt igazolható módon közli az
érintettel, aki az elutasító döntéssel szemben a közléstől számított 15 napon belül élhet
fellebbezéssel a közgyűlés felé. A közgyűlés a soron következő ülésen határoz a jogorvoslati
kérelemről. A tagsági jogviszony pozitív döntés esetén első fokon az elnökség, jogorvoslat
esetén a közgyűlés döntésével létesül.
Ha a tag tagdíjhátraléka meghaladja az éves tagdíj összegét, az elnökség írásban felszólítja a
tagot, hogy tagdíjhátralékát rendezze. Ha ez 30 napon belül nem történik meg, akkor az
elnökség – az iskola nappali tagozatos tanulóit kivéve – határozattal törli a tagok sorából. A
törlés tárgyában hozott valamennyi határozatot tértivevényes levélben kell közölni az
érintettel.
Az elnökség törlő határozatának kézhezvételét követően 15 napon belül lehet írásban
fellebbezéssel fordulni a közgyűléshez (küldöttgyűléshez). A közgyűlés (küldöttgyűlés) törlő
határozata ellen a közlést követő 30 napon belül az érintett törvénysértés esetén jogorvoslattal
az illetékes megyei bírósághoz fordulhat.
A törlés esetén a törlő határozat jogerőre emelkedésének napján, illetve a fellebbezés
benyújtása esetén, ha a közgyűlés (küldöttgyűlés) a törlő határozatot helybenhagyja, vagy a
bírói jogorvoslat benyújtása esetén, amennyiben a bíróság a közgyűlés (küldöttgyűlés) törlő
határozatát helybenhagyja, a közgyűlés (küldöttgyűlés) határozathozatalának napján szűnik
meg a törölt tag tagsági viszonya.
Az elnökség által hozott kizáró határozattal szemben az érintett a közlést követő 15 napon
belül írásban fellebbezhet a közgyűléshez, a közgyűlés által hozott kizáró határozattal
szemben az érintett a közgyűlést követő 30 napon belül az illetékes törvényszéken fordulhat
jogorvoslatért törvénysértés esetén.
A kizárási eljárást bármely tag jogosult kezdeményezni az alapjául szolgáló ok
tudomásszerzését követő 30 napon belül az elnökségnél.
A kizárt tag tagsági viszonya az elnökség általi kizáró határozat jogerőre emelkedésének
napján, vagy fellebbezés benyújtása esetén, ha a közgyűlés az elnökség általi kizáró
határozatot helyben hagyja – illetve bírósági jogorvoslat benyújtása esetén ha a bíróság a
közgyűlés általi kizáró határozatot helybenhagyja – a közgyűlés általi kizáró határozathozatal
napján szűnik meg.
A tagnak a kilépési szándékát írásban kell bejelentenie az Egyesület felé, amely ezt tudomásul
veszi és a tagság a bejelentés hónapjának utolsó napján szűnik meg.
A tagsági viszony megszűnése esetén a befizetett tagdíj, illetve támogatás nem téríthető
vissza.

Különösen indokolt esetben, az elnökség javaslatára, a közgyűlés (küldöttgyűlés) kizárás
mellett is dönthet. A fegyelmi jogkör gyakorlója minden esetben s közgyűlés (küldöttgyűlés).
A kizárási eljárás általános szabályai
A kizárás az alábbi magatartások esetén kezdeményezhető:
- az Egyesület testnevelési és sporteszközeinek szándékos rongálása, eltulajdonítása
- az Egyesületi rendezvényen egyesületi taghoz nem méltó magatartás tanúsítása (ittasság,
agresszív magatartás, drogozás…)
- az elnökségnél a kizárás alapjául szolgáló ok tudomásszerzését követő 3 napon belül
bármely tag kezdeményezheti a kizárást
- a kizárás tárgyában tartott elnökségi ülésről az érintettek tértivevényes levélben vagy
írásban, az átvételt igazolható módon kell értesíteni úgy, hogy az érintett értesítés legalább az
ülést megelőzően 8 nappal korábban kézhez vegye
- a kizárás tárgyában tartott elnökségi ülés az érintett távollétében is megtartható, ha az
érintett a szabályszerű értesítés ellenére nem jelent meg, és távolmaradását alapos okkal nem
mentette ki, vagy írásban kérte az ülés távollétében való megtartását
- az érintett a védekezését a kizárás tárgyában tartott elnökségi ülésen szóban vagy legkésőbb
az ülés időpontjáig írásban terjesztheti elő
- a kizárás tárgyában hozott valamennyi határozatot az érintettel tértivevényes küldeményben
vagy írásban, az átvételt igazolható módon kell közölni.
Az egyesület a tagjairól nyilvántartást vezet.
A DSE-tag jogai és kötelességei
A DSE tag jogai
- részt vehet az egyesület sportcsoportjainak munkájában
- rendszeres sporttevékenységet folytathat
- hozzájárulhat az egyesület feladatainak teljesítéséhez
- az egyesület képviseletében részt vehet a diáksport-versenyeken
- a DSE diáktagjai képviselhetik sportcsoportjukat
- részesülhetnek az egyesület által nyújtott kedvezményekben
- igénybe vehetik a DSE által nyújtott szolgáltatásokat
- véleményt mondhat, javaslatot tehet, szavazhat, egyetértési és döntési jogot gyakorolhat a
DSE szerveiben diáksportot érintő kérdésekben

