
1 

 

Szeidl Balázs jegyzőkönyvvezető hitelesítő hitelesítő 

Jegyzőkönyv 

 

Készült a Komáromi Úszóklub SE Közgyűlésének 2/2014. megbeszélésén 2014. május 20-án 18:30-19.30 között 

Komáromban, a Táncsics M. u. 34-ben a Komáromi Úszóklub SE. székhelyén.  

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 

 

Szeidl Balázs az Úszóklub SE. elnöke üdvözölte a megjelenteket és megállapította, hogy a közgyűlés az eredetileg 

kitűzött időpontban 2014.05.20-án 18:30-kor határozatképes, mivel a 43 rendes tagból 26 volt jelen.  

 

Az elnök megállapította, hogy a megjelent 43 tag között 26 rendes tag illetve kiskorúak esetén törvényes 

képviselőik vannak jelen, így 26 szavazhat. 

 

Szavazás a Közgyűlés jegyzőkönyvének vezetésére kijelölt személyről: 26 szavazat, 0  ellenszavazat és 0 

tartózkodás mellett felkérték Szeidl Balázs elnököt a közgyűlés levezetésére, illetve a jegyzőkönyv vezetésére. 

 

Szavazás a Közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére kijelölt személyekről: a tagok 24 szavazat 0 ellenszavazat és 

2 tartózkodás mellett felkérték Zsámboki Évát és Fenyvesi Szilárdot a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

 

Szeidl Balázs elnök ismertette a közgyűlés napirendjét: 

 

A meghívóban szereplő napirendi pontok: 

 

1. Alapszabályzat módosítás: a Civil Törvény változása miatt a civil szervezetek és közhasznú szervezetek 

alapszabályzatát összhangba kell hozni az új törvény rendelkezéseivel. 

2. Az Elnökség, a Ellenőrző Bizottság és a Fegyelmi Bizottság tagjainak mandátum megerősítése. 

 

 

 

1/2/2014. (2014.05.20.) Közgyűlési Határozat:  

Határozat képesség megállapítása: szavazatra jogosultak száma: 26, határozathozatalból kizártak száma 1, 

szavazhat: 25 

Az Egyesület Közgyűlése megszavazza a meghívóban szereplő eredeti napirendi pontok tárgyalását a 

következő szavazati aránnyal: 25 igen, 0 nem, 1 tartózkodás. 

 

 

 

 

 

1. Napirendi pont: az egyesület alapszabályának módosítása 

1.1. Szeidl Balázs, az egyesület elnöke, ismertette és bemutatta a Komáromi Úszóklub SE. 

Alapszabályzatának tervezett módosításait. 

1.2. Az egyesület tagjai a tervezett alapszabályzat módosításokat 2014.05.07-n a közgyűlési meghívóval 

együtt megkapták és lehetőségük volt a módosítások megismerésére. 

1.3. Tervezett módosítások 

 

Az 1. pont kiegészül a következő szöveggel: 

 

Az Egyesület a tagok közös, tartós alapszabályában meghatározott céljainak folyamatos megvalósítására létesített, 

nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy. 

Egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára. Az Egyesület az egyesületi cél megvalósításával 

közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. Az Egyesület vagyonát céljainak megfelelően 

használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat. 

Az Egyesület politikai tevékenységet nem végez, választásokon jelöltet nem állít, szervezete pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 

A 3. pont kiegészül a következő szöveggel: 

 

• Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység 

kivételével Az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése; sportfinanszírozás; 
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a gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának 

támogatása a sportról szóló 2004. évi I. tv. 49. §. c.), e.), és n.) pontjai alapján.  

• Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység. Az egyesület közreműködik az 

állami szervek és/vagy települési önkormányzatok közművelődési feladatainak ellátásában a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló, 1997. évi CXL. tv. 76.§, 78.§, 79.§, a 

felnőttképzésről szóló, 2011. évi CI. tv. 3.§ (2) bek., a 2/2010.(II.10.) SZMM rendelet alapján.  

• Közérdekű önkéntes tevékenység. Az egyesület közreműködik és szerepet vállal a társadalom tagjainak 

szolidaritáson alapuló, az állampolgárok öntevékenységét kifejező, a személyeknek és közösségeknek más vagy 

mások javára ellenszolgáltatás nélkül végzett önkéntes tevékenységnépszerűsítésében, tájékoztatásban és 

toborzásban a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tv. 3. §. d.) pontja alapján.  

• Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség előmozdítása. Az egyesület cél és feladatrendszerén keresztül, valamint 

megvalósuló programjai révén közreműködik és hozzájárul az egyenlő bánásmód követelményeinek 

megvalósulásában és az esélyegyenlőség érvényesítésében az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 1.§-a alapján. 

• Részt vesz, segíti és együttműködik a helyi önkormányzatokkal, továbbá más civil szervezetekkel az ember és 

környezete harmonikus kapcsolatának fenntartásában, a környezet védelmében a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló, 1995. évi LIII. tv. 1.§.(2) bek. f.) pontja, 10.§. (1) bek., az Ötv. 13.§.(1) 11. pontjai alapján.  

• Részt vesz és közreműködik az ifjúság egészségügyi gondozása és egészséges életmódra nevelése, a rendszeres 

testmozgásra ösztönzése, a környezet és település egészségügyi feladatok, valamint az egészséges életmód 

választásához szükséges ismeretek megszerzése érdekében a helyi önkormányzatokkal és más civil szervezetekkel 

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 38.§.(1) bek b.) pontja, a 153. §. (1) bek. d.) pontja, valamint az Ötv. 

13. §. (1) bek. 4. és 15. pontjai alapján. 

• Közreműködésével elősegíti, és nemzetközi kapcsolatokat épít, továbbá együttműködik más országok – 

különösen az Európai Unió országainak – szervezeteivel a vidéki népesség és a kisebbség felemelkedését, 

életkörülményeit, esélyeiket javító és erősítő programok kezdeményezésében, kidolgozásában és 

megvalósításában. Tevékenységével hozzájárul a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 4.§-ában, a 

12. § (1) bekezdésében megfogalmazott egyéni, valamint 19.§-ában rögzített közösségi jogai érvényesítését célzó 

programok létrehozásában, továbbá azok megvalósításában közreműködik e törvény 10.§.(4) és (5) bekezdése 

alapján. 

• Demokráciafejlesztés, a társadalmi részvétel erősítése a helyi fejlesztésekben, a fejlesztéspolitikában, a civil 

szerveztek és helyi közösségek társadalmilag hasznos és közösségteremtő, közösségfejlesztő tevékenységeinek 

elősegítése a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. tv.2.§.(1) és a 

7.§.(1) bek. a.) pontja, a 9.§ (1) bek. és különös megállapodás esetén a 13.C.(2) bek. a.) pontja alapján. 

 

A 6.1. pont kiegészül a következő szöveggel: 

 

e. A tagsági viszony keletkezése az Egyesület Közgyűlése általi elfogadással keletkezik. 

 

 

A 6. pont kiegészül a következő szöveggel: 

 

6.7. A tagok felvétele - tiszteletbeli taggá nyilvánítás kivételével - írásbeli belépési nyilatkozat alapján történik és a 

tagfelvétel kérdésében a Közgyűlés határoz. A tagfelvétel sportolók esetén próbaidőhöz kötött.  A próbaidő 

tartama az az időszak, amit a sportoló az első úszásoktatási- vagy edzési időpont és a Magyar Úszó Szövetség első 

technikai vizsga időpontja között az egyesület által szervezett foglalkozásokon eltölt. A próbaidő alatt a havi 

edzéslátogatás átlagának 80%-nak meg kell lennie kivéve orvos által igazolt betegség esetén. A felvételt kérelmező 

tagjelölt edzőjének nyilatkoznia kell, hogy a gyermek és szülei elfogadták az egyesület értékrendjét és azzal 

összhangban viselkedtek a próbaidő alatt. 

Az elnökség felvételt megtagadó határozatával szemben a közgyűléshez lehet fordulni a döntésről való 

tudomásszerzést követő 30 napon belül. 

 

A 7. pont kiegészül a következő szöveggel: 

 

Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik, kivéve az alapszabályban 

meghatározott különös jogállású tagságot. 

 

b. A rendes tag jogai: jogosult a Közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a Közgyűlés rendjének 

megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.  

 

r. Nem veszélyeztetheti az Egyesület céljainak megvalósítását és az Egyesület tevékenységét. 
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Tagsági felelősség szabályai: 

• A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja.  

• A kiskorú tag tagsági jogait az egyesület Közgyűlésén gyakorolhatja törvényes képviselőjén keresztül. Ha a tag 

nagykorú, de akadályoztatás miatt nem tud a Közgyűlésen részt venni, akkor az általa írásban két tanúval 

hitelesített meghatalmazáson meghatározhatja a képviseletére kijelölt személyt. 

 

A 7. pont módosul a következő szöveggel: 

 

A rendes tag köteles:  

i. az egyesület alapszabályában és egyéb szabályzataiban foglalt egyéb előírásokat valamint az egyesület szervei 

által hozott határozatokat megtartani, tagi kötelezettségeit teljesíteni. 

