SZEGEDI POLICE ACADEMY SPORT CLUB
6728 Szeged, Bajai út 14. postafiók: 495.
Telefon: (00+36-62) 559-577 Elnök: +36 302649013
Fax: (00+36-62) 559-579
BM: (03-33) 13-77

E-mail: voros.zoltan@anonym.hu, iskola@szrszki.hu

ALAPSZABÁLY

I.

Általános rendelkezések

1. Az egyesület neve:
SZEGEDI POLICE ACADEMY SPORT CLUB
Rövidítve:
P.A.S.C.
2. Alapításának éve: 1996
3. Székhelye: 6728 Szeged, Bajai út 14.
Szegedi Rendészeti Szakközépiskola
4. Bélyegzője: 1. Kör alakú, kör: 1/kör alakú, közepén az egyesület címe és körben a
szervezet neve
2. Téglalap alakú, felül az egyesület neve, alatta címe,
adószáma, számlavezető bankja és számlaszáma
5. Zászlója:
Kék alapon hosszanti pajzs alakú mezőben az egyesületjelvényével.
6. Jelvénye:
Kék kör alakú mezőben háromszor vágott pajzs bal mezejében, vörös mezőben a Szegedi Dóm
alatta két kék szalag, jobb mezejében kék mezőben álló oroszlán, mely kardot és mérleget tart,
alsó mezejében, barna mezőben zöld babérkoszorú. A pajzs felső részén nyitott könyv jobb és
bal lapján nap alakzat felette kardmarkolat, alsó részén szalag, ezen írt szöveg „UTILE DULCI”. a
pajzs egészét zöld színű babérkoszorú övezi, az egészet kör alakú sávban „POLICE ACADEMY SC
SZEGED” felirat szegélyezi.
7. A SZEGEDI POLICE ACADEMY SPORT CLUB (a továbbiakban egyesület) egyesületi jogi személy,
amelyet a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola oktatói és tanulói az egyesületi jogról szóló
törvény alapján hoztak létre.
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8. Az egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) 32. § alapján
közhasznúvá minősített társadalmi szervezet, mely a sportról szóló 2004. évi I. tv. 49.§ c)-e)
pontjai szerinti közhasznú tevékenységet végez.
Az egészséges életmód és szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése;
sportfinanszírozás; a gyermek és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok,
valamint a fogyatékosok sportjának támogatása címén megnevezett, állami közfeladat szerinti
tevékenységet folytat a 9. pontban részletesen felsorolt formában.
9. Az egyesület célja:
Tagjai részére, valamint az egyesület szolgáltatásait igénybevevők részére, az iskolai minőségi
sport és szabadidősport, szervezése. Az egészséges életmódra nevelés, a munkavégzés
segítése, a sport biztosította lehetőségekkel. Események, rendezvények, sportrendezvények,
stb. szervezése a sportolók részére. Élményt nyújtó mozgásformák előtérbe helyezése,
hozzájárulás a személyiség pozitív fejlesztéséhez, az egyéniség megerősödéséhez, magyar és
nemzetközi sportkapcsolatok fejlesztése.
 A cél megvalósulása érdekében biztosítja tagjai, valamint az egyesület szolgáltatásait
igénybevevők részére, a foglalkozásokon, eseményeken történő részvételt, a sportolási
lehetőségeket.
 Külön figyelmet fordít az önvédelmi ismeretek elsajátítására, a rendvédelmi szerveknél
kiemelt fontos lövészetre és speciális küzdősportokra.
 Tanfolyamokat, konzultációkat vizsgaelőkészítő-programokat, szervez, gondoskodik a
szakvezetői továbbképzésről.
 Együttműködik más oktatási, sport és társadalmi szervezetekkel.
 Ápolja a más szervezetekkel kialakított kapcsolatokat.
 Együttműködési Megállapodások alapján felkészíti a SZEGEDI RENDÉSZETI
SZAKKÖZÉPISKOLA válogatott csapatait a BM országos versenyekre.
 A tömegsport és egyéb aktiválásra serkentő rendezvények, táborok támogatásával nevel
az egészséges életmódra, a sport szeretetére.
 Az egyesület szolgáltatásait, azok helyszínét, időpontját és az igénybevételének feltételeit
a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola honlapján mindenki számára elérhetővé teszi.
10. Az Egyesület




Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak
támogatást nem nyújt.
Nem zárja ki, hogy közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhessen,
programjain részt vehessen.
Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljai megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végez.
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A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azokat az alapszabályban
meghatározott, I. fejezet, 9. pontjában felsorolt közhasznú céljaira fordítja.
Az egyesület irataiba bárki betekinthet. Azok megtekintését az egyesület elnöke a
betekintő kérésére az egyesület székhelyén biztosítja, melynek időpontja legalább
három munkanappal előtte előzetesen egyeztetésre kerül.



II.

A tagok jogai és kötelezettségei

11. Az Egyesület tagsága
Tag lehet minden természetes és jogi személy, aki kinyilvánítja belépési szándékát, ezt írásban
megerősíti, nyilatkozik arról, hogy nincs ellene folyamatban büntető eljárás, jogerős büntető ítélet
hatálya alatt nem áll, nincs a közügyektől eltiltva, erkölcsileg fedhetetlen, elfogadja az egyesület
alapszabályát, és felvételt nyer.

Az alapítási tagság: természetes és jogi személyek részére,

Tagfelvételes tagság: természetes és jogi személyek részére.
Ezen belül:
Rendes tagság: természetes és jogi személyek,
Pártoló tagság: természetes és jogi személyek,
Tiszteletbeli tagság: természetes személyek.
12. A tagsági jogviszony keletkezése


Önkéntes belépéssel, írásbeli nyilatkozattétellel a tag részéről, melyet az egyesület
elnöksége fogad el, két saját tag javaslata alapján.



A nyilatkozatban a tag vállalja, hogy az egyesület céljait elfogadja, azzal egyetért,
megvalósításában aktívan részt vesz. Elfogadja az egyesület alapszabályát. A tagsági
díjat minden hónap utolsó napjáig befizeti a házipénztárba – illetve az egyesület
biztosítja a tagok részére az általuk választott időszakra (pl: negyedév, félév, év) a
tagdíj egyösszegű (nem havi részletekben történő) befizetését. A tagdíj összege:
2000Ft/hónap, a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola dolgozóinak és tanulóinak
200Ft/hónap.



Teljes jogú tag az alapító és belépő tagság.



Különleges jogállású tag a pártoló és tiszteletbeli tag.
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Tag lehet:





A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola törzs és tanulói állománya.
Más rendőri, rendőri-oktatási intézmények dolgozói.
Rendészeti szervek dolgozói.
Más hazai és külföldi természetes és jogi személyek, akik munkájukkal hozzájárulnak
az egyesületi fejlesztéshez, támogatják céljaik megvalósulását.

Pártoló tag lehet:

Aki természetes vagy jogi személyként anyagi, vagy egyéb lehetőségeivel támogatja a
sportegyesületet (külön megállapodás alapján).

Tiszteletbeli tag lehet:


Olyan természetes, jeles személy, aki erkölcsileg támogatja az egyesületet
és tiszteletbeli tagságát, az egyesület tagok választásának eredményeként kapja meg.

Az egyesület tagjairól nyilvántartást vezet, és térítés ellenében tagkönyvet állít ki.
Az egyesületbe történő belépés és kilépés önkéntes.

13. A tagsági viszony megszűnésének, megszűntetésének esetei
Az egyesület tagjának jogviszonya megszűnhet:

Törléssel:
- ha a tag, tagdíj befizetési kötelezettségének, az írásos felszólítás ellenére
6 hónapon túl nem tesz eleget, akkor az elnökség törli a tagságot, és erről írásban
értesíti az érintettet.

Kilépéssel:
- az egyesület képviselőjéhez intézett írásos nyilatkozattal, a nyilatkozatban
feltüntetett időpontban.

