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Csongrád Megyei Lovas Szövetség
Alapszabály
(egységes szerkezetbe foglalva a 2010. február 12-én, a 2010. április 2-án, a 2013. november 29-én és a 2014.
május 26-án elfogadott módosításokkal)

Az alapító tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a
továbbiakban: Civil törvény), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései alapján Szövetséget hoznak létre
– a lovassportban, de nem a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá
tartozó sporttevékenységben – a Csongrád megye területén működő
egyesületek egyesítésére – alapvetően a lovas szabadidő sport körében –
sporttevékenységek, sportversenyek szervezésére, a tagok érdekvédelmére, a
tagok részére egyéb szolgáltatások nyújtására, nemzetközi kapcsolatok
lebonyolítására.
A Szövetség Csongrád megye területén működik, ezen felül regionális
együttműködésre törekszik a Dél-Alföldi Régió területén működő területi sport és
szakszövetségekkel is.
I.
Általános rendelkezések
1) A Szövetség neve: Csongrád Megyei Lovas Szövetség
2) Székhelye: 6764 Balástya, Fehértó 28.
3) Működési területe: Csongrád Megye területe.
4) A társadalmi szervezet jellege célja: A Szövetség sporttevékenységet folytató
társadalmi szervezet, de nem a sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján.
5) Kiadásait a tagdíjból, a természetes és jogi személyek adományaiból, valamint
a
Szövetség
saját
kiegészítő
tevékenysége
keretében
végzett
vállalkozásaiból, reklám és szponzori bevételekből, önkormányzati, állami
támogatásokból, valamint, esetenként a Magyar Lovas Szövetség
juttatásaiból, átadott pénzeszközeiből származó bevételeiből fedezi.
6) A Szövetség a Civil törvény alapján kéri közhasznú egyesületként való
nyilvántartásba vételét.
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7) A Szövetség Civil törvény 2. § 20. pontjában meghatározott közhasznú
tevékenységek közül az alábbi tevékenységeket kívánja végezni, illetve
segíteni:
–

–

–
–

–

Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében
megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, de nem
a sportról szóló 2004. évi I. tv. alapján (Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 15. pontja alapján),
Közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú
szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások (Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6.§ a)b) pontjai alapján),
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1)
bekezdés a)-u) pontjai alapján),
Egészségmegőrzés,
betegségmegelőzés,
gyógyító-,
egészségügyi rehabilitációs tevékenység (az egészségügyről
szóló 1997. évi CLIV. törvény 35. § (1)-(2) bekezdései
alapján/állategészségügy Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 5. pontja
alapján),
Természetvédelem, állatvédelem (A természet védelméről szóló
1996. évi LIII. törvény 64. § (1) bekezdés, valamint az állatok
védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján)

