DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET

ALAPSZABÁLY

Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése
Érvényes: 2006. május 27-től

Debrecen Városi Lövész Egylet

Alapszabály
BEVEZETŐ

A Debrecen Városi Lövész Egylet tagjai megállapítják, hogy az Egyesület első Alapszabályát
az 1990 április hó 13.-án megtartott közgyűlés fogadta el, mely alapján a Hajdú-Bihar Megyei
Bíróság az Egyletet - mint sporttevékenységet folytató társadalmi szervezetet - a Tpk.:
60.599/1990 szám alatt nyilvántartásba vette.

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A társadalmi szervezet neve:
Rövidített neve:
A szervezet működési területe:
A szervezet székhelye:
A szervezet alapítási éve:
A szervezet jogelődje:
A szervezet képviselője:

Debrecen Városi lövész Egylet
DVLE
Debrecen
Debrecen, Apafa 3. Lőtér
1971
MHSZ Debrecen, KISZÖV Lövészklub
Az Egylet elnöke
2.§

1. A társadalmi szervezet adószáma:
2. A szervezet bankszámla száma:
3. A szervezet nyilvántartási száma:

19122098-1-09
KHB: 10403428-34224647
Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Tpk. 60.599/1990

II.
AZ EGYLET CÉLJA ÉS FELADATAI
1.§
Az Egylet önkéntes tagság alapján működő, önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet.
2.§
Az Egylet működésének célja: szervezi a minőségi és tömegsport tevékenységet, valamint
biztosítja az utánpótlás nevelést, továbbá szponzorok bevonásával és saját bevételek
megteremtésével biztosítja a sporttevékenység anyagi hátterét.
III.
AZ EGYLET TAGSÁGA, JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK
1.§
Az Egylet tagjai
1. Az Egylet tagja lehet minden magyar és Magyarországon letelepedett, illetve
magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, továbbá bel- és
külföldi jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező bel- és külföldi gazdasági
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társaság, illetve társadalmi szervezet, aki elfogadja az Egylet alapszabályát, támogatja annak
tevékenységét, részt vesz az Egylet által meghatározott feladatok végrehajtásában.
Természetes személyek esetében további feltétel a büntetlen előélet, kizáró ok a közügyektől
való eltiltás.
2. Az Egylet valamennyi tagja jogosult annak sportlétesítményeit, szociális és kulturális
egységeit, szabadidős és pihenési tevékenységet szolgáló egységeit használni. Az Egylet
tagjainak – a lőtér használatát szabályozó engedélyek keretein belül - lehetőségük van edzést,
versenyre való felkészülést, verseny illetve szabadidős tevékenységet folytatni a saját illetve
az Egylet fegyvereivel. A tagoknak tagi státuszuktól függetlenül joguk van szabadidős,
tömegsport és minősítő versenyeken való részvételre, a mindenkori versenykiírásnak
megfelelően.
3. Az Egylet jelen alapszabálya a tagsági viszonyt az alábbiak szerint szabályozza:
a.
b.
c.
d.

Rendes tag
Szabadidős tag
Tiszteletbeli tag
Pártoló tag

- szavazásra jogosult
- szavazásra nem jogosult
- szavazásra nem jogosult
- szavazásra nem jogosult

2.§
A tagsági viszony keletkezése és megszűnése
1. Az egyletbe való belépés, illetőleg kilépés önkéntes. Az Egyleti tagság felvétellel
keletkezik és kilépéssel, kizárással, törléssel továbbá magánszemélyek esetén elhalálozással,
jogi személyek esetén jogutód nélküli megszűnéssel vagy a sportágban a sporttevékenység
befejezésével szűnik meg.
A tagfelvétel kérdésében az Egylet elnöksége határoz. A felvételt megtagadó határozat ellen
az Egylet közgyűléséhez lehet fellebbezni. A fellebbezést a következő közgyűlés tárgyalni
köteles.
2. Az Egyletből való kilépést írásban kell közölni az Egylet elnökségével. A kilépés a tagot
nem mentesíti a tagság idején keletkezett kötelezettségei alól.
Az Egyletből való kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott jogerős büntetésként, illetve
jogi személy tag esetén az elnökség 2/3 – os többséggel hozott döntése alapján lehet
alkalmazni.
Az Egyleti tagság megszűnik amennyiben a tag a sportágban működését megszünteti vagy
más sportegyesülethez átigazol.
Az Elnökség törléssel szüntetheti meg a tagsági viszonyt, ha a tag a tagdíjfizetési
kötelezettségének határidőre nem tesz eleget és azt írásbeli felszólítás ellenére legkésőbb 30
napon belül nem pótolja.
3. Az Egylet tagjairól nyilvántartást kell vezetni. Az Egylet tagjai a Közgyűlés által évente
előre meghatározott mértékű tagdíjat fizetnek. a tagdíjfizetés határideje tárgyév január 30.,
illetőleg belépő tag esetében a tagfelvételről szóló határozattal egy időben válik esedékessé. A
tagdíj mértéke negyedéves, féléves illetve éves díj lehet, a díjfizetési határidők ennek
megfelelően alakulnak.
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4. A tagsági viszony megszűnésekor fennálló tagdíj hátralék az Egyletet megilleti, illetve a
túlfizetett összeg a tagnak visszajár.
5. Új tag felvétele esetén a tagsági viszony az Alapszabály III./ 1.§ 3. bekezdése b., c., d.,
pontjainak megfelelően jöhet létre. Ez alól az Elnökség csak átigazolt sportoló esetén adhat
felmentést.
3.§
A tagdíj mértéke
1. A tagsági díjat évente a Közgyűlés határozza meg, mely minden tag részére kötelező és
státuszonként egyenlő mértékű.
2. A tagdíj mértéke:
a.
b.

Szabadidős tagok és rendes tagok esetében egységes.
Tiszteletbeli és pártoló tagok esetén az adott tag által felajánlott mértékű, de nem
kötelező.

3. A tagdíj mértékével kapcsolatos kifogással az egylet közgyűléséhez lehet írásos formában
fellebbezni.
4.§
A tagok jogai és kötelezettségei, a tagok státusza
1. Rendes tagság:
a.

Rendes tagsági viszonynak minősül az, ha a tag rendszeresen részt vesz az Egylet
rendezvényein, továbbá rendszeres sporttevékenységet folytat. Aktív választói jogokkal
rendelkezik, vagyis választ és választható. Az a tag vesz rendszeresen részt a Egylet
rendezvényein aki jelen van a közgyűléseken, részt vesz az Egylet egyéb
tanácskozásain és rendezvényein. Ha választott tisztséget visel, úgy rendszeresen és
tisztességgel végzi erre vonatkozó munkáját, látja el megbízatását.
Rendszeres sporttevékenységet akkor végez a tag, ha a Szakszövetség által kiírt
versenyeken minősítést szerez.

b.

A rendes tag jogai:





Részt vehet az Egylet tevékenységében és rendezvényein,
Használhatja az Egylet oktatási és sporteszközeit, bázisait,
Választhat és választható az Egylet szerveibe,
Észrevételeket, javaslatokat tehet illetve véleményt nyilváníthat az Egylet
tevékenységével kapcsolatban.
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A rendes tag kötelezettségei:
 az Egylet Alapszabályában és egyéb szabályzataiban előírtak, valamint az Egylet
szervei által hozott határozatok betartása illetve végrehajtása,
 az Egylet célkitűzéseinek megvalósítása, az abban való tevékeny közreműködés,
 a tagdíj megfizetés,
 a sportág népszerűsítése.

2. Szabadidős tagság:
a.
b.

A szabadidős tagot megilletik a rendes tagok jogai és kötelezettségei, de nem választ és
nem választható. Szavazati joggal nem rendelkezik.
Sporttevékenysége során költségeit maga fedezi, de rendszeres sporttevékenységet nem
köteles végezni.