Kizárással:
- Amennyiben az egyesületi tag a 14. pontban „minden tag kötelessége” alpontban
meghatározottaknak nem tesz eleget a tagsági viszonya megszüntethető.
- Az elnökség, vagy bármely tag javaslatot tesz a tagság megszüntetésére.
- Az egyesület közgyűlése fegyelmi bizottságot hoz létre, amely a vétség
körülményeinek feltárása után javaslatot tesz az elnökségnek a tag kizárására.
- A kizárási eljárásra a tagot meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a
szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a
határozathozatalt nem akadályozza.
- Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag
képviselővel is képviseltetheti magát.
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Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt a kizárásról. A
tagkizárási eljárás megindulásától kezdődően 30 napon belül az elnökségnek
határozatot kell hoznia, és 8 napon belül igazolható módon közölni kell az érintett
taggal.
- Az elnökség, írásban rögzíti a határozatot és értesíti a tagot a kizárásról. A
kizárásról szóló határozatot indoklással látja el, amelynek tartalmaznia kell a
kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat valamint a jogorvoslati
lehetőségeket.
- Az eljárás alá vont tag, a határozat kézhezvételét követően 15 napon belül
fellebbezést nyújthat be az elnökség kizáró határozata ellen a közgyűlésnek.
- A fellebbezést a közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel bírálja el, a
soron következő ülésén, és szóban kihirdetett határozatáról (a fentebb leírtak
szerint) 8 napon belül írásban értesíti a kizárt tagot.
A tag halálával vagy jogi személy esetén jogutód nélküli megszűnésével.

14. Az egyesületi tagok jogai és kötelességei







Az egyesület tagjai, valamint az egyesület szolgáltatásait igénybevevők használhatják
az egyesület által nyújtott szolgáltatásokat, és részt vehetnek az egyesület által
szervezett programokban, az éves tagdíj illetve a szolgáltatás meghatározott díjának
megtérítése mellett.
A teljes jogú tag (alapító, belépő tag) szavazati joggal rendelkezik, tisztségbe
választható, véleményezési, javaslattételi joga van.
Jogszabályba, alapszabályba ütköző, vagy jogszabály által megtámadni engedett
határozat ellen fellebbezéssel élhet, új eljárást kezdeményezhet.
A teljes jogú tag saját személye helyett, általa megbízott képviselőn keresztül is
gyakorolhatja jogait. Ezt a jogát csak írásos meghatalmazás alapján gyakorolhatja.
A nem teljes jogú tag (tiszteletbeli és pártoló tag) az egyesület szerveinek ülésén
tanácskozási joggal vehet részt és vezető tisztségviselővé nem választható.

Minden tag joga:



Közgyűlésen megjelenni, ott véleményt nyilvánítani, valamint az egyesület
működésével kapcsolatban keletkezett iratokba betekinteni.
Részt venni a csoportok, bizottságok munkájában.

Minden tag kötelessége:




Alkotó módon segítse az egyesület működését.
Vállalt feladatait lelkiismeretesen teljesítse.
Az alapszabályban foglaltak betartása és betartatása.
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Rábízott eszközök, vagyontárgyak értékének, állagának megóvása.
Egyesületi tagságához méltóan viselkedjék, annak jó hírét öregbítse.

15. Az egyesület szakosztályai








Rendőri önvédelmi, közelharc,
Judo,
Lövész,
Labdajátékok,
Atlétika,
Egészségmegőrző rekreáció,
Közgyűlési határozattal más mozgásforma, ha ennek feltételei megteremthetőek.

III.