 

A 8. pont módosul a következő szöveggel: 

 

8.1. A tagsági viszony megszűnik: 

a. Kilépéssel, a tag tagsági jogviszonyát az Egyesület elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indoklás 

nélkül megszüntetheti. 

b. Törléssel, a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával. Az Egyesület Alapszabálya a tagságot 

feltételekhez köti, így ha a tag nem felel meg ezeknek a követelményeknek, a Közgyűlés a tagsági jogviszonyt 30 

napos határidőben írásban felmondhatja. Hivatkozva az Alapszabály 7.1.q. pontjára az elektronikus útón történő 

kapcsolattartás a tagok számára kötelező. 

c. Kizárással. A tagnak jogszabályokat, az Egyesület Alapszabályát, vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy 

ismételten sértő magatartása esetén a Közgyűlés – bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére 

– a taggal szemben kizárási eljárást biztosító szabályokat így határozta meg:  

A Közgyűlés fegyelmi eljárás lefolytatását követően kizárhatja az egyesületből azt a tagot, aki az Alapszabály 7.1., 

7.2., 7.3. pontokban foglalt tagsági viszonyából eredő kötelezettségeit, vagy a 3. pontban foglalt alapértékeit neki 

felróhatóan vétkesen megszegi, és akinek az egyesületben való maradása az egyesület céljainak elérését 

veszélyezteti. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indoklással ellátni. Az indoklásnak 

tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségekről való 

tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal igazolható módon közölni kell. Az Alapszabály a kizáró határozat ellen 

fellebbezési lehetőséget nem biztosít. 

d. A tag halálával, illetve jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével. 

 

 

A 9.1.1. pont módosul a következő szöveggel: 

 

A közgyűlés az Egyesület döntéshozó szerve, az egyesületet érintő minden kérdésben döntési jogkörrel 

rendelkezik. 

 

A 9.1.3. pont módosul a következő szöveggel: 

 

b. az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása, 

d. az éves beszámoló – ezen belül az elnökség Egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása, 

j. a vezető tisztviselő megválasztása, visszahívása és esetleges díjazásának megállapítása. A közgyűlés hatáskörébe 

tartozik az Elnök, ill. elnökségi tagok visszahívása. A visszahívást bármely egyesületi tag kezdeményezheti a 

közgyűlés összehívásával. Az Elnököt és az Elnökségi tagokat a közgyűlés az alábbi esetekben hívhatja vissza:  

• amennyiben velük szemben a jogszabályban, vagy a jelen alapító okiratban meghatározott összeférhetetlenségi 

ok áll fenn, illetve 

• amennyiben hatáskörüket az Elnök, illetve az Elnökségi tagok túllépik.  

• ha a tisztségviselő méltatlanná vált a poszt betöltésére, 

• ha három egymást követő alkalommal nem jelent meg az egyesület közgyűlésén, illetve az elnökség ülésein, ha 

három hónapot meghaladóan nem fizet tagdíjat. 

k. a vezető tisztségviselő feletti munkáltató jogok gyakorlása, amennyiben a vezető tisztségviselő az Egyesülettel 

munkaviszonyban áll. 

l. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület esetlegesen saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével, vagy ezek hozzátartozójával köt, 

m. a jelenlegi é korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők, vagy más egyesületi szervek tagjai elleni 

kártérítési igények érvényesítéséről való döntés, 

n. amennyiben szükséges, a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, 

o. megszűnéskor a végelszámoló kijelölése. 
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A 9.1.5. pont módosul a következő szöveggel: 

 

A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. 

Amennyiben egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség 

megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

Határozathozatalból kizártak köre, azaz 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 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. 

 

Az Alapszabály módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

Az Egyesület céljának módosításához a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 

határozata szükséges. 

Az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes 

szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

 

 

A 9.1.7. pont módosul a következő szöveggel: 

 

9.1.7. A közgyűlés ülései nem nyilvánosak; azon a tagokon kívül a közgyűlés összehívására jogosult által 

meghívottak és az Alapszabály, vagy a Közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek 

vehetnek részt. 

 

A 9.1. pont kiegészül az alábbi alpontokkal: 

 

9.1.8.A rendes Közgyűlés ülését az elnök meghívó küldésével vagy közzétételével hívja össze. A meghívónak 

tartalmaznia kell: 

• az Egyesület nevét és székhelyét; 

• az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 

• az ülés napirendjét olyan részletességgel, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben