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TÓALJAI BÁNYÁSZ HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA
Általános rendelkezések
1.§ Az egyesület neve: Tóaljai Bányász Horgász Egyesület
2.§ A szervezet székhelye: Mátraterenye, Polgármesteri Hivatal Kossuth út 178.
3.§ Az egyesület hivata1os bélyegzője: Tóaljai Bányász Horgász Egyesület Mátraterenye.
4.§ Az egyesület jogképessége: az egyesület jogi személy, amely önálló ügyintézői és képviseleti szervvel,
továbbá önálló költségvetéssel rendelkezik.
5.§ Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, és semmilyen formában nem támogat politikai
szervezetet.
6.§ (1) Az egyesület célja:
a) tagjai horgászérdekeinek képviselete,
b) kedvező horgászlehetőségek, és a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása,
c) horgászsport fejlesztése, népszerűsítése,
d) horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és horgászerkölcs szabályainak tiszteletben
tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése.
(2) Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében gazdasági vállalkozási tevékenységet folytat.
7.§ A 6.§-ban meghatározott célkitűzések érdekében egyesület választott szerveinek feladata többek között:
a) biztosítani tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a horgászattal összefüggő
szakismeretek gyarapítását, ennek keretében ismertetni a horgászattal összefüggő szabályokat és más
rendelkezéseket,
b) a horgászatra vonatkozó jogszabályok, előírások betartása,
c) e) a vizek és környezetének védelme,
d) d) halfogó és a tagság kívánsága esetén egyéb sportversenyek rendezése.
8.§ (1) Az egyesület, mint a Horgász Egyesületek Nógrád Megyei Szövetség / továbbiakban Szövetség / tagja
tagsági tevékenységét a megyei önkormányzati szervezeteiben fejti ki.
(2) Az egyesület valamint a Szövetség és, szerveinek kapcsolataira a Szövetség alapszabálya az irányadó.
Az egyesület tagsága
9.§ (1) Az egyesület tagja lehet minden természetes és jogi személy, aki elfogadja az egyesület célkitűzéseit,
szabályait, és fizeti a tagdíjat.
(2) A belépési szándékot írásban kell bejelenteni.
(3) A belépésről az egyesület vezetősége dönt.
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10.§ A tagok jogai:
a) a közgyűlésen személyes tanácskozási, észrevételezési, indítványozási és szervezeti jogot gyakorolni,
b) választó és választható az egyesület szerveibe, az egyesület tisztségeire csak nagykorú, 18 életévét
betöltött tag választható,
c) c) az egyesülettől horgászjegyet igényelni,
d) d) az egyesületi rendezvényeken részt venni.
11.§ A tagok kötelességei:
a) az alapszabály, a közgyűlés és az egyesület választott szerveinek határozatát megtartani,
b) védeni az egyesület tulajdonát, továbbá a megállapított tagdíjat és egyéb díjakat az egyesület
pénztárába befizetni
c) részt venni az egyesület közgyűlésein, tevékenyen közreműködni az egyesület munkájában, valamint
segíteni az egyesületet feladatai teljesítésében,
d) horgászatra vonatkozó jogszabályokat az országos horgászrend, illetve az egyes vízterületeken
érvényes helyi horgászrendet megtartani és megtartatni,
e) a vizek és partjainak tisztasága felett őrködni, a horgászhelyet tisztán tartani valamint az esetleges
vízszennyezéssel kapcsolatos tapasztalataikat az egyesület vezetőségével haladéktalanul közölni.
12.§ (1) Az egyesületi tagság megszűnik:
a) elhalálozás,
b) kilépés,
c) törlés,
d) kizárás következtében,
e) az egy év utáni tagsági viszony szüneteltetésével,
(2) Azt a tagot, aki tagdíját folyó évi április 30-ig nem egyenlíti ki, a vezetőség írásban felszólítja, és
amennyiben tagdíját május 30-ig nem fizeti meg , törlik a tagot az egyesület nyilvántartásából.