Szervezeti felépítés

16. Az egyesület közgyűlése
Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés.
 Az egyesület elnöke a közgyűlést email-ben, elektronikusan hívja össze. Az elnök a közgyűlés
időpontja előtt legalább 15 nappal, a meghívóban meghatározza az ülés helyszínét,
időpontját, napi rendi pontjait –olyan részletességgel, hogy a tagok kialakíthassák
álláspontjukat. A meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, és a
határozatképtelenség esetére felhívást arról, hogy a megismételt közgyűlésre hol-, mikor
kerül sor, és a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek
számára való tekintet nélkül határozatképes lesz.
 A közgyűlés ülései nyilvánosak, a meghívót a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola honlapján
az egyesület elnöke, a közgyűlés időpontját megelőzően legalább 15 nappal nyilvánosságra
hozza.
 Közgyűlést évenként legalább egy alkalommal, illetve szükség szerint kell összehívni, ha a
tagok 1/3 része határozott cél megjelölésével írásban kéri, az elnökség, vagy a felügyeleti
szerv kezdeményezi.
 A közgyűlés határozatképes, ha a rendes tagoknak legalább 50%-a+1 fő jelen van.
Határozatképtelenség esetén a következő közgyűlés – az eredeti napirendi kérdésekben –
összehívására maximum 30 napon belül sort kell keríteni. A megismételt közgyűlés a tagok
létszámától függetlenül szavazóképes - erről a tagokat a meghívóban tájékoztatni kell.
Amennyiben a megismételt közgyűlést az eredetitől eltérő napra kell összehívni, akkor a
tagoknak új meghívót kell küldeni.
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Minden közgyűlésen levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt, két szavazatszámlálót és két
hitelesítőt kell választani. A közgyűlésen meghozott döntésekről (tartalom, időpont, hatály,
támogatók/ellenzők) szóló nyilvántartás a határozatok tára, mely időrendben tartalmazza az
egyes döntésekhez kapcsolódó iratanyagot.
A közgyűlés határozatait írásban, e-mailben, 8 napon belül közli az érintettekkel.
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv
hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntések tartalmát,
időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók, ellenzők, és a tartózkodók számarányát
(ha lehetséges, személyét).
A közgyűlés a határozatait, valamint az éves beszámoló jóváhagyását - az alapszabályban
meghatározott kivételekkel - (a tisztségviselők megválasztása esetén is) nyílt szavazással,
egyszerű többséggel hozza, döntéseiről nyilvántartást vezet. A közgyűlés határozatait a
Szegedi Rendészeti Szakközépiskola honlapján mindenki számára elérhetővé teszi.
Az egyesület alapszabályának módosításához a közgyűlésen jelen lévő szavazásra jogosult
tagok háromnegyedes többséggel hozott határozata szükséges.
Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes többséggel hozott határozata
szükséges.
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
o Az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása.
o Az alapszabály megállapítása, módosítása.
o A tisztségviselők, elnök, elnökség megválasztása -1 éves időtartamra -, és
visszahívása.
o Az elnökség határozatainak felül bírálata.
o A tisztségviselők beszámoltatása.
o A közhasznúsági melléklet elfogadása.
o Az éves költségvetés elfogadása.
o A tagsági díj meghatározása.
o Az elnökség éves beszámolójának elfogadása.
o a végelszámoló kijelölése.
Dönt az elnökség kizárási határozata ellen fellebbezést benyújtó tag kizárásáról.
Az egyesület - vezető szerveinek – döntései, az éves beszámoló, és a közhasznú melléklet a
helyben szokásos módon kerülnek közzétételre (a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola
honlapján - www.szrszki.hu - elérhetőek).
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Tisztségviselők
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 38. és 39.§-ában rögzített összeférhetetlenségi okok a
tisztségviselők megválasztása során kizáró tényezőnek minősülnek. A megválasztott
tisztségviselőknek erről nyilatkozniuk kell.
„38. § (1) A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az
a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
(2) Nem minősül előnynek a 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, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
(3) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az
egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem
rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony
alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást –, illetve
d) az a)–c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. Ectv. 2§ 17.ponja közeli
hozzátartozó fogalma)

39. § (1) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője
volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és
vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette, illetőleg törölte.
(2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.”
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A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok
(Ptk. 3:22. § alapján)
1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
2. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
3. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
4. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
5. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő
az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

A felügyelőbizottság létrehozása és tagsága
(Ptk. 3:26. § alapján)
1. A tagok három tagból álló felügyelőbizottság létrehozását rendelik el azzal a feladattal,
hogy az ügyvezetést az Egyesület érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.
2. A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság
tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki
vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.
3. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt
venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük
során nem utasíthatóak.
4. Az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a
döntéshozó szerv választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági
jogviszony az elfogadással jön létre.
5. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás
megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag
lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi

17. Az egyesület elnöksége



Az egyesület ügyeit két közgyűlés között az egyesület elnöksége intézi.
o Az elnökség összetétele: 1 fő elnök
2 fő elnökségi tag.
Az elnökséget az elnök hívja össze, évente legalább 1 alkalommal, a kitűzött elnökségi ülés
időpontja előtt 3 nappal emailben. A meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét az
9
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elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napi rendi pontjait, melyet a Szegedi Rendészeti
Szakközépiskola honlapján nyilvánosságra hoz.
Az elnökség határozatképes, ha mindhárom elnökségi tag jelen van. Határozatai elfogadásra
kerülnek, amennyiben azt legalább kettő elnökségi tag jóváhagyja.
Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, és döntéseiről nyilvántartást vezetni.
Az elnökségi üléseken meghozott döntésekről (tartalom, időpont, hatály,
támogatók/ellenzők) szóló nyilvántartás az elnökségi határozatok tára, mely időrendben
tartalmazza az egyes döntésekhez kapcsolódó iratanyagot.
Az elnökség határozatait írásban 8 napon belül, e-mailben közli az érintettekkel.
A közgyűlés határozatait a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola honlapján mindenki számára
elérhetővé teszi.
A változásbejegyzési kérelmet a létesítő okirat módosítását, illetve az adat változását
eredményező, a szervezet elnöksége, a határozatának elfogadását követő hatvan napon belül
bejelenti a bíróságnak.
Az elnökség mindenben felel a közgyűlésnek.
Fegyelmi eljárás esetén az elnökség dönt az érintett tag kizárásáról.

Az elnökség:














Irányítja az egyesület tevékenységét, napi ügyeit viszi, a hatáskörébe tartozó ügyekben dönt.
Két rendes tag ajánlása esetén dönt felvételi ügyekben.
Közgyűlést összehívja, előkészíti, napi rendi pontjait meghatározza, melyet a meghívóban
közöl a tagokkal.
Beszámolókat előkészíti és azokat a közgyűlés elé viszi.
Az éves költségvetést elkészíti és azt a közgyűlés elé terjeszti.
Megteremti az egyesület működési feltételeit.
Az egyesület határozatait, szervezeti okmányait és egyéb könyveit vezeti.
Fegyelmi jogkört gyakorol az egyesület tagjai esetében, a kizárás kivételével, a fegyelmi
bizottság javaslata alapján.
Dönt, szövetségbe való belépésről.
A működés érdekében szakbizottságokat hoz létre.
Kidolgozza az elfogadott alapszabálynak megfelelően a működési szabályzatot.
Gondoskodik arról, hogy az egyesület szolgáltatásait, azok helyszínét, időpontját és az
igénybevételének feltételeit a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola honlapján mindenki
számára elérhetővé tegye.
Legalább két tagja kezdeményezésére rendkívüli elnökségi ülést hívhat össze – indokolt
esetben.
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18. Az Egyesület elnöke


Az Egyesület - mint jogi személy - felelős vezetője, az Egyesületet képviseli más jogi
személyekkel szemben.
Két elnökségi ülés között az elnökségi határozatokat végrehajtja, dönt az Egyesület
ügymenetét illető kérdésekben.
Koordinálja az elnökségi tagok munkáját.
Aláírási jogokat gyakorol.
Megbízást ad az Egyesülettel kapcsolatos pénzügyi, elszámolási, aláírói képviseleti
kérdésekben, utalványozói jogokat gyakorol, egy személyben. (A két elnökségi tag,
együttesen rendelkezik aláírási joggal).
Az elnök kezdeményezi az elnökségi ülések összehívását, előkészítteti azokon a napirendi
kérdések megtárgyalását.
Kooptálás esetén az elnökségi jóváhagyást előkészíti.
Az egyesületnél munkát végzőkkel írásos szerződést, megbízást, megállapodást köt eseti-,
és rendszeres munkavégzésre.
Az egyesület alkalmazottaival szemben fegyelmi jogkört gyakorol.
Az egyesületiratai megtekintését az egyesület elnöke biztosítja a betekintő kérésére, melynek
időpontja legalább három munkanappal előtte előzetesen egyeztetésre került.