8) A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
II.
A Szövetség célja és feladata
1) A Szövetség önkormányzati elven működő egyesület.
2) A Szövetség jogi személy.
3) A Szövetség célja: A Szövetség célja, hogy tagjai számára szervezeti hátteret
biztosítson a lovassport, de nem a sportról szóló 2004. évi I. tv. alapján
végzett tevékenységének gyakorlására, támogassa a tagok lovas
sportversenyeken való részvételét, a lovas oktatást, lovas rendezvényeket és
lovas sportversenyeket rendezzen.
4) A Szövetség feladata a felnőtt és ifjúsági lovas sportolók segítése a
sportéletben való aktív részvételben, a versenyeken való színvonalas
szereplés és eredményes sportolás érdekében.
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5) A Szövetség segíti a működési területén, az országos szakszövetség
feladatainak, célkitűzéseinek megvalósítását. Ennek keretében biztosítja,
elősegíti az országos szakszövetség által meghatározott szabályzatok
betartását, a sportág versenyrendszerének, a stratégiai fejlesztési
koncepcióknak megvalósulását a szabadidő sportban is. Kapcsolatot tart az
országos sport szakszövetséggel is, a tagok érdekeinek, javaslatainak
megfelelő állásfoglalások, döntések meghozatalát.
6) A Szövetség működése során, a szabadidő sporttevékenység és általában a
lovaglás
népszerűsítésében
együttműködik
a
Csongrád
Megyei
Sportszövetséggel és annak tagjaival.
7) A Szövetség ellátja a tagok érdekképviseletét, és egyéb szolgáltatásokat is
nyújt a tagok számára. Ilyen egyéb szolgáltatásnak minősül többek között a
szponzori közreműködés megszervezése, a tagok vagyoni értékű jogainak
értékesítésében való közreműködés, önálló honlap működtetése, melyen
keresztül mindenki tájékozódhat a megye területén és annak regionális
vonzáskörzetében zajló eseményekről, rendezvényekről.
8) A Szövetség célul tűzi ki továbbá, hogy a tagszervezetek tagjait, főként a fiatal
tagokat az állatszeretetre, a természet- és környezetvédelemre nevelje, a nem
versenyszerű, hobbi-lovaglásban sportoló fiatal és felnőtt nemzedék számára
a szaktudással rendelkező lovasokon keresztül példát mutasson a kulturált
állat és természetbarát lovas aktivitásokban való részvételre és ezzel az
ember az állat és a természet összhangjának fontosságát, értékét
hangsúlyozza.
9) A Szövetség közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet.
10) A Szövetség működésének és szolgáltatásainak igénybevételi módjára
vonatkozó tudnivalókat a Szövetség székhelyén kifüggesztett hirdetőtábláján,
valamint
honlapján
hirdetményi
formájában
közzéteszi
(www.csmegyeilovasszovetseg.hu)
11) Ha a Szövetség a Magyar Lovas Szövetség versenyszabályzatának
megfelelő, de területi versenyrendszert (bajnokságot) rendez, a
versenyszabályzatában
a
hivatásos,
illetve
a
vegyes
(nyílt)
versenyrendszerben részt vevő szervezetek számára azonos pénzügyi,
adminisztratív, technikai és szakmai követelményeket kell megállapítania.
III.
Szövetségi tagsági jogviszony
1) A tagság keletkezése, megszűnése:
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2) A Szövetség a Civil törvény alapján működő társadalmi szervezetek
szövetsége, amelynek tagjai a Civil törvény alapján működő, bejegyzett
szervezetek, lehetnek.
3) A rendes tag felvételéről – írásbeli felvételi kérelme alapján – a Szövetség
Elnöksége dönt.
4) A Szövetség pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán - vagy jogi
személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, aki
adományaival segíti a Szövetség munkáját, de abban tagként nem kíván részt
venni. A tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik.
5) A tagfelvételi kérelem elutasításakor a tagjelölt a döntés kézhezvételétől
számított 30 napon belül – fellebbezésével a közgyűléshez fordulhat
jogorvoslatért.
6) A Szövetségi tagság megszűnik a Szövetség megszűnésével, a tag jogutód
nélküli megszűnésével, kilépésével vagy kizárásával.
7) Az Elnökség kizárja a Szövetség tagjai közül azt a tagot, aki írásbeli
teljesítésre 8 napos határidővel történő - felszólítás ellenére, minden év június
30. napjáig nem fizeti meg az esedékes, éves tagdíjat.
8) A tagdíj megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti
a tag kizárását, ha a kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható, azaz saját
hibájából nem fizette meg a tagdíjat és az elnökség ilyen indokolással, konkrét
döntést hozott.
9) A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen, tizenöt napon belül a
Szövetség Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A tagsági viszony
megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága
időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól.
10) A kilépési szándékot az Elnökséghez kell írásban bejelenteni. A bejelentésnek
az Elnökség általi kézhezvételével a kilépő tag tagsági viszonya megszűnik.
Az Elnökség a következő Közgyűlésen tájékoztatja a jelenlévőket a kilépett
tag személyéről.
IV.
A tagok jogai és kötelezettségei
1) A Szövetség minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet
a Szövetség működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult
közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag képviselője, vagy
a képviseletre jogosult meghatalmazottja útján gyakorolhatja.

CSMLSZ alapszabály

-4-

2014.május 26.

Csongrád Megyei
Lovas Szövetség
6764 Balástya
Fehértó 28.