(3) A kilépési szándékot az előző év november 30. napjáig ajánlott levélben kell bejelenteni az egyesület
vezetőségének. Ennek elmulasztása esetén a tag köteles a következő évi tagdíjat is megfizetni az
egyesületnek.
(4) E kötelezettség alól az év közben kilépő tagot, az egyesület vezetősége alapos okból, egyéni elbírálás
alapján egészben vagy részben mentesítheti. Azt a tagot, aki tagdíjjal, vagy egyéb díjakkal hátralékban van és tartozását az írásbeli felszólításban megjelölt határidő alatt sem egyenlíti ki, a vezetőség a tagok sorából törölheti. A törlés nem érinti az egyesületnek a hátralékos tagdíjra ill. egyéb
díjakra vonatkozó követelését.
(5) Kizárás folytán az veszti el a tagságot, akit az egyesület Fegyelmi Bizottsága jogerős határozattal
kizár az egyesület tagjainak sorából.
(6) Elhalálozás, vagy kizárás esetén a tagdíjfizetés kötelezettsége megszűnik, de a már befizetett tagdíjat
vissza nem követelhetők.
(7) Hátralékos tagdíj vagy egyéb díj iránti követelés bírói úton is érvényesíthető.
(8) A tagsági viszony indokolt esetben egy évig szüneteltethető, tagfenntartói díj megfizetése esetén.
A szünetelteltetést írásban kell bejelenteni az egyesület vezetőségéhez.
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szüneteltetés bejelentését elmulasztja az egyesület tagságába csak új

Az egyesület szervei és működésük
13.§ (1) A testületi szervek akkor határozatképesek,ha az ülésen a tagjainak több mint fele jelen van. Ha a
közgyűlést annak határozatképtelensége miatt el kell halasztani, a másodszorra összehívott ülés az
eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
(2) A szavazás minden kérdésben nyílt. A határozathozatal egyszerű többséggel történik.
Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.
(3) Megválasztottnak tekintető, aki sorrendben a legtöbb érvényes szavazatot, legalább azonban a leadott
szavazatoknak több mint a felét megkapta.
(4) Az egyesület ügyintézői és a képviselő szerveit választja. A választás 5 évre szól. A testületek és
tagjaik a választóiknak beszámolni kötelesek. Ha a feladataikat nem megfelelően látják el, a megválasztó szerv bármikor visszahívhatja őket.
14.§ (1) Az egyesület szervei:
a) közgyűlés,
b) vezetőség,
c) felügyelő bizottság,
d) fegyelmi bizottság,
(2) A vezetőség a felügyelő bizottság és fegyelmi bizottság tagjai nem lehetnek egymás egyenes ági
hozzátartozói.
(3) A b, c, d. pontokban felsorolt szervek tagjaivá nem lehet megválasztani azt, aki a közügyek gyakorlásától el van tiltva.
(4) A tisztségviselők tagjai: egyesület elnöke, titkára, gazdasági vezetője, horgászmestere, ifjúsági és
versenyfelelőse, felügyelő biz, elnöke, fegyelmi biz, elnöke.
A közgyűlés
15.§ (1) Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés.
(2) A közgyűlés:
a) elfogadja, módosítja az egyesület alapszabályát,
b) kimondja az egyesület feloszlását, vagy más egyesülettel történő egyesülését. A feloszlás és az
egyesülés kimondásához kétharmados szótöbbség szükséges,
c) meghatározza a megválasztandó testületek (vezetőség, felügyelő bizottság, fegyelmi bizottság)
taglétszámát,
d) megválasztja az egyesület elnökét, titkárát, gazdasági felelősét, horgászmesterét, ifjúsági és
verseny felelősét valamint a felügyelő és fegyelmi bizottság elnökét és tagjait, a Megyei
Szövetségébe az egyesületet képviselő küldötteket,
e) megállapítja az egyesület költségvetését, elfogadja a zárszámadást és a vagyonmérleget,
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f) felhatalmazza a vezetőséget a megállapított költségvetésben az egyes rovatok közötti
átcsoportosításokra,
g) megállapítja a tagok évi tagdíját a belépési, az éves vízterületi és egyéb díjakat,
h) megállapítja az országos horgászrend keretei között az egyesület kezelésében lévő vízterületek
helyi horgászrendjét,
i) javaslatot tesz a vízterület halgazdálkodási tervére, vagy annak módosítására, így a halasítás
mértékére, valamint a kiadható területi engedélyek számára és díjára. A javaslatot a Megyei
Szövetség Intéző Bizottsága elé kell terjeszteni,
j) megtárgyalja a vezetőség éves beszámolóját és meghatározza munkájának további irányát,
jóváhagyja munkaprogramját,
k) megsemmisíti a vezetőség jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatait,
l) beszámoltatja a felügyelő bizottságot és a fegyelmi bizottságot munkájáról,
m) meghatározza az egyesület fegyelmi szabályzatát és eljár a hatáskörébe utalt ügyekben,
n) költségvetésben állapítja meg a vezetőség tiszteletdíját,
o) meghatározza az egyesület érdekében évente elvégzendő közösségi munka módját, mértékét,
illetőleg pénzben megváltásának rendjét,
p) dönt gazdasági, vállalkozási tevékenységek végzésében.
16.§ (1) A közgyűlést rendes ülésre évente össze kell hívni.
(2) Rendkívüli ülést kell tartani,
a) az egyesület tagjainak egyharmada az ülés céljának megjelölésével kéri,
b) felügyelő bizottság illetőleg a vezetőség kezdeményezésére.
(3) A közgyűlés az egyesület elnöke hívja össze. A napirendet tartalmazó meghívót az ülés kitűzött
időpontja előtt legalább 8 nappal előbb meg kell küldeni az egyesület valamennyi tagjának és a
Megyei Szövetség Intéző Bizottságának
(4) A közgyűlésen az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén a titkár elnököl.
(5) A közgyűlésről az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv
vezetéséről a titkár vagy a közgyűlés által választott jegyzőkönyvvezető, gondoskodik, hitelesítésére
pedig a közgyűlés megkezdésekor két felnőtt tagot kell megválasztani.
(6) A közgyűlés jegyzőkönyvét és mellékleteit, a közgyűlést követő 30 napon belül a Horgász
Egyesületek Nógrád Megyei Szövetségének meg kell küldeni.
A vezetőség
17.§ (1) A vezetőség,
a) tagjai: az egyesület elnöke, titkára, gazdaság vezetője, horgászmestere, ifjúsági és versenyfelelőse,
b) az egyesület általános hatáskörű, végrehajtó szerve, amely gondoskodik a közgyűlés
határozatainak végrehajtásáról, valamint biztosítja a két közgyűlés közötti időszakban az
egyesületi munka folyamatosságát,
c) kitűzi a közgyűlés időpontját, összehívja és előkészíti tárgysorozatát,
d) gazdálkodik a közgyűlés által megállapított körben,
e) a költségvetés egyes rovatai között átcsoportosít,
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f) határoz tagok felvétele, törlése tárgyában,
g) meghatározza a vezetőség egyes tagjai milyen szakfeladatot, látnak el,
h) határoz egyes tagok tagdíjának mérséklése elengedése kérdésében és más díjkedvezmény
adásáról,
i) eljár a fegyelmi szabályzatban meghatározott ügyekben,
j) dönt a halfogó versenyekkel kapcsolatos kérdésekben, kijelöli az egyesület versenycsapatát és a
vezetőjét
k) egyéni elbírálás alapján korra, egészségi állapotra, valamint egyéb méltánylást érdemlő okokra
való tekintettel dönt az egyesület érdekében végzendő közösségi munka alóli felmentés
kérdésében,
l) megállapítja az alkalmazottak munkabérét,
m) munkabizottságokat / szakbizottságokat / hoz létre, meghatározza tagjainak számát, kijelöli
vezetőjét, meghatározza feladatkörét és beszámoltatja a végzett munkájukról,
n) meghatározza saját munkatervét.
