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I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1) Az egyesület neve: Mecman Eger Innebandy Sportegyesület
2) Az egyesület rövidített neve: MEISE
3) Az egyesület székhelye: 3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.
4) A levelezési címe: 3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.
5) Az egyesület társadalmi szervezet, amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
(Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. (Civiltörvény), valamint a
sportról szóló 2004. évi I. tv. alapján működik.
6) Az egyesület képviseletét az elnök önálló módon és általános terjedelemben látja el.
7) Az egyesület vagyona a tagok által fizetett tagdíjakból, az önkormányzat hozzájárulásból,
természetes és jogi személyek támogatásából, pályázatok révén elnyert összegekből,
rendezvények belépődíjaiból, reklámszolgáltatásból, szponzorálásból, átigazolási
díjakból, televíziós közvetítési jogokból, gazdálkodási tevékenység végzéséből fedezi a
céljai elérése érdekében végzett tevékenységek költségeit. Az egyesület tartozásaiért
saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – a szervezet tartozásaiért saját
vagyonukkal nem felelnek.

II.

AZ EGYESÜLET CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE
1) Az egyesület célja
a) a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények
felkeltése, továbbá tagjainak nevelése az egészséges életmódra,
b) működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, hallgatóinak,
továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét,
c) szervezi és támogatja Eger város és környéke állampolgárainak verseny-, diák- és
tömegsportját különös tekintettel a floorball sportágra, a versenyszerű
tevékenységre, az utánpótlás nevelésére és a sportág népszerűsítésére,
d) szakosztályain keresztül biztosítja az edzéslehetőséget, szervezi a versenyeket,
összefogja a diákok, hallgatók és a lakosság szabadidősport tevékenységét.
2) A sportegyesület céljának és feladatának megvalósítása érdekében együttműködik
működési területének önkormányzati-, sport-, és egészségvédelmi szerveivel, valamint a
lakossággal.

III.

AZ EGYESÜLET POLITIKAI SEMLEGESSÉGE
1) Az egyesület közvetlen politikai tevékenységét nem folytat, pártoktól független, azoknak
anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselői és önkormányzati választáson
jelöltet nem állít, és nem támogat.

IV.

EGYESÜLETI TAGSÁG

1) Az egyesület két tagsági formát különböztet meg: rendes tagság és tiszteletbeli tagság.
2) Az egyesület rendes tagja lehet minden természetes személy, jogi személy, valamint ezek
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei. Formái:
 aktív tag,
 pártoló tag,
 támogató tag.
3) Tiszteletbeli tag lehet mindenki, aki sportban elért eredményeivel és/vagy az
egyesületért végzett kiemelkedő tevékenységével erre a címre rászolgált, és ezt számára
a Közgyűlés adományozza. Visszavonásáról a Közgyűlés határoz, együtt jár a tag
egyesületből való kizárásával.
4) Pártoló tag lehet bárki, aki
 a belépési nyilatkozatával vállalja az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és
anyagi támogatását,
 elfogadja az egyesület alapszabályát, céljaival egyet ért,
 jelentkezését a soron következő elnökségi ülés illetve Közgyűlés elfogadja,
 a számára esedékes tagdíjat fizeti.
a) Az egyesület pártoló tagja az egyesület tevékenységében korlátozottan vesz részt,
amely az alábbi jogosultságokat jelenti:
 az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt,
tisztségekre nem választható,
 az egyesület közgyűlésén történő részvétel (tanácskozási jog),
 javaslattételi és észrevételezési jog az egyesület működésével kapcsolatban,
 az egyesület rendezvényein történő részvétel,
 igénybe veheti a sportegyesület szolgáltatásait, részesülhet a sportegyesület
által nyújtott kedvezményekben.
b) Az egyesület pártoló tagja köteles az egyesület részére vagyoni hozzájárulásként
pártolói tagdíjat fizetni. Az egyesület pártoló tagját terhelő tagdíjfizetési
kötelezettség összege évi 6.000,- Ft, azaz hatezer forint, melyet az egyesület pártoló
tagja köteles évente egy összegben az elnökség részére készpénzben vagy banki
átutalás útján megfizetni adott gazdasági év április hónap utolsó napjáig.
5) Támogató tag (jogi személy valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetei) kijelölt személyével, képviselőjével vesz részt az egyesület tevékenységében.
Támogatásának módjáról, tartalmáról írásos megállapodást köt az egyesülettel.
6) Az egyesület aktív tagja lehet az a nagykorú magyar állampolgárságú személy, aki:
 a belépési nyilatkozatával vállalja az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és
anyagi támogatását,
 elfogadja az egyesület alapszabályát, céljaival egyet ért,
 jelentkezését a soron következő elnökségi ülés illetve Közgyűlés elfogadja,
 a számára esedékes tagdíjat fizeti.