- a DSE felügyeletében illetékes szerveknél kezdeményezheti az egyesület jogszabályba vagy
alapszabályba ütköző határozatainak megsemmisítését
- Diáksport-egyesületi küldöttnek választható
- választhat és választható az egyesület elnökségébe, diákelnökségi tagnak és diákelnökhelyettesnek
- az egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére
- az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület
tevékenységét.

A DSE tag kötelességei
- vegyen részt az Egyesület közgyűlésein (küldöttgyűlésein)
- rendszeres sporttevékenységet folytasson
- tartsa be az Egyesület alapszabályát
- hajtsa végre a közgyűlés (küldöttgyűlés) és az elnökség határozatait, operatív utasításait
- óvja az intézmény és az Egyesület testnevelési és sporteszközeit, felszereléseit
- legjobb tudásának megfelelően képviselje és segítse a Diáksport-egyesületet
- fizesse be tagsági díját tárgyév október 01-ig

A DSE pártolói tag jogai és kötelességei
A DSE pártoló tag és tiszteletbeli pártoló tag jogai:
- véleményt mondhat, javaslatot tehet, tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület
közgyűlésén és rendezvényein
- használhatja a DSE által igénybe vehető sportlétesítményeket, megilletik az Egyesület által
nyújtott kedvezmények
- az elnökség megbízásával foglalkozásokat vezethet, felügyeletet tarthat, elláthat technikai és
egyéb feladatokat

A DSE pártoló tag kötelességei:
- köteles az Egyesülethez méltó magatartást tanúsítani, és anyagi hozzájárulását (pártolói
tagdíját) október 15-ig megfizetni.

IV. A DSE és szervei
Közgyűlés (Küldöttgyűlés)
A DSE legfőbb döntéshozó szerve a diáksport egyesületi közgyűlés (küldöttgyűlés).
Alakuláskor és megszűnéskor közgyűlés tartása kötelező.
A diáksport egyesületi közgyűlést legalább évente kétszer – a tanévkezdéshez és a gazdasági
évhez igazodva – össze kell hívni.
A közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha egy sportcsoport összes tagjának kétharmada vagy a
diáksport egyesület tagságának 20 százaléka kezdeményezi.
A közgyűlés (küldöttgyűlés) kizárólagos hatáskörébe az alábbiak tartoznak:
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 felügyelő-bizottság tagjával vagy azok hozzátartozójával köt
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselő és a felügyelő-bizottsági
tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való
döntés
i) a felügyelő-bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása
k) a végelszámoló kijelölése.

A fentieken kívül a közgyűlés javaslattételi és véleményezési joga minden olyan kérdésre
kiterjed, amely a működést érinti.
A munkatervben meg kell határozni:
- a legfontosabb fejlesztéseket
- a versenyzési tervet
- a sportcsoportok, szakosztályok működési területeit és feladatait
- a rendezvényeket
- az egyes tevékenységek közvetlen felelőseit
A közgyűlést (küldöttgyűlést) a DSE elnöke hívja össze a közgyűlés előtt 8 nappal, írásban, a
közgyűlés helyének, időpontjának és napirendjének megjelölésével.
A közgyűlés határozatképes, ha a tagok (küldöttek) 50%-a plusz egy fő jelen van.
Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, úgy az azonos napirenddel, 3 nappal későbbi
időpontra összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, kivéve
az egyesület céljának módosítása és az egyesület megszüntetése kérdésekben. Erre a tényre a
meghívóban fel kell hívni a tagok figyelmét.
A közgyűlés ülései nyilvánosak, szavazati joggal azonban csak az egyesület tagjai
rendelkeznek.
A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Személyi
kérdésekben titkos szavazás mellett dönthet.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy
alapítója
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat
meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