2) Tisztségviselőül
megválasztható.

tel: +36 30 9431389
csmlsz@csmegyeilovasszovetseg.hu
www.csmegyeilovasszovetseg.hu

bármelyik

tagszervezet

természetes

személy

tagja

3) Bármely tagegyesület ajánlásokat tehet a Szövetséget érintő kérdések
megtárgyalására, felvilágosítást kérhet az Szövetség tevékenységéről,
amelyre a Szövetség 30 napon belül köteles választ adni. A tag indítványt
tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira, betekinthet a Szövetség
nyilvántartásába.
4) A tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és
rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.
5) A Szövetség tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű
tagdíjat megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni a Szövetségi
célok megvalósítása érdekében.
6) Pártoló tagság: a pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási joggal részt
vehet a Közgyűlésen, szintén igénybe veheti a Szövetség szolgáltatásait, de
tisztségre nem választható, szavazati joga nincs. Egyebekben jogai és
kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval, így különösen köteles a
Szövetség Alapszabályának rendelkezéseit, határozatait megtartani, a vállalt
kötelezettségeit teljesíteni.
V.
A Szövetség felépítése, szervei
V.1. A Közgyűlés
a) A Szövetség legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok képviselőinek
összessége.
b) A Közgyűlés a Szövetséget érintő minden kérdésben dönthet.
c) A közgyűlésbe minden tag egy képviselőt delegálhat. A Közgyűlésen minden
képviselő egy, azonos mértékű szavazattal rendelkezik.
d) A közgyűlést az elnök hívja össze.
e) A közgyűlés nyilvánosan ülésezik.
f) A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni, úgy, hogy a
meghívók postai vagy elektronikus elküldése és a közgyűlés napja között
legalább tizenöt nap időköznek kell lennie.
g) Évente legalább egyszer rendes közgyűlést kell tartani.
h) Rendkívüli közgyűlést kell tartani:

CSMLSZ alapszabály

-5-

2014.május 26.

Csongrád Megyei
Lovas Szövetség
6764 Balástya
Fehértó 28.

tel: +36 30 9431389
csmlsz@csmegyeilovasszovetseg.hu
www.csmegyeilovasszovetseg.hu

1. ha a tagok egyharmada azt – a cél megjelölésével – igényli,
2. a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja
3. ha az elnökség létszáma több mint a felére csökken
i) A meghívót a tervezett ülés előtt legalább 15 nappal az Szövetség székhelyén
levő hirdető táblán és weblapján ( www.csmegyeilovasszovetseg.hu ) is közzé
kell tenni.
j) A Közgyűlés határozatképes, ha legalább a tagság fele plusz egy képviselő
jelen van.
k) Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az
eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül
határozatképes, ha az eredeti meghívóban a távollét következményeire a
tagok figyelmét felhívták. A megismételt közgyűlést az eredeti –
határozatképtelenség miatt elmaradt – közgyűlés időpontját követően 8 napon
belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti közgyűlés
meghívójában is megjelölendő.
l) A Közgyűlés – eltérő rendelkezés hiányában – határozatait egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az ügyet
ismét szavazásra kell bocsátani, ismételt szavazategyenlőség esetén a
kérdést elvetettnek kell tekinteni. A közgyűlés a tisztségviselőket is nyílt
szavazással választja meg. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki
az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek
közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az
esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között
újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás győztese a legtöbb
szavazatot kapott személy lesz.
m) Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik:
1. tisztségviselők, ügyintéző és képviselő szervek, felügyelő bizottság
megválasztása és felmentése,
2. az éves pénzügyi terv és éves beszámolójának, valamint a kapcsolódó
éves közhasznúsági jelentésének elfogadása,
3. tag felvételének elutasítása, valamint a tag kizárására vonatkozó
elnökségi határozat folytán benyújtott fellebbezés elbírálása,
4. az alapszabály elfogadása, módosítása, továbbá az SZMSZ és más
szabályzatok elfogadása és módosítása,
5. a Szövetség más Szövetséggel való egyesülésének, illetőleg
feloszlásának a kimondása.
n) Az alapszabály módosításához, tag kizárásához (ide nem értve a tagdíjfizetés
elmaradásán alapuló kizárást) és a Szövetség feloszlásának (egyesülés,
megszűnés) kimondásához a jelenlévő tagok összessége kétharmadának a
szavazata (minősített többség) szükséges.
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o) Az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadásáról szóló közgyűlés
időpontját és helyszínét, a Szövetség székhelyén levő hirdetőtáblán és a
weblapon is ki kell hirdetni.
p) A közgyűlés az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról a
jelenlévő tagok ¾-es szótöbbségével dönthet.
q) Az éves közhasznúsági jelentést a Csongrád Megyei Lovas Szövetség
internetes honlapján is közzé kell tenni.
r) A közgyűlésen elhangzottakról jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az elnök és
a megválasztott jegyzőkönyv-vezető ír alá. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a
közgyűlés döntéseit, azok időpontját és hatályát, a döntést támogatók és
ellenzők arányát.
s) A közgyűlés döntéseit a Szövetség weblapján teszi közzé. Személyi ügyekben
való döntést az érintettekkel írásban, zárt borítékban kell közölni.
t) A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy
akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján
1. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
2. bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt.
u) Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi,
gazdasági szervezetek képviselőit.
v) A Szövetség iratai – különösen az alapító okirat, közgyűlések és vezetőségi
ülések jegyzőkönyvei, beszámolók, – nyilvánosak, azokba bárki betekintést
kérhet a Szövetség elnökségénél. A Szövetség alakuló ülésének jelenléti
íve, valamint az Szövetség tagnyilvántartása nem nyilvános.
w) A Szövetség elnöksége az iratokba való betekintést csak akkor tagadhatja
meg, ha az mások törvény által védett személyiségi jogainak sérelmével járna.
Az iratokba való betekintést az Szövetség székhelyén kell biztosítani, a
betekintés megtagadását írásbeli, indokolt határozattal kell közölni.
V.2.
A Szövetség Elnöksége
a) Az Elnökség a Szövetség legfőbb ügyintéző és képviseleti szerve.
b) Az Elnökség két közgyűlés közötti időszakban vezeti és irányítja a
Szövetséget, de az Alapszabályban rögzített saját – és nem a közgyűlés –
hatáskörét gyakorolja.
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c) Az Elnökség öttagú, a közgyűlés által megválasztott elnökből és további négy
elnökségi tagból (1 alelnök, 1 díjugrató szakági képviselő, 1 fogathajtó szakági
képviselő, 1 díjlovas szakági képviselő) áll.
d) Az elnökségi tagság megszűnik:
I)
II)
III)
IV)
V)

A mandátum lejártával
Felmentéssel
Visszahívással
Lemondással
Elhalálozással

e) A Szövetség képviseletét a Közgyűlés által választott Elnök látja el.
f) A közgyűlés az Elnököt, és az elnökség tagjait legfeljebb öt évre választja.
g) Az Elnökségnek csak olyan nagykorú személy lehet a tagja, aki magyar
állampolgár,
továbbá
nincs
eltiltva
a
közügyek
gyakorlásától,
tagszervezetének tagja és jelölő szervezete tagja a Szövetségnek.
h) Az Elnökségnek nem lehet tagja, aki sportegyesületnél, illetve egyesületnél
elnökségi tag, illetve sportvállalkozásnál vezető tisztségviselő volt, az annak
megszűnését megelőző három évben, feltéve, hogy a sportszervezetet
felszámolták.
i) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a Szövetség
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.
j) Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy
akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján
I)
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
II)
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő
jogügyletben egyébként érdekelt.
k) Az Elnökség feladata
I)
II)
III)

IV)

Meghatározza a Szövetség tartalmi tevékenységét, elfogadja az
éves munkatervet, eseménynaptárt.
A lovassport egészét, annak helyzetét és sorsát érintő kérdésekben
állásfoglalást tesz közzé.
Az éves pénzügyi tervet előkészíti, majd éves pénzügyi beszámolót
készít és a közgyűlés elé terjeszti.
i) A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
a számviteli beszámolót,
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a költségvetési támogatás felhasználását,
a vagyon felhasználására vonatkozó kimutatást,
a cél szerinti juttatások kimutatását,
a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól,
a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a
települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől
kapott támogatás mértékét,
IX)
a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
X)
Előkészíti és jóváhagyja az SZMSZ-t, és más –szabályzatokat,
versenyszabályzatot, mindenkor összhangban az országos
szabályzattal.
XI)
Elismeréseket alapít és adományoz.
XII) Dönt a tagfelvételről, dönt a tagok kizárása, törlése ügyében,
XIII) Megállapodásokat köt a Magyar Lovas Szövetséggel, állami,
társadalmi és más szervezetekkel, gondoskodik ezek végrehajtásáról.
XIV) Valamennyi határozatáról, ajánlásról és intézkedésről beszámol a
közgyűlésnek.
XV) Az Elnökség jogosult a közgyűlés döntéseinek keretei között,
különösen az éves pénzügyi tervvel összhangban – a Szövetséget terhelő
kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról – a közgyűlés illetve
tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett – dönteni.
V)
VI)
VII)
VIII)