a) Korlátozottan cselekvőképes kiskorú aktív tagsági viszonyának létesítéséhez
törvényes képviselőjének írásbeli nyilatkozattétele szükséges, amelyben a kiskorú
nevében nyilatkozik belépési szándékról.
b) Az egyesület aktív tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni, amely
különösen az alábbi jogosultságokat jelenti:
 az egyesület közgyűlésén történő részvétel (felszólalási, kérdésfeltevési,
javaslattételi, észrevételezési jog),
 a közgyűlési határozatok meghozatalában történő részvétel, a szavazati jog
gyakorlásához való jog,
 az egyesület elnökségi tagjaira vonatkozó választójog,
 az elnökség tagjai közé történő választhatósági jog,
 javaslattételi és észrevételezési jog az egyesület működésével kapcsolatban,
 az egyesület rendezvényein történő részvétel,
 igénybe veheti a sportegyesület szolgáltatásait, részesülhet a sportegyesület
által nyújtott kedvezményekben.
c) Az egyesületi aktív tagok kötelezettségei:
 Az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítése, az
alapszabály rendelkezéseinek, valamint az egyesület határozatainak
betartása és végrehajtása.
 Az egyesület részére vagyoni hozzájárulásként egyesületi tagdíjat fizet. Az
egyesület rendes tagját terhelő tagdíjfizetési kötelezettség összege évi
25.000,- Ft, azaz huszonötezer Forint, melyet az egyesület aktív tagja köteles
évente egy összegben az elnökség részére készpénzben vagy banki átutalás
útján megfizetni adott gazdasági év április hónap utolsó napjáig.
 Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület
tevékenységét.
 A lakcímében, levelezési címében történő bármely változást az egyesület
elnökségének a változást követően, haladéktalanul bejelenteni.
7) Az egyesület aktív és pártoló tagja tagsági jogait személyesen vagy törvényes képviselője
révén gyakorolhatja. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.
8) Tagsági jogviszony megszűnése:
 a tag kilépésével, amennyiben ezt a szándékát írásban eljuttatja az
Elnökséghez,
 a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával,
 a tag kizárásával,
 a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,
 támogató tag esetén a megállapodás lejártával vagy írásos felmondásával.
a) Ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a
feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban
felmondhatja. A felmondásról az egyesület Elnöksége illetve Közgyűlése dönt.

b) A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát
súlyosan vagy ismételten sértő, vagy egyébként az egyesület céljával összeegyezhetetlen magatartása esetén az elnökség – bármely egyesületi tag vagy
egyesületi szerv kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le.
c) A tag kizárásának kérdésében hozott határozatot írásba kell foglalni és indokolással
kell ellátni, az indokolásnak tartalmaznia kell a döntés alapjául szolgáló tényeket és
bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást.
d) A határozatot a taggal közölni kell.
e) Az egyesület elnöksége által kizárt tag a kizárásról szóló határozat ellen annak
személyesen történő átvételétől, illetve kézbesítésétől számított 15 napon belül
fellebbezéssel élhet az egyesület közgyűléséhez.
f) A fellebbezést az egyesület elnökének személyesen kell átadni, illetve részére az
egyesület címére postai úton kézbesíteni.
g) Az egyesület elnöke köteles a kizárás elleni fellebbezés tárgyában a közgyűlés
összehívása iránt a fellebbezés részére történő átadásától, illetve kézbesítésétől
számított 15 napon belül intézkedni.
h) A tag mind az elsőfokú, mind a másodfokú eljárás során védekezhet az ellene
felhozott kötelezettségszegésekkel szemben, illetve észrevételezheti az ellene
felhozott kötelezettségszegéseket.
i) Mind az elnökség, mind a közgyűlés csak és kizárólag abban az esetben jogosult a tag
kizárásáról dönteni, amennyiben előtte a tag számára biztosították a fent megjelölt
védekezési és észrevételezési jogot.
9) Az elnökség az egyesület magánszemély, pártoló, támogató és tiszteletbeli tagjairól
tagnyilvántartást kötelező vezetni.
V.