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 teljes tagság kétharmados többségének egyetértése szükséges a DSE
- más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondásához.
A közgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza a jelenlévők nevét, az
ülés helyét, időpontját, napirendjét és az ülésen hozott határozatokat. A jegyzőkönyvben fel
kell tüntetni minden olyan tényt, véleményt, javaslatot, melyet a tagok előterjesztenek,
továbbá rögzíteni kell a szavazás eredményét. A kisebbségben maradt tag véleményét, illetve
tiltakozását írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke,
akadályoztatása esetén az őt helyettesítő tag írja alá.
A közgyűlést alkalmanként választott levezető elnök vezeti.
A közgyűlés levezető elnökét az egyesület elnökének javaslatára nyílt szavazással választják
meg, a jelen lévő tagok többségének egyetértésével.
A közgyűlési jegyzőkönyvet az egyesület elnöke és a tagok többsége által kijelölt hitelesítő írja
alá.
A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója, vagy élettársa (a továbbiakban hozzátartozó) a határozat alapján:
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt
A közgyűlés nyilvános, ezért ülésein a közgyűlés tagjain kívül meghívottak és érdeklődők
egyaránt részt vehetnek.
A meghívottak tanácskozási joggal vesznek részt, szavazati joggal nem rendelkeznek.
Meghívottak:
A közgyűlés állandó meghívottjai:
- az iskolai diákönkormányzat képviselője
- a szülői munkaközösség képviselője
- az iskolavezetés képviselője

További meghívottak:
- a közgyűlésen további meghívottként részt vehet, akit az elnökség a közgyűlésre írásos
meghívóval meghív
Érdeklődő résztvevők:
- a közgyűlés nyilvános, azon minden gyermek és felnőtt érdeklődő részt vehet
- az érdeklődők sem tanácskozási, sem szavazati joggal nem rendelkeznek
A közgyűlés maga szervezi meg iratkezelését. A közgyűlés és az elnökség határozatáról az
elnökhelyettes nyilvántartást vezet. Határozatait sorszámmal, az év, hónap, nap
megjelölésével kell ellátni és nyilvántartani. A nyilvántartás tartalmazza a határozat tartalmát,
hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát.
A közgyűlés és az elnökség döntését az érdekeltekkel a határozathozataltól számított 15
napon belül írásban igazolható módon kell közölni, illetve Széchenyi Zsigmond Szakközépés Szakiskola hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel nyilvánosságra hozni.
Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén bárki
betekinthet – az Egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – arról saját
költségére másolatot készíthet.
Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést
készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.
A közhasznúsági jelentés tartalmazza
- a számviteli beszámolót
- a költségvetési támogatás felhasználását
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást
- a cél szerinti juttatások kimutatását
- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások mértékét
- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót
Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot
készíthet.
A fenti rendelkezés az éves beszámoló készítésének kötelezettségére, letétbe helyezésére és
közzétételére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását nem érinti.

Elnökség
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.
A vezető tisztségviselő a jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy
alapítói részére köteles a jogi személyre vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra a jogi
személyre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és
a betekintést a vezető tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat
tételéhez kötheti.
A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a
jogi személy üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen
gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő
a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a jogi
személy kötelezését a felvilágosítás megadására.
A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel
szemben.
Megszűnik a vezetői megbízatás
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével
c) visszahívással
d) lemondással
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével

f) vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
A jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói a vezető
tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.
A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik vezető
tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő
kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított
hatvanadik napon válik hatályossá.
A diáksport egyesület tevékenységét a közgyűlések között 6 tagú elnökség irányítja.
A sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény 20.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a
sportegyesület elnökségének nem lehet tagja, aki sportegyesületnél elnökségi tag, illetve
sportvállalkozásnál vezető tisztségviselő volt az annak megszűnését megelőző 3 évben
feltéve, hogy a sportszervezetet felszámolták.
Az elnökség tagjai a sportcsoportok és pártoló tagok létszáma alapján a következők:
- az elnök (csak felnőtt lehet, közvetlenül választva)
- az elnökhelyettes (csak felnőtt lehet, közvetlenül választva)
- 2 fő felnőtt
- 2 fő diák