l) A 2010.04.12-én tartott közgyűlés 5 évre megválasztotta:
I)
Elnöknek: Ferenci Richárd (a.n: Nagy Éva, született: Szeged,
1961.11.22., 6764 Balástya Fehértó 28. sz. alatti lakos)-t
II)
Elnökségi tagnak: Réti Dávid (sz: Szeged, 1985.07.10, a.n.: Váczi
Erika Mária, 6791 Szeged, Balabás u. 59. sz. alatti lakos)-t
m) A 2013.11.29-én tartott közgyűlés a 2015. évi rendes közgyűlésig szóló
megbízással megválasztotta:
I)
Elnökségi tagnak: Fári János (an.: Csányi Mária, született:
Maroslele, 1953.10.07., 6921 Maroslele, Vásárhelyi u. 79. sz.
alatti lakos) –t
II)
Elnökségi tagnak: Kucsora István (a.n: Filácz Erzsébet,
született Miskolc, 1959.04.07., 6800 Hódmezővásárhely, Tanya
1154 sz. alatti lakos)-t
n) A 2014.05.26-án megtartott közgyűlés a 2015. évi rendes közgyűlésig
szóló megbízással megválasztotta:
I)
Elnökségi tagnak: Kis Aranka (an: Szűcs Aranka, született:
1977.06.08., 6800 Hódmezővásárhely, Róka u 21.)
II)
Alelnöknek: Kucsora István (a.n: Filácz Erzsébet, született
Miskolc, 1959.04.07., 6800 Hódmezővásárhely, Tanya 1154 sz.
alatti lakos)-t
o) Két közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben,
amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörébe.
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p) Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az Elnök köteles
beszámolni.
q) Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg.
r) Az Elnökség döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
s) Az elnökség üléseit a napirendi pontok megjelölésével az elnök hívja össze
írásban. Az elnökség határozatképes, ha azon az elnök és még legalább 2
elnökségi tag jelen van.
t) Az elnökség szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik.
u) Az elnökség ülései és az elnökség határozatai a közgyűlésre vonatkozó
szabályokkal azonos módon nyilvánosak.
v) A meghívó elektronikus formában való elküldése és az elnökségi ülés
időpontja között 5 munkanapos határidőt kell tartani. Az elnökség üléseit az
elnök vezeti. Az ülésen elhangzottakról és határozatokról jegyzőkönyvet kell
készíteni, melyet az elnökség tagjai írnak alá. Határozathozatal esetén a
kisebbségben maradt véleményt külön rögzíteni kell.
w) Az elnökség egyszerű többséggel és nyílt szavazással dönt, személyi
kérdésekben elrendelhető titkos szavazás.
x) Az éves gazdasági beszámolót az elnökség az évi rendes közgyűlés tervezett
időpontja előtt legalább 1 héttel nyilvánosságra hozza az egyesület honlapján.
y) Az Elnökség minden döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja
az Elnökség valamennyi jelen lévő tagja.
z) Az Elnök a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul
bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvvezető tag
hitelesíti. Az Elnök köteles mind a közgyűlés, mind az Elnökség által hozott
döntések nyilvántartását naprakészen vezetni. A határozatok könyvében kell
nyilvántartani a közgyűlés és az elnökség döntéseit, oly módon, hogy abból
megállapítható legyen a közgyűlés és az elnökség döntésének tartalma,
időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya.
aa) Az Elnökség határozatait Elnökségi ülésen kívül, postai, elektronikus
vagy az Elnökségi ülés alatti telefonos úton történő szavazással is
meghozhatja.
bb)
Az Elnökségi ülésen kívül, postai vagy elektronikus módon
elfogadni javasolt határozat tervezetét írásban kell közölni a tagokkal.
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cc) A tagok számára a kiküldött anyagban meghatározott napot, vagy más
időtartamú határidőt kell szabni a szavazat leadására.
dd)
A javaslat az utolsó szavazat beérkezését, illetve a határidő lejártát
követően tekinthető elfogadottnak, azaz a határozat ekkor születik meg.
A határidő lejártával a válasz hiánya egyetértésnek, azaz igen
szavazatnak minősül.
ee) A szavazás eredményéről három munkanapon belül az Elnök írásban
tájékoztatja az Elnökségi tagokat.
ff) Az ülést megelőzően az Elnökség bármely tagja írásban, vagy szóban
jelezheti az Elnök részére, hogy az ülésen személyesen nem tud jelen
lenni, de elektronikusan úton video- vagy telefonkonferencia, vagy arra
alkalmas, az elnökségi tagok közötti párbeszédet, illetve vitát korlátozás
nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz (összefoglaló néven
telekommunikációs
kapcsolat)
útján
jelen
kíván
lenni.
A
telekommunikáció kapcsolat útján jelenlévő elnökségi tag a jogait
korlátozásmentesen gyakorolhatja. A telekommunikációs kapcsolatnak
alkalmasnak kell lennie arra, hogy az ülésen résztvevő tagok az
elektronikus
kapcsolat
útján
résztvevő
elnökségi
tag
személyazonosságát egyértelműen megállapíthassák.
gg)
Telefonos úton történő szavazásra az Elnökségi ülés ideje alatt, a
közvetlen telefonos kapcsolat megteremtésével kerülhet sor.
V. 3.
Szövetség Elnöke
a) A Szövetség elnökét legfeljebb 5 éves időtartamra a Közgyűlés választja, aki
tevékenységével a Közgyűlésnek felelős.
b) Az Elnök feladata és hatásköre:
1. a Szövetség tevékenységének irányítása;
2. a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése;
3. a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások
végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;
4. kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;
5. irányítja az Elnökség munkáját;
6. vezeti az Elnökség üléseit;
7. az Elnök képviseli a Szövetséget;
8. a Szövetség bankszámlája felett az Elnök a IX.1. pont
figyelembevételével rendelkezik
9. a Szövetség házi pénztára felett az Elnök rendelkezik
10. intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;
11. összehívja az Elnökség üléseit;
12. vezeti az ügyintéző apparátust;
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13. irányítja a Szövetség gazdálkodását;
14. gyakorolja a munkáltatói jogokat;
15. minden olyan feladat ellátása, amelyet
hatáskörébe utal.