18.§ (1) A vezetőség szükség szerint, de évenként legalább két alkalommal rendes ülést tart.
(2) Rendkívüli ülést kell összehívni, ha ezt:
a) a vezetőség tagjainak legalább egyharmada az ülés céljának megjelölésével kéri,
b) az egyesület elnöke, illetőleg a felügyelő bizottság szükségesnek tartja.
(3) A vezetőség ülését az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén titkára hívja össze, és látja el az elnöki
feladatokat.
(4) A vezetőségi ülésre a választott vezetőségi tagokon kívül meg kell hívni a felügyelő bizottság elnökét.
(5) A vezetőségi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni.
Az egyesület elnöke
19.§ Az egyesület elnöke:
a) képviseli az egyesületet, illetőleg a vezetőség egyes tagjait megbízza az egyesületet esetenkénti
képviseletével,
b) összehívja a közgyűlést és a vezetőség üléseit, és azokon elnököl,
c) ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik az egyesület szerveinek törvényes és
alapszabályszerű tevékenysége felett,
d) utalványozási jogkört gyakorol,
e) a vezetőség előzetes döntése alapján kinevezi, illetve szerződést köt egyesület alkalmazottaival,
gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat,
f) az elnököt a munkájában a titkár segíti, akadályoztatása esetén helyettesíti.
Az egyesület titkára
20.§ Az egyesület titkára:
a) előkészíti a közgyűlés és a vezetőség elé kerülő előterjesztéseket,
b) gondoskodik a közgyűlés és a vezetőség ülései jegyzőkönyvének vezetéséről,
c) szervezi az egyesület rendezvényeit,
d) irányítja, illetve ellátja az egyesület és szervei írásbeli teendőit,.
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e) segíti az egyesület elnökét feladatainak ellátásában, végzi az elnök által írásban átruházott feladatokat.
Az egyesület gazdasági felelőse
21.§ Az egyesület gazdasági felelőse:
a) intézi az egyesület gazdasági ügyeit, rendszeresen beszámol az elnöknek, és a vezetőségnek, az
egyesület vagyoni helyzetéről.
b) okmányokat, számadásokat vezet a pénz és vagyonkezelésről.
c) elkészítteti a költségvetést, zárszámadást, vagyonmérleget és a vezetőség, majd a közgyűlés elé
terjeszti.
Az egyesület horgászmestere
22.§ Az egyesület horgászmestere:
a) gondoskodik a tavak halállományának mennyiségéről, védelméről a horgászvizek vízminőségéről,
b) szervezi, biztosítja, ellenőrzi a halőrök munkáját,
c) ellenőrzi a rendeletek és a horgászás szabályainak betartását, intézkedik a szabálysértőkkel szemben,
d) az ifjúsági és versenyfelelőssel közösen gondoskodik a tavak tisztaságáról környezetvédelméről.
Az egyesület ifjúsági és versenyfelelőse
23.§ Az egyesület ifjúsági és versenyfelelőse:
a) neveli és oktatja a gyermek és ifjúsági horgászokat,
b) összeállítja és működteti a versenycsapatot, gondoskodik az utánpótlásról,
c) gondoskodik a házi versenyek és az egyesület tavain rendezett versenyek lebonyolításáról,
d) a horgászmesterrel közösen szervezi és gondoskodik a tavak környezetvédelméről és a szükséges
munkálatok, elvégzéséről.
A felügyelő bizottság
24.§ (1) A felügyelő bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja.