Az elnökséget az elnök szükség szerint, de legalább 6 havonta hívja össze a napirendet és az
ülés helyét és időpontját tartalmazó írásbeli meghívóval oly módon, hogy azt a tagok az ülést
legalább 8 nappal megelőzően kézhez kapják. Az elnökség ülései nyilvánosak
Az elnökséget a közgyűlés (küldöttgyűlés) 5 évre választja.
Az elnökség feladatai és hatásköre
- a Diáksport-egyesület operatív irányítása
- a közgyűlés (küldöttgyűlés) határozatainak végrehajtása
- a költségvetés végrehajtása
- a tanévre szóló diáksport egyesületi munkaterv és eseménynaptár tervezetének az intézmény
munkarendjét figyelembe vevő elkészítése és előterjesztése

- fejlesztési terv és költségvetési előirányzatok kidolgozása a munkaterv és az eseménynaptár
alapján
- a foglalkozás- és csoportvezetők megbízása
- a tagság és pártoló tagság szervezése, felvétele
- elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlása a tagok és pártoló tagok tekintetében
- kapcsolattartás az iskolavezetéssel, más diáksportkörökkel és egyesületekkel, a diáksport
magasabb szerveivel
- a diáksporttal kapcsolatos információk átadása, továbbítása

Az elnökség határozatképes, ha a tagok több mint fele, de legalább 4 tag jelen van. Az
elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
A közgyűlésekről és az elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni. A
jegyzőkönyvvezetőt az elnök vagy levezető elnök bízza meg. Az elkészült jegyzőkönyvet a
szokásos szabályok szerint hitelesíteni kell. A jegyzőkönyvek egy példányát az Egyesület
irattárába, egyet pedig az iskola könyvtárába kell elhelyezni. Ez utóbbi helyen azokba bárki
betekinthet.

Az egyesület elnökének feladatai és hatásköre
- éves munkatervet készít. Ez tartalmazza: üléseket, sportcsoportok működési rendjét, éves
feladatokat, sportversenyeket.
- vezeti és szervezi az elnökség munkáját
- képviseli a sportegyesületet
- irányítja a közgyűlés (küldöttgyűlés) és az elnökség határozatai
sportcsoportvezetőket és az egyes rendezvények, feladatok felelőseit

alapján

a

- irányítja az egyesület gazdálkodását, utalványozási jogot gyakorol, ezt a jogát az
elnökhelyettesre vagy egyes estekben más felnőttre az érvényes jogszabályok betartásával
átruházhatja
- két elnökségi ülés között eljár az elnökség nevében, erről a soros ülésen beszámolni köteles
- ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel az elnökség vagy a közgyűlés megbízza
- felel az Egyesület vagyonáért

Az elnökhelyettes feladatai
- az elnök távollétében elvégzi a helyettesítést, megbízása alapján képviseli a DSE-t
- minden olyan esetben teljes jogkörrel jár el, amelyben az elnök összeférhetetlensége fennáll
- ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel az elnökség vagy a közgyűlés (küldöttgyűlés)
megbízza
Sportcsoportok, szakosztályok feladatai
- rendszeres játék, gyakorlási és versenyzési lehetőség biztosítása
- az intézményen belüli játékok, vetélkedések, versenyek megszervezése,
- turisztikai események, túrák, táborok szervezése,
- a vezetőség által meghatározott egyéb feladatok ellátása,
- a szakosztályok munkájának népszerűsítése, arra történő mozgósítás,
- a szakszövetségek által szervezett versenyeken való részvétel biztosítása,
- a tehetségek gondozása, indokolt esetben átirányítása külső sportegyesületekbe.
Összeférhetetlenség
A vezető szerv (közgyűlés és az elnökség) határozathozatalában nem vehet részt az a személy,
aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a
határozat alapján:
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő alapszabálynak megfelelő célú szerinti
juttatás.
A közhasznú szervezet megszűnését követő évig nem lehet az egyesület vezető
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak
megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
Felügyelő bizottság
A felügyelő bizottság a közgyűlés által öt évre választott 3 tagú testület, amelynek munkáját a
bizottsági tagok által közülük megválasztott elnök vezeti.

A felügyelő bizottság feladata az Egyesület gazdálkodásának folyamatos vizsgálata, a tagdíj
befizetésének ellenőrzése, és az éves gazdálkodásról szóló jelentés benyújtása a
közgyűlésnek.
Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki:
a) - a vezető szerv elnöke vagy tagja
b) - a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály
másképp nem rendelkezik
c) - 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 juttatást
d) – az a-c pontban meghatározott személyek hozzátartozója
A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van.
A felügyelő bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
A felügyelő bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik.
A felügyelő bizottság üléseit a felügyelő bizottság elnöke hívja össze írásba, oly módon, hogy
az érintettek az ülést legalább 8 nappal megelőzően azt kézhez kapják.
V. A DSE gazdálkodása
Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, bevételeit saját bankszámláján tartja.
1. Az DSE bevételei:
- tagdíj, melynek mértékét és befizetés módját a közgyűlés határozza meg,
- állami, önkormányzati, társadalmi, gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek által
nyújtott hozzájárulás,
- Széchenyi Zsigmond Szakközép- és Szakiskola támogatása,
- az Egyesület rentábilis gazdálkodásából származó bevételek,
- pályázatokból, vállalkozásokból származó bevételek,
- egyéb bevételi források.