jogszabály

az

Elnök

VI.
A Szövetség képviselete
a) A Szövetség képviseletére az elnök jogosult.
b) Az elnök akadályoztatása esetén az alelnök jogosult és köteles a képviseletre.
Akadályoztatása esetén bármely elnökségi tag.
VII.
A nyilvánosság biztosítása
A vezető szervek döntéseinek közzététele
1) A Szövetség közgyűlésének és elnökségének döntései közzétételéről az
elnök, akadályoztatása esetén az alelnök gondoskodik, a döntést a Szövetség
hirdetőtábláján és a honlapon a www.csmegyeilovasszövetseg.hu-n kell
közzétenni.
2) A Szövetség vezető szerveinek azon döntéseiről, amelyek a támogatásban
részesülőket érintik, az érintetteket értesíteni kell. Az értesítés az elnök
feladata, akadályoztatása esetén bármely elnökségi tagé.
3) Elnökségi tag gondoskodik az érintettekkel való közzétételről. A közzététel a
Szövetség hirdetőtábláján és a www. csmegyeilovasszövetseg.hu- honlapon
történik.
VIII.
Iratbetekintés
1) A Szövetség irataiba a jogszabály alapján feljogosított hatóságok, szervek
tekinthetnek be.
2) A Szövetség vezető szervének a támogatottakat érintő és a támogatottakat
nem érintő határozatait bárki megtekintheti, az egyesület működésével
kapcsolatos iratokba, dokumentumokba bárki betekinthet – azonban a
betekintésnél – amennyiben az iratok, dokumentumok személyes adatokat is
tartalmaznak, figyelemmel kell lenni a vonatkozó jogszabályok rendelkezésének
betartására.
3) A közhasznú szervezet közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg
abból saját költségére másolatot készíthet.
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IX.
A Szövetség vagyona, gazdálkodása
A Civil törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével:
1) A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló
befizetés, kapott támogatás, a cél és a vállalkozási tevékenységhez
kapcsolódóan realizált bevétel a Szövetség vagyonát képezi.
2) A Szövetség a tagok által befizetett tagdíjakból a tagok önként vállalt egyéb
juttatásaiból, a céltevékenységhez kapcsolódóan realizált bevételeiből illetőleg
a külső támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik.
3) A társadalmi szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,
szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
4) A Szövetség a vagyonával vállalkozni is jogosult a vállalkozásból származó
jövedelem az Szövetség vagyonát gyarapítja.
5) A Szövetség vállalkozási tevékenységet csak közhasznú
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.