(2) A felügyelő bizottságnak a közgyűlés által megállapított két rendes és egy póttagja van.
(3) A bizottság elnöke és tagjai egyidejűleg az egyesületen belül más tisztséget nem viselhetnek.
(4) A bizottság köteles ellenőrizni az alapszabály megtartását az egyesület költségvetésének a közgyűlés
határozatainak végrehajtását, továbbá a közgyűlés kivételével az egyesület szerveinek törvényes és
alapszabályszerű működését, félévenként pedig a pénz és anyagkezelést, bizonylati fegyelmet, valamint a gazdálkodást.
(5) Az ellenőrzésről a bizottság jegyzőkönyvet köteles készíteni.
(6) A bizottság jogosult az egyesület működésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely ügyet
megvizsgálni.
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(7) Ha a bizottság ellenőrzése során
hiányosságot, vagy jogszabályt, alapszabályt, ill. az
egyesület érdekeit sértő bármely magatartást észlel arról írásban köteles tájékoztatni az egyesület
elnökét
(8) Az írásbeli tájékoztatás eredménytelensége esetén, 30 napon belül rendkívüli közgyűlés összehívását
kezdeményezheti.
(9) A bizottság elnöke köteles a végzett munkáról a közgyűlésnek beszámolni.
(10) A bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni a vezetőség ülésén.
(11) A bizottság munkaterv alapján dolgozik.
A fegyelmi bizottság
25.§ (1) A fegyelmi bizottságság elnökét és tagjait a közgyűlés választja.
(2) A fegyelmi bizottságnak a közgyűlés által megállapított két rendes és egy póttagja van.
(3) A bizottság elnöke és tagjai egyidejűleg nem lehetnek a vezetőség illetőleg a felügyelő bizottság
tagjai.
(4) A bizottság eljárása a tagegyesület fegyelmi szabályzatában foglalt rendelkezések alapján történik.
(5) A bizottság időszakonként tájékoztatja a fegyelmi helyzetről és a felelősségre vonási gyakorlatról a
vezetőséget, a közgyűlésen pedig beszámol munkájáról.
Az egyesület vagyona
26.§ (1) Az egyesület bevételei tagdíjakból és egyéb díjakból, az egyesület kezelésében lévő vízterületre
kiadott területi engedélyek díjából, az egyesület alapszabályszerű tevékenységéből eredő más bevételekből, támogatásokból állnak.
(2) Az egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó szabályai szerint kártérítési
felelőséggel tartoznak az egyesületnek vétkesen okozott kárért.
(3) Az egyesület tartozásaiért, saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
(4) Az egyesület vagyonáért, valamint vagyoni eszközeinek a jóváhagyott költségvetésben meghatározott
célokra való felhasználásáért az elnök, a gazdasági felelős és a felügyelő bizottság elnöke a felelős.
(5) Az egyesület megszűnése, feloszlása esetén a fennmaradó tiszta vagyon csak horgászvonatkozású
célra fordítható. Egyebekben a Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.
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Az egyesület felügyelete
27.§ (1) Az egyesület működése felett a törvényességi felügyeletet a Nógrád Megyei Ügyészség gyakorolja.
(2) Az egyesület felett a hatósági felügyeletet a Nógrád Megyei Bíróság gyakorolja.
(3) A Nógrád Megyei Bíróságnak az egyesület köteles bejelenteni, ha az egyesület neve, székhelye,
alapszabálya megváltozik, illetőleg az egyesület képviseletére új személy jogosult.
Záró rendelkezések
28.§ (1) Az alapszabály a szervezet működésének, szervezeti életének alapdokumentuma.
(2) Az alapszabály módosításait a Tóaljai Bányász Horgász Egyesület 2010 évi közgyűlése elfogadta.

Mátraterenye, 2010.02.21

------------------------------------------------

-----------------------------------------------

horgász egyesület elnöke

horgász egyesület titkára

-/-