19.Az Egyesület Felügyelő Bizottsága








A közgyűlés 1 éves időtartamra 3 fős felügyelő bizottságot választ.
Ennek feladata az egyesület törvényes működésének, gazdálkodásának ellenőrzése. Az
ellenőrzés során a vezető tisztségviselőktől jelentést kérhet, továbbá a közhasznú szervezet
könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
A felügyelő bizottság tagja a közgyűlés ülésén tanácskozási joggal részt vehet.
A felügyelő szerv köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a döntéshozó
szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv
döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
A döntéshozó szervet a felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított
harminc napon belül – intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte
esetén a döntéshozó szerv összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
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Az felügyelő bizottság összehívására az egyik bizottsági tag szóbeli kezdeményezésére kerül
sor, évente legalább egy alkalommal.
A felügyelő bizottság határozatképes, ha mindhárom bizottsági tag jelen van. Határozatai
elfogadásra kerülnek, amennyiben azt legalább kettő bizottsági tag jóváhagyja.
Az ellenőrzés éves viszonylatban a közgyűlésen írásos beszámoló formájában megtárgyalásra
és elfogadásra kerül.
Az felügyelő bizottság elfogadott határozatainak végrehajtásáról az elnök köteles
rendelkezni.
Az felügyelő bizottság az egyesület elnöksége mellett működik, munkáját éves ellenőrzési
program elkészítése alapján végzi.






20.Az Egyesület Fegyelmi Bizottsága



A közgyűlés 1 éves időtartamra 2 fős fegyelmi bizottságot választ.
Ennek feladata a fegyelmi vétségek kivizsgálása, és a tagsággal szembeni fegyelmi eljárás
lefolytatása.
Javaslatot tesz fegyelmi ügyekben az elnökség, részére.
Jogosítványa csak tagi viszonyra terjed ki.
Fegyelmi fokozatok: Figyelmeztetés, írásbeli figyelmeztetés, megrovás, szigorú megrovás.
Egyes kedvezményektől való eltiltás. Javaslattétel időleges, vagy végleges kizárásra.





21. Az Egyesület gazdálkodása


Az egyesület gazdálkodását a civil szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályi
rendelkezések szerint végzi.
Az egyesület gazdálkodása éves költségvetési terv alapján valósul meg.
Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.
Az Ectv. 17. § (2) bekezdése alapján az egyesület alapítója, tagja – saját vagyoni
hozzájárulásának (tagdíjának) megfizetésén túl- a szervezet tartozásaiért saját vagyonával
nem felel.





22. Az egyesület működésének főbb forrásai









Tagdíj bevételek.
Állami költségvetési támogatás.
Állami gazdálkodó, társadalmi szervek támogatása.
Rendezvények bevétele.
Reklám bevételek.
Pályázatok bevétele.
Vállalkozási tevékenységből származó, és egyéb bevételek.
Együttműködési támogatások származékos bevételei.
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Tagok adójának 1%-a (önkéntes felajánlás esetén).
Az egyesület gazdálkodási bevételeit oktatási, tanfolyam jellegű képzési és vállalkozási
tevékenységekkel kiegészítheti.
Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
Elszámolásra külső irodát, vagy szakképzett személyt bíz meg.

23.Az Egyesület megszűnése











Felszámolással.
Megszüntetése, megszűnése esetén vagyonából a hitelezők kielégítése után legfőbb
szervének a közgyűlésnek döntése szerint kell rendelkezni.
Az ezzel összefüggő vagyontárgyait, sport és testedzési célra kell felhasználni.
Ha megszűnése megállapításakor vagyonáról nem történik rendelkezés, a vagyon állami
tulajdonba kerül.
Jogi személy jogutód nélküli megszűnése esetén:
1. A jogi személy jogutód nélkül megszűnik, ha
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
d) az arra jogosult szerv megszünteti
feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.

IV.

A közhasznúsági követelményeknek való megfelelés

Az Egyesület mind a szervezetének, mind a működésének szabályozását tekintve megfelel a 2011. évi
CLXXV. tv. által a közhasznú szervezetekkel szemben támasztott követelményeknek:
-

-

-

Az egészséges életmód és szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése;
sportfinanszírozás; a gyermek és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok,
valamint a fogyatékosok sportjának támogatása címén megnevezett, állami közfeladat
szerinti tevékenységet folytat a 9. pontban részletesen felsorolt formában.
. (I.Ált. rendelk. 8. pont és 9. pont)
Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak
támogatást nem nyújt. (I.Ált. rendelk. 10. pont, 1. bekezdés)
Nem zárja ki, hogy közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhessen,
programjain részt vehessen. (I.Ált. rendelk. 9. pont az egyesület céljainál megnevezett,
egyesület szolgáltatásait igénybevevők részére vonatkozó rész és a 10. pont 2. bekezdés)
Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljai megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végez. (I. Ált. rendelk. 10. pont, 3. bekezdés)
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-