3. Tiszteletbeli és pártoló tagság:
a.
b.
c.

Megilleti Őket valamennyi létesítmény használati joga, amellyel az Elnökség
felruházza Őket.
Segítik az Egylet munkáját, népszerűsítik a sportágat és támogatják az Egylet
versenyzőit.
Igény szerint sporttevékenységet végezhetnek.

4. Státuszváltási jogok és lehetőségek:
a.
b.

Rendes tag írásban bármikor kérheti szabadidős, tiszteletbeli vagy pártoló taggá történő
átminősítését, melyhez az Elnökség hozzájárulása szükséges.
Rendes taggá történő minősítés feltételei:






egy éves szabadidős tagság,
szakszövetség által kiírt versenyen minősítési szint elérése,
aktív részvétel az Egylet munkájában,
írásban benyújtott kérelem,
a Közgyűlés hozzájárulása.

IV.
AZ EGYLET SZERVEI ÉS TISZTSÉGVISELŐI
1.§
1. Az Egylet szervei:
a.
b.
c.
d.

Közgyűlés
Elnökség
Számvizsgáló Bizottság
Fegyelmi Bizottság
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2. Az Egylet tisztségviselői:
a.
b.
c.

Elnök, alelnök
Számvizsgáló Bizottság elnöke
Fegyelmi Bizottság elnöke
2.§
Az Egylet közgyűlése

1. Az Egylet legfőbb szerve a közgyűlés, melyet az elnökség határozata alapján az Elnök
évente legalább egyszer összehív. A rendes tagok legalább 1/3-ának előterjesztett indítványa
alapján rendkívüli közgyűlés tartandó.
2. A közgyűlésen szavazati joggal rendelkezik minden rendes tag.
3. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazóképes tagok legalább 50%-a +1 fő
jelen van. Döntéseit általában nyílt szavazással és szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség
estén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Ha a közgyűlés határozatképtelen, akkor a
közgyűlést megtartani nem lehet, azt az eredeti napirendi pontokkal egy óra múlva meg lehet
ismételni. A megismételt közgyűlés függetlenül a jelenlévők számától határozat képes, de ha
a jelenlévők létszáma nem éri el a szavazóképes tagok 50%-a + 1 főt, akkor szavazás esetén a
jelenlévők 2/3-os szótöbbsége szükséges.
4. A közgyűlés hatásköre:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Az Alapszabály megállapítása, módosítása.
Az Egylet más szervezettel történő egyesülésének, valamint feloszlásának
(megszűnésének) kimondása.
Az Elnök, az Elnökség, a Számvizsgáló és a Fegyelmi Bizottság elnökének és tagjainak
megválasztása, visszahívása, felmentése.
Az Elnökség és a Számvizsgáló Bizottság beszámolójának elfogadása.
Döntés az Egylet éves üzleti tervének, sportfejlesztési programjának és
versenyrendjének elfogadásáról.
Tagdíjak megállapítása.
Döntés mindazon kérdésekben amelyeket a jogszabály a közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe utal, illetve amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe von.

3.§
Az Egylet elnöksége
1. Az Egylet tevékenységét a két közgyűlés közötti időszakban az Elnökség irányítja. Az
elnökség tagjait – hét főt – a közgyűlés választja meg, öt éves időtartamra.
2. Az Elnökség feladata és hatásköre:
a.
b.

A közgyűlés összehívása.
A jogszabályoknak és az Alapszabálynak megfelelő működés biztosítása.
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Az Egylet éves üzleti tervének, sportfejlesztési programjának, versenyrendjének
megtervezése és közgyűlés elé terjesztése.
Az Egylet képviseletének biztosítása más szervek előtt.
Az Egylet gazdasági tevékenységének szervezése, szerződések előkészítése.
Az Egylet sportfejlesztési programjába illeszkedő versenyek rendezése.
A hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása Fegyelmi Szabályzat alapján,
törlés, kizárás, tagfelvétel.

3. Az Elnökség 100.000,-Ft erejéig dönthet rendkívüli, költségvetésben nem szereplő, vagy
az előirányzatokat meghaladó kiadásokról. Önállóan dönt a költségvetési előirányzatok
évközi módosításáról, átcsoportosításáról a költségvetés 20%-ig.
4. Az Elnökség előkészíti és a Közgyűlés elé terjeszti az Egylet ingatlanvagyonával való
gazdálkodás – beleértve ilyen vagyontárgyak megszerzése, elidegenítése, bármely módon
történő megterhelése, illetve az ingatlannal összefüggő bármely jogról történő lemondás,
gazdasági vállalkozási tevékenységben való részvétel, valamint az Egylet számára jelentős
kötelezettségvállalás – kérdéseit.
5. Az Elnökség tagjai:
a.
b.
c.

Az Elnökség létszáma 7 fő, tagjai az elnök, az alelnök és 5 fő elnökségi tag.
Az Elnökségbe csak nagykorú és cselekvőképes, kizárólag magyar állampolgárságú
rendes tag választható.
Az Elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:






részvétel az elnökség ülésein és a határozatok meghozatalában,
észrevételek, javaslatok tétele az Egylet működésével kapcsolatban,
indokolt javaslattétel rendkívüli elnökségi ülés összehívására,
megbízás alapján az Egylet képviselet,
az Elnökség által hozott határozatok végrehajtása.

6. Az Elnökség tagjai tisztségükben korlátlanul újraválaszthatók, visszahívhatóak.
7. Az Elnökség saját munkatervét és ügyrendjét egyszerű szótöbbséggel maga állapítja meg.
Az elnökségi ülés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Az ülésekről és
határozatokról jegyzőkönyvet kel készíteni.
8. Az Egylet Elnöke:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Az Egylet legfőbb tisztségviselője, aki az Elnökség közreműködésével vezeti, irányítja
az Egylet munkáját.
Munkáltatói jogkört gyakorol.
Feladata a közgyűlés és az elnökség összehívása.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a hozott határozatok végrehajtását.
Aláírási és utalványozási jogkört gyakorol külső szervek, pénzintézetek felé.
Dönt olyan kérdésekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés vagy az elnökség
hatáskörébe.
Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik azokkal a társadalmi szervezetekkel
amelyeknek az Egylet is tagja.
Az elnökség tagjainak közreműködésével beszámolót készít az elnökség éves
munkájáról.
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Aláírási jogot gyakorol a sportolók átigazolása esetén.

9. Az Elnököt akadályoztatása esetén az Alelnök , annak hiányában az Elnökség által írásban
megbízott elnökségi tag helyettesíti.
10. Az Egylet tényleges sporttevékenységét, mint szakágazati feladatokat szakosztályvezetők
irányítják. Az Egylet szakosztályai:






Puskás
Pisztolyos
Koronglövő
Vadász – íjász
Szituációs (IPSC)

11. Az Elnökség ülései nem nyilvánosak, azon csak az elnökség által meghívott személyek
vehetnek részt. Állandó meghívottak a Számvizsgáló Bizottság elnöke és a
szakosztályvezetők.
12. Az Elnökség döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök
szavazata dönt.

4.§
Számvizsgáló Bizottság
1. A Közgyűlés az Egylet gazdálkodásának ellenőrzésére, továbbá az Alapszabály szerinti
működés biztosítására 3 főből álló Számvizsgáló Bizottságot választ, melynek tagjai csak
rendes tagok lehetnek.
2. A Számvizsgáló Bizottság ülésrendjét és feladattervét maga fogadja el, de köteles azt az
Elnökségnek előterjeszteni.
3. A Számvizsgáló Bizottság feladatai:





Az Egylet pénz és vagyonkezelésének vizsgálata.
A hatályos jogszabályi rendelkezések érvényesülésének biztosítása.
A tagdíjfizetés ellenőrzése.
Az Elnökség beszámolójának előzetes véleményezése.