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE
1) Az egyesület szervezeti felépülése:
a)
b)
c)
d)

Közgyűlés,
Elnökség,
Szakosztályok,
Ideiglenes bizottságok.

2) Közgyűlés
a) Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal
ülésezik. A közgyűlés ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban
meghatározott esetekben korlátozható. A rendes tag jogosult a közgyűlésen részt venni,
szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket
feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni. Döntéseit határozat formájában hozza,
amely ellen fellebbezésnek helye nincs.
b) A Közgyűlés hatáskörébe vonhat bármilyen egyesületi kérdést, de kizárólagos
hatáskörébe az alábbiak tartoznak:
 az Alapszabály megállapítása, módosítása,
 a vezető testületek tagjainak megválasztása és visszahívása,
 az elnökség éves beszámolójának elfogadása,

 a közhasznúsági jelentés és az éves költségvetés elfogadása,
 a tagdíjak megállapítása,
 az egyesület más egyesülettel, társadalmi szervezettel való egyesülésének,
szövetségekbe való be- illetve kilépésének kimondása,
 az egyesület feloszlásának kimondása.
c) A közgyűlés ülését az egyesület elnöke meghívó küldésével hívja össze. Az egyesület
tagjait a közgyűlést megelőző 15 nappal a közgyűlésről értesíteni kell. A meghívónak
tartalmaznia kell az egyesület nevét és székhelyét, az ülés idejének és helyszínének
megjelölését, valamint az ülés napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan
részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt
témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
d) Ha a közgyűlés ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet
megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag
hozzájárul az ülés megtartásához.
e) A közgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirendben szereplő kérdésekben
hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a
napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
f) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított, 8 (nyolc) napon belül a rendes tagok
és az egyesület szervei az egyesület elnökétől a napirend kiegészítését kérhetik, a
kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az egyesület elnöke
jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az egyesület elnöke
nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat
meghozatalát megelőzően külön dönt a napi-rend kiegészítésének tárgyában.
g) Az elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele
céljából, ha
 az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
 az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni, vagy
 az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Az ekképpen összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület
megszüntetéséről dönteni.
h) Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha azt meghatározott témakör(ök)be a tagság
30 %-a, illetve az Elnökség írásban kéri, az elnöki tisztség bármely okból
megüresedett, az Elnökség tagjainak száma 3 (három) fő alá csökkent. A Rendkívüli
Közgyűlést meg kel tartani az ok előállása, illetve a kérelem beérkezését követő 30
napon belül.
i)

A közgyűlés ülése akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint
felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden
határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy rendes tag valamely ügyben nem

j)

szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása
során figyelmen kívül kell hagyni.
A rendes tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett
szavazatok többségével hozzák meg.

k) Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő rendes tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
l)

Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.

m) A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlést az eredetileg összehívott
közgyűlést követően legalább 1 óra időközzel, legfeljebb az eredetileg összehívott
közgyűlést követő 30 napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni. Az eredeti
közgyűlés meghívójában meg kell jelölni a határozatképtelenség esetére összehívott,
megismételt közgyűlés helyét és időpontját, ennek hiányában a
határozatképtelenség esetére összehívott közgyűlés nem tartható meg. A
határozatképtelenség esetére összehívott közgyűlés napirendi pontjai megegyeznek
az eredeti közgyűlés napirendi pontjaival. Az ismételten össze-hívott közgyűlés a
megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, melyre a tagok figyelmét a
meghívóban külön is fel kell hívni. Amennyiben a megismételt közgyűlés nem
ugyanazon a napon kerül megtartásra, úgy a tagok részére ismételten meghívót kell
küldeni, melyben a tagokat ismételten figyelmeztetni kell a távolmaradásuk
következményeire.
n) A rendes aktív tagok a közgyűlésen nyílt szavazással hozzák meg határozataikat. A
közgyűlésen az egyesület minden rendes aktív tagját egy szavazat illeti meg.
Szavazategyenlőség esetén nincs eredményes döntéshozatal.
o) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
 akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület
terhére másfajta előnyben részesít,
 akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
 aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
 akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem
tagja,
 aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll, vagy
 aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
p) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a
határozatok tartalmát, időpontját, hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számarányát. A jegyzőkönyvet az elnök, a megválasztott jegyző-könyvvezető és két
megválasztott tag hitelesíti. A közgyűlésen hozott határozatokat a levezető elnök
szóban kihirdeti.
q) A közgyűlésen hozott határozatokról, döntésekről az érintetteket a határozat, illetve