-

-

A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azokat az alapszabályban I. fejezet, 9.
bekezdésében felsorolt közhasznú céljaira fordítja. (I. Ált. rendelk. 10. pont, 4. bekezdés)
A közgyűlés ülései nyilvánosak. (III. Szerv. felép. 16. pont, 2. bekezdés)
Az ülések gyakoriságát, összehívásának rendjét, a napirend közlésének módját, a
határozatképességet és a határozathozatal módját az alapszabály tartalmazza (III.Szerv.
felép. 16. pont, 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.8.bekezdés).
Az éves beszámoló jóváhagyását az alapszabály, a közgyűlés hatáskörébe rendeli (III.Szerv.
felép. 16. pont, 5. és 8. bekezdés).
Az elnökség, felelős a döntések nyilvántartásáról (III. Szerv. felép. 17. pont, 4.,5. bekezdés).
Az egyesület - vezető szerveinek - döntései a helyben szokásos módon kerülnek közzétételre
(a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola honlapján - www.szrszki.hu - elérhetőek). (III.Szerv.
felép. 16. pont, 13. bekezdés).
A szervezet működésével kapcsolatban keletkezett iratokba betekintés mindenki számára
biztosított (I.Ált. rendelk.10. 5. bekezdés, II. Tagok jogai 14. pont,6. bekezdés).
A vezető tisztségviselőknek az összeférhetetlenségről nyilatkozniuk kell (III. Szerv. felép.
Tisztségviselők, pont).
Az egyesület törvényes működését az Felügyelő Bizottság ellenőrzi (III. Szerv. felép. 19. pont,
2. bekezdés).

V.





Záró rendelkezések

A tagok kötelezik magukat, hogy addig nem fordulnak bírósághoz, míg ügyükben megoldási
lehetőség várható egyesületen belül
Ezen túlmenően egyesületi vitás kérdések végleges rendezésére a törvényszék jogosult.
Az alapszabály módosítása 2015. december 15. napján közgyűlésen került elfogadásra.
Az alapszabály módosítása a legfőbb szerv általi elfogadása után a bíróság jóváhagyó
végzésének jogerőre emelkedésével lép hatályba.
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SZEGEDI POLICE ACADEMY SPORT CLUB
6728 Szeged, Bajai út 14. postafiók: 495.
Telefon: (00+36-62) 559-577 Elnök: +36 302649013
Fax: (00+36-62) 559-579
BM: (03-33) 13-77

E-mail: voros.zoltan@anonym.hu, iskola@szrszki.hu

Szeged 2015.12.15.

A 2011. évi CLXXXI. törvény 38. §-ának (2) bekezdése alapján az alapszabály egységes szerkezetbe
foglalt szövege, megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának!

Vörös Zoltán
Szegedi Police Academy Sport Club
elnöke

Tanuk:
1. Név: …………………………………………………….
Aláírás:….………………………………………………
Lakcím:………………………………………………….
……………………………………………………
Személyi ig.:………………………………………….

2. Név: ……………………………………………………
Aláírás:….…………………………………………….
Lakcím:…………………………………………………
………………………………………………....
Személyi ig.:………………………………………….
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A Szegedi Police Academy Sport Club alapszabályának
1. számú melléklete

A Szegedi Police Academy Sport Club
Tevékenységei

1.
2.
3.
4.
5.
6.

SZJ 194.
SZJ 194150
SZJ 194120
SZJ 1941
SZJ 16412
SZJ 182

Sport és szabadidős szolgáltatás
Sportrendezvények lebonyolítása
Szabadidősport
Sportszolgáltatás
Tanfolyami oktatás, vizsgáztatás
Tagsági viszonyon alapuló egyéb
Közösség, társadalmi szolgáltatás
7. SZJ 194110 Verseny- és élsport
8. SZJ 194150 Verseny- és élsport lebonyolítása
9. SZJ 143000 Reklám
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