2. A DSE kiadásai:
- eszközök és felszerelések (pl. labdák, sportszerek, mérőeszközök, erőfejlesztő gépek stb.)
beszerzése,

- az egyesület irányításához szükséges személyi feltételek biztosítása (pl. szakosztályvezetők,
foglalkozásvezetők, gazdaságvezető, technikai, személyzet bérei stb.).
- versenyeztetéssel kapcsolatos költségek.

3. A Diáksport-egyesület elnöke és elnökhelyettese az a két képviseleti joggal felruházott
személy, akik együttesen jogosultak az egyesület bankszámlája felett rendelkezni.
4. A Diáksport-egyesület éves költségvetés alapján az egyesületekre vonatkozó jogszabályok
szerint gazdálkodik.
5. Az iskola SZMSZ-ében rögzítettek szerint, illetve külön megállapodás alapján az egyesület
évente költségvetési támogatásban részesül.
6. Kötelezettséget csak az elnök vállalhat, rendszeres kifizetés esetén elnökségi vagy
közgyűlési határozat, eseti kifizetés esetén az elnökség egy tagjának ellenjegyzésével. A
határozat nélküli eseti kifizetés felső határát a közgyűlés (küldöttgyűlés) évente szabályozza.
A gazdálkodást érintő határozatok egy – egy példányát a számvizsgáló bizottsághoz el kell
juttatni.
7. A Diáksport-egyesület költségvetéséből vásárolt eszközök az egyesület vagyonát képezik,
ezekről leltárt kell készíteni.
8. Az egyes szakosztályokat, sportcsoportokat az éves költségvetésben jóváhagyott eszközök
vásárlására fordítható előirányzatok tekintetében egyetértési jog illeti meg.
9. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok kizárólag tagdíjat kötelesek az
Egyesületnek megfizetni, az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
10.Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt jelen
Alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.
11. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljának megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat.
12. Az Egyesület megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó vagyont a tagok
között a megszűnéskor hatályos tagdíjfizetési arányok szerint fel kell osztani.
13. A sportegyesület csak kiegészítő tevékenység keretében szerezheti meg sportlétesítmény
tulajdonjogát,
használhat,
illetve
működtethet
sportlétesítményt,
folytathat
sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet, vagy hasznosíthatja az ezzel
kapcsolatos vagyoni értékű jogokat, illetve végezhet sporttal össze nem függő tevékenységet.
(2000. évi CXLV. Sporttörvény 20.§ (1) bekezdés c. pontja)
A sportegyesületre és a sportszövetségre – a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések
kivételével – a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolási eljárásról szóló

1991. évi IL. törvény (továbbiakban Cstv.) szabályait kell alkalmazni. (2000. évi CXLV.
Sporttörvény 21. §.)
A sportszervezet köteles nyilvántartásba vételét kérni és adatokat szolgáltatni az állami
sportinformációs rendszerről szóló külön jogszabály szerint. (2000. évi CXLV. Sporttörvény
22. §. (1) bekezdés)
VI. Az egyesület megszűnése
A jogi személy 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
d) az arra jogosult szerv megszünteti,
feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.
A jogutód nélkül megszűnt jogi személynek a hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyona a
jogi személy tagjait, tagság nélküli jogi személy esetén az alapítói jogok gyakorlóit illeti meg
olyan arányban, amilyen arányban ők vagy jogelődjük a jogi személy javára vagyoni
hozzájárulást teljesítettek.
A jogutód nélkül megszűnt jogi személy tagjai és alapítója a felosztott vagyonból való
részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt jogi személy ki nem elégített
tartozásaiért.
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.

Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után
fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy
hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. 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. A vagyon
feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra.
Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e
minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igény – a jogerős bírósági
törléstől számított egy éven belül – az egyesület törlésének időpontjában tagsági
jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó
egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.
Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezőt kielégítetlen követelésük erejéig
kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a
szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő
az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem
vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem
alkalmazható.
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