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Sportegyesület Türje 

 Alapszabály  

 

 

I. Általános rendelkezések: 

1.§.      Az egyesület neve:  Türjei Sportegyesület 

 Rövidítése:   TSE     

 Székhelye:   Türje, Szabadság tér  9. 

Működési területe:  Türje község 

 

2.§. Alapítási éve:   1921 

 

3.§. Az egyesület színe: sárga-kék 

 

4.§.  Bélyegzője: 

 

 

 

II. Az egyesület célja, feladatai: 
 
5.§. 

- tagjai részére egyesületi keretek között biztosítsa a sportolás feltételeit, 
- részt vegyen a szakszövetség által kiírt és rendezett bajnokságon, 
- segítse a helyi utánpótlás nevelését, 
- népszerűsítse a sportot, 
- szervezze a község sportéletét, segítse a sportolás és az egészséges életmód feltételeinek 
 megteremtését. 
 

III. A sportegyesület tagsága: 
 
6.§.  Az egyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek. 
 
(1)  Az egyesületnek korra és nemre való tekintet nélkül bárki tagja lehet, aki a belépésről írásban 

nyilatkozik és elfogadja az egyesület alapszabályát, és kötelezettséget vállal az egyesületi 
célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre. 
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(2)  Az egyesület pártoló tagja lehet azon belföldi vagy külföldi szervezet és magánszemély, aki a 
rendes tagsággal járó kötelezettségeket nem vállalja, de valamilyen módon kész támogatni az 
egyesületi célok megvalósítását. 

 
(3)  Tiszteletbeli tagnak választhatók a közgyűlés által azok a természetes személyek, akik a 

községi sportélet területén kiemelkedő tevékenységet végeztek. 
 
7.§.  A tagsági viszony írásbeli belépési nyilatkozattal jöhet létre, amelyet a közgyűlésnek el kell 

fogadnia. 
 
8.§.  A tagsági viszony megszűnik 

a)  A kilépés írásbeli bejelentésével, 
b)  a tag halálával, 
c)  kizárással, amennyiben a tag a tagdíjat tartósan, indokolatlanul nem fizeti vagy 

tevékenysége az egyesület céljaival ellentétes. 
 
IV. A tagok jogai és kötelességei: 
 
9.§. 
(1)  Az egyesület rendes tagja jogosult az egyesület céljai megvalósítása érdekében 

tevékenykedni, bármilyen e tevékenységbe tartozó kérdés megvalósítását kezdeményezni, 
véleményt nyilvánítani, a közgyűlésen szavazati joggal részt venni. 
Valamennyi egyesületi tisztségre megválasztható. 

  
(2) Jogosult az egyesület tulajdonában lévő felszerelést használni, rendezvényein részt venni. 
 
(3) A pártoló és tiszteletbeli tagok jogosultak az egyesület által biztosított kedvezményeket 

igénybe venni és a közgyűlésen tanácskozói joggal részt venni, napirendi javaslatot tenni. 
 
 
10.§.  
 
(1)  A rendes tagok kötelesek az alapszabályban meghatározott tagdíjat fizetni, amelynek mértéke 

100 Ft/hó. 
 

(2)  Kötelesek a szervezeti életben részt venni, az egyesületi célok érekében tevékenykedni. A 
sportegyesületi vagyon megóvásáról gondoskodni. 
Mindig, mindenkor sportszerűen viselkedni. 
Tisztségben történő megválasztásuk esetén azt a legjobb képességeik szerint ellátni. 
 

V. Az egyesület szervezete: 
 
11.§.  Az egyesület szervei a közgyűlés, az elnökség és az ellenőrző bizottság. 
 
12.§.  A közgyűlés 
 
(1) A közgyűlés az egyesület legfőbb szerve. A közgyűlés a tagok összessége. Összehívásáról az 

egyesület elnöksége gondoskodik. 
 

(2)  A közgyűlést évente egy alkalommal kell összehívni. 
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(3)  Az elnökség a rendkívüli közgyűlést 60 napon belül köteles összehívni, ha a bíróság 
elrendeli, úgy a tagok 1/3-a a cél megjelölésével írásban kéri. 

13.§.  

(1)  A közgyűlés dönt az egyesületet érintő minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály és az 
alapszabály a hatáskörébe utal. 

(2)  A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) Az elnök, az elnökség, ellenőrző bizottság megválasztása, 

b) Alapszabály elfogadása és módosítása, 

c) Zárszámadás és az éves költségvetés elfogadása, 

d) Tagdíj mértékének meghatározása, 

e) Tag kizárása, 

f) Az egyesület szétválásának, összeolvadásának vagy megszűnésének  kimondása. 

 

14.§. 

(1)  A közgyűlésre a meghívót a hely az időpont és a napirend megjelölésével legkésőbb 4 nappal 
előbb kell megküldeni. 

(2)  A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagnyilvántartásban nyilvántartott tagok több 
mint fele jelen van. 

(3) Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.  
Szavazategyenlőség esetén a megismételt szavazást követően a levezető elnök szavazata dönt. 

 
(4) A közgyűlés külön döntés alapján titkos szavazásról dönthet az elnök, elnökségi tagok és az 

ellenőrző bizottság tagjainak megválasztásakor. 
 
(5) A közgyűlés 2/3-nak szavazata szükséges a 13.§. (2), b), f) pontjaiban meghatározott 

eljárásban. 
 
15.§. Az elnökség 
 
(1) Az elnökség nyolc tagú, melynek tagjai az elnök és hét fő elnökségi tag.  

Az egyesület elnökét az adminisztratív és szervezési feladatok ellátásában az elnökségi tagok 
közül egy fő alelnök segíti, aki az elnök akadályoztatása esetén gyakorolja az elnöki 
tisztséget. 

 Megbízatását két évre kapja. 
 
(2) Az elnökség a közgyűlés között az egyesület vezető szerve. 
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 Feladatai: a) az egyesületi munka irányítása, szervezése 
b) a közgyűlés előkészítése 
c) az egyesület sportfejlesztési tervének, költségvetésének, éves programjának 
összeállítása. 
d) az egyesület eredményes működéséhez szükséges feltételek megteremtése. 
e) fegyelmi jogkör gyakorlása 

 
 

(3)  Az elnök szükség szerint, de évente legalább egy ülést tart, melyet az elnök hív össze. Akkor 
határozatképes, ha a tagjainak legalább a fele jelen van. 
 

(4) Az elnökség hatáskörébe tartozik az egyesület keretein belül működő szakosztályok 
létrehozása, működésüknek szabályozása, előre meghatározott rend szerinti beszámoltatása, 
megszüntetése. 

 
16.§.  Az ellenőrző bizottság 
 
(1)  Az ellenőrző bizottság három tagú, elnökből és két tagból áll. 

Az ellenőrző bizottság tagjait a közgyűlés választja. 
Az ellenőrző bizottság  a megbízatását két évre kapja. 
 

(2)  Az ellenőrző bizottság feladata, hogy figyelemmel kísérje az egyesület alapszabály és 
jogszabályok szerinti működését. Ellenőrzi a pénzügyi gazdálkodást. 

 
(3)  Megállapításairól a zárszámadás elkészítésekor jelentést ad a közgyűlésnek. 
 

VI. Az egyesület tisztségviselői: 

 
17.§. Az elnök 
 
(1)  Az egyesület elnöke képviseli az egyesületet, gondoskodik az alapszabály és a közgyűlés 

határozatainak végrehajtásáról. 
 

(2)  Az elnökségi ülések és a közgyűlések közötti időszak között irányítja az egyesület munkáját. 
 

(3)  Összehívja az elnökség üléseit, és azon elnököl. 
 
(4)  Akadályoztatása esetén hatáskörének gyakorlását az alelnökre ruházhatja át. 
 
VII. Az egyesület gazdálkodása: 
 
18.§.  
 
(1)  Az egyesület vagyona a tagdíjakból, valamint magán és jogi személyek felajánlásaiból, 

támogatásaiból, és vállalkozói tevékenységből eredő bevételekből és egyéb forrásból 
képződik. 

 

(2)  Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. 



5 
 

(3)  Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében vállalkozói tevékenységet is folytathat. Az 
ezen tevékenységből származó jövedelem szigorú számadás mellett kizárólag az egyesületi 
célok megvalósítására fordítható. 

(4)  Az egyesület pénzügyi és anyagi tevékenységéért és kötelességvállalásaiért vagyona 
mértékéig felel. 

(5)  A sportegyesület megszűnése esetén vagyona önkormányzati tulajdonba száll, de amely 
kizárólag sportcélokra használható fel. 

VIII. Záró rendelkezések: 

19.§.  

Az egyesület pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselőjelöltet 
nem állít és nem támogat. 

20.§.  

Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló 
1989. évi II. törvény, továbbá a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok az 
irányadók. 

Záradék: Az eredeti Türjei Sportegyesület alapszabályát 1998. március 26. nap, a közgyűlés 2010. 
december 22. napján módosította. (További módosítások a bírósági hiánypótlási felhívás szerint) 

 

Türje, 2011. február 07. 

 

________________________ 

egyesület elnöke    

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 