4. A Számvizsgáló Bizottság tagjait a Közgyűlés 5 évre választja.
5. A Számvizsgáló Bizottság a tárgyévi költségvetés tárgyalása során köteles beszámolni a
Küldöttgyűlésnek a végzett munkájáról.
6. A Számvizsgáló Bizottság elnöke és tagjai korlátlanul újraválaszthatók és visszahívhatók.

8. oldal, összesen: 10

Debrecen Városi Lövész Egylet

Alapszabály
5.§
Fegyelmi Bizottság

1. A Közgyűlés az elsőfokú fegyelmi eljárás lefolytatására 3 főből álló Fegyelmi Bizottságot
választ, melynek tagjai csak rendes tagok lehetnek.
2. A Fegyelmi Bizottság tagjait Közgyűlés 5 évre választja.
3. A Fegyelmi Bizottság elnöke és tagjai korlátlanul újraválaszthatóak és visszahívhatók.
4. A Fegyelmi Bizottság az elsőfokú eljárás során a Közgyűlés által elfogadott Fegyelmi
Szabályzat rendelkezései szerint köteles eljárni.
5. A Fegyelmi Bizottság döntéseit nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza.
6. A Fegyelmi Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a bizottság elnöke és
tagjai is aláírnak.

V.
AZ EGYLET PÉNZÜGYI ALAPJA ÉS GAZDÁLKODÁSA
1.§
1. Az Egylet éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a közgyűlés fogad el.
2. Az Egylet vagyona az alábbiakban testesülhet meg, illetve fektethető be:
 Ingó és ingatlan vagyon.
 Készpénz.
 Államkötvények.
3. Az Egylet működéséhez szükséges külső bevételek:








Tagsági díjak.
Természetes vagy jogi személyek támogatása.
Rendezvény bevételek.
Reklámbevételek.
Költségvetési vagy pályázat alapján való támogatás.
Gazdasági vállalkozásból származó bevétel.
Egyéb bevételek.

4. Az Egylet bevételeivel, vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját meglévő
vagyonával felel. Az Egylet tagjai az egylet tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
5. Az Egylet elsősorban az egyesülési és a sporttörvényben megfogalmazott cél érdekében
szervezi sporttevékenységét és ezen cél biztosítása érdekében folytathat ennek alárendelt
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módon gazdasági vállalkozási tevékenységet, az ide vonatkozó egyéb jogszabályoknak és
előírásoknak megfelelően.
VI.
AZ EGYLET MEGSZÜNÉSE
1.§
1. Az Egylet megszűnik:
a.
b.
c.
d.

Feloszlásának a közgyűlés által történő kimondásával.
Más szervezettel való egyesüléssel.
Feloszlatásával.
Megszűnésének megállapításával.

2. Az Egylet megszűnése bekövetkezhet jogutódlás nélkül, de jogutódlás útján is.
3. Abban az esetben, ha az Egylet megszűnik, úgy vagyonának felhasználásáról elsősorban a
közgyűlés jogosult rendelkezni. Ha a vagyonról a közgyűlés nem rendelkezett, továbbá ha
feloszlatással szűnt meg vagy saját maga állapította meg megszűnését, úgy a közgyűlés
akként is rendelkezhet, hogy az Egylet vagyona melyik más bejegyzett társadalmi
szervezethez, sportszövetséghez, de végső soron az államhoz kerüljön.
VII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Az Egylet tagjai itt is megállapítják, hogy a jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekre
az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a sportról szóló 2004. évi I. törvény valamint
a Ptk vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.
Záradék: A Debrecen Városi Lövész Egylet első alapszabályát a közgyűlés 1990 április 13.án fogadta el. Az első alapszabályt 1999 április 26.-án a közgyűlés módosította.
Jelen – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – alapszabályt a közgyűlés 2006 május
27.-én fogadta el.
Debrecen, 2006 május 27.

Varjú Miklós
Elnök
Kelemen László
a küldöttgyűlés jegyzőkönyvének
hitelesítője

Nagy Lajos
a küldöttgyűlés jegyzőkönyvének
hitelesítője

Szilágyi Sándor
a küldöttgyűlés jegyzőkönyv-vezetője
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