céljainak

6) A Szövetség gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a
létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.
7) A közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja
fel, azt létesítő okiratában meghatározott tevékenységére kell fordítania.
8) A közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitől - a normatív
támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet
támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való
elszámolás feltételeit és módját.
9) Az előző bekezdésben írt, és igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok
mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. A közhasznú
szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.
10) A közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, az önkéntest,
valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
11) A közhasznú szervezet bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban
meghatározott szabályok szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a
pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes
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körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre
meghatározott nyertese van (színlelt pályázat).
12) Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
IX.1.
A bankszámla feletti rendelkezés
a) A Szövetség bankszámlája felett az elnök önállóan rendelkezik.
b) Az elnök akadályoztatása esetén a bankszámla felett az alelnök és egy másik
elnökségi tag együttesen jogosult rendelkezni.
c) A Szövetség csak kiegészítő tevékenység keretében szerezheti meg
sportlétesítmény
tulajdonjogát,
használatát,
illetve
működtethet
sportlétesítményt, folytathat sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi
tevékenységet vagy hasznosíthatja az ezzel kapcsolatos vagyoni értékű
jogokat, illetve végezhet a sporttal össze nem függő tevékenységet.
d) A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel. A Szövetség tagjai a
Szövetség tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően – nem felelnek.

IX.2.
A tagdíj
a) Az éves tagdíj(aka)t minden évben a Szövetség évi rendes Közgyűlése
határozza meg.
b) A tagdíjat - legkésőbb minden év május 31. napjáig kell befizetni a
tagszervezeteknek.
c) A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az
alapító okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.
X.
Vegyes Rendelkezések
1) A Szövetség bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.
2) A Szövetség megszűnik, ha
a)
b)
c)

az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad,
beolvad),
a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz,
a bíróság feloszlatja,
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a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a
bíróság megszűnteti vagy megállapítja megszűnését,
a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság
megszünteti, és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.

A 2) bekezdés b)-e) pontjaiban foglalt esetekben az egyesület jogutód
nélkül szűnik meg. Az 2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben
végelszámolási eljárást, a c)-d) pontjában foglalt esetekben pedig
kényszer-végelszámolást kell lefolytatni.
A legfőbb szerv nem dönthet az egyesület feloszlásáról, ha az
egyesülettel szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt
vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította.
3) A Szövetség megszűnése esetén – a hitelezők kielégítése után –
vagyonáról a közgyűlés döntése szerint kell rendelkezni. Amennyiben a
közgyűlés másként nem határoz, a Szövetség megszűnése esetén a
fennmaradó vagyonát a mindenkori országos lovas szakági
sportszövetség részére kell átadni.
4) A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt a Civil törvény,
valamint a Ptk. rendelkezései, másrészt a később meghozandó közgyűlési
határozatok az irányadók.
5) Jelen alapszabályt a Szövetség közgyűlése a 2010. február 12-én Szegeden
(Gutenberg u 11.), a 2010. április 02-án Szegeden (ugyanott), a 2013.
november 29-én Balástyán és a 2014. május 26-án Balástyán megtartott
folytatólagos közgyűlésen és a változásokkal egységes szerkezetben
elfogadta.

Kelt: Balástya, 2014. május 26. napján

………………………………….
/elnök/
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