a jegyzőkönyv kivonatának postai vagy elektronikus úton történő meg-küldésével
kell értesíteni, a döntés meghozatalát követő 15 napon belül. Más személyek a
döntések tartalmáról az egyesület székhelyén található hirdető-táblán keresztül
szerezhetnek tudomást.
r) Az elnök a közgyűlés döntéseiről a határozatok könyvét vezeti. A határozatok
könyvéből a meghozott döntés tartalmának, időpontjának és hatályának, illetve a
döntést támogatók és ellenzők számarányának megállapíthatónak kell lennie.
s) A közgyűlés személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével is lefolytatható, ha a tagok személyazonossága az igénybe vett elektronikus
hírközlő eszközzel megfelelően igazolható, dokumentálható (pl. telefon-,
videókonferencia, skype).
t) Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott közgyűlésen elhangzottakat és
a meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek
legyenek. Ha a közgyűlésen hozott határozatot be kell nyújtani a nyilvántartó
bírósághoz, jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az egyesület elnöke aláírásával
hitelesít.
3) Elnökség
a) Az egyesület ügyvezetését az egyesület elnöksége látja el. A Elnökség évente
legalább három alkalommal ülésezik. Az egyesület vezető tisztségviselői az elnökség
tagjai. A Közgyűlés által megválasztott Elnökség létszáma három fő. Az elnökség az
elnökét maga választja tagjai közül, aki a megválasztását követően az egyesület
hivatalos képviselőjévé válik.
b) Az elnökségi tagok megbízása a tisztségnek a megválasztott vagy kinevezett személy
által történő elfogadásával jön létre.
c) Ha a választás során a megbízatás időtartamáról a tagok nem rendelkeznek, a
megbízatás két évre szól. Az öt évnél hosszabb időre szóló megbízatás az öt évet
meghaladó részében semmis.
d) Az elnökségi tagokkal szembeni követelmények:
 a vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
 az elnökség tagja 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.
 az elnökség tagjai ügyvezetési feladataikat személyesen kötelesek ellátni.
 nem lehet az elnökség tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
 nem lehet az elnökség tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.

 az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet
elnökségi tag az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
 a közügyektől eltiltott nem lehet az egyesület vezető tisztségviselője.
e) Az Elnökség hatásköre: az Elnökség a sportegyesület valamennyi működését érintő
kérdésben jogosult dönteni, kivéve azokat az ügyeket, amelyeket az Alapszabály a
Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt, illetve amelyeket a Közgyűlés saját, vagy
más szervének hatáskörébe utalt.
f) Az elnökség feladatai:
 az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó
ügyekben a döntések meghozatala,
 a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése,
 az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése,
 az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére
vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és
végrehajtása, megállapodások, szerződések készítése,
 az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és
a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése,
 a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése,
 az összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása,
 részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre,
 a tagság nyilvántartása,
 az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek
vezetése,
 az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése,
 sportegyesület más szabályzatainak megalkotása, módosítása. . Ide tartozik a
szakosztályok létrehozása, működtetése, vezetőinek megválasztása, beszámoltatása, a munkáltatói jogkör gyakorlása.
 az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és
annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele,
 az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés,
 az elnökség a sportlétesítményekben verseny- és szabadidősport
foglalkozásokat szervezhet.
g) Az Elnökség tevékenységéről a Közgyűlés felé tartozik beszámolási kötelezettséggel.
h) Az Elnökség tagjai:
 egyesületi elnök;
 elnökségi tagok.
i)

Az elnökség működése: az elnök szükség szerint, de legalább 3 havonta, az ülést
megelőzően legalább 8 nappal postai, vagy elektronikus úton megküldött, illetve
személyesen átadott, a napirendi pontokat rögzítő meghívóval hívja össze.

j)

Az elnökség ülései nyilvánosak. Az elnökség akkor határozatképes, ha ülésén a

vezetőségi tagok közül hárman jelen vannak. Az elnökség határozatait a jelen-lévők
egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. Személyi kérdésekben a szavazás
titkos.
k) Az elnökség ülés tartása nélkül is határozhat. Ebben az esetben az elnökség bármely
tagja a határozat tervezetének az elnökségi tagok részére történő, elektronikus úton
való megküldésével kezdeményezi a határozathozatalt. Az elnökség tagjainak a
tervezet email címükre történő megérkezésüktől számított három munkanapos
határidőn belül, írásban kell nyilatkozniuk szintén elektronikus úton akként, hogy a
nyilatkozatukat tartalmazó email üzenetet az elnökség összes tagjának kötelesek
elektronikus úton megküldeni. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő
napon, ha az elnökségi tagok közül bármely tag az adott kérdésben nyilatkozatot
nem tesz, úgy a három munka-napos határidőt követő napon kell meghozottnak
tekinteni. A szavazás eredményéről az elnökségi tagokat az utolsó szavazat
beérkezését követő három munkanapon belül az elnök elektronikus úton
tájékoztatja. Ha bármely elnökségi tag az adott határozattervezet kapcsán az
elnökségi ülés megtartását kívánja, az elnökség ülését az elnöknek össze kell hívnia.
l)

Az elnökség az egyesület tevékenységéről évente beszámolót készít. A beszámolót az
elnök terjeszti a közgyűlés elé, amely annak megvitatása után dönt elfogadásáról. A
közgyűlés az éves beszámoló elfogadásáról határozatát nyílt szavazással, a
határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozza
meg.

m) Az elnökségi tagság megszűnik:
 határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával,
 visszahívással,
 lemondással,
 az elnökségi tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,
 az elnökségi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával,
 az elnökségi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
n) Az Elnök a sportegyesület legfőbb képviselője. Feladata a Közgyűlési és elnökségi
határozatok végrehajtásának felügyelete. Aláírási és utalványozási joga van. Egyes,
magaválasztotta esetekben a képviseleti jogot átruházhatja az Elnökség bármely
tagjára.
4) Összeférhetetlenség
a) A közgyűlés és az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki
vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján:
 kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt.
b) Nem minősül előnynek az egyesület, mint 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,
alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
c) Az elnökség tagjai a Civiltörvény 38. § (1) bekezdésében foglalt döntéshozatalra
vonatkozó összeférhetetlenségi szabályt ismerik és elfogadják, a 39. § (1)
bekezdésében foglalt kizáró okokat ismerik, velük szemben nem állnak fenn, a 39. §
(2) bekezdésében foglaltakat ismerik és tudomásul veszik.
5) Szakosztályok
a) Az egyesületben sportáganként szakosztályok működnek. A szakosztályok munkáját
a szakosztály vezetőség irányítja, amely a munkájáról az elnökségnek számol be. A
szakosztály vezetőség tisztségviselőit és tagjait az elnökség bízza meg. A szakosztály
feladata az oktatás-nevelés, versenyek és mérkőzések rendezése, illetve az ezeken
való részvétel szervezése, valamint a hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása.
b) Az egyesület keretin belül az alábbi szakosztály működik:
 floorball,
 tömeg- és szabadidősport.
c) Az MEISE tagja szakosztályán keresztül a sportági szakszövetségnek.
VI.

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
a) Az egyesület feletti általános törvényességi felügyeletet az egyesületet nyilvántartó
bíróság látja el. A törvényességi felügyeleti jogkör nem terjed ki olyan ügyekre,
amelyekben más bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye. A
törvényességi felügyelet nem irányulhat az egyesület döntéseinek gazdaságossági,
célszerűségi szempontból való felülvizsgálatára.
b) Az egyesület működése felett az ügyészség törvényességi ellenőrzést gyakorol. A
törvényességi ellenőrzés nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben egyébként
bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye.
c) A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. tv., az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. és a sportról
szóló 2004. évi I. tv. rendelkezései az irányadók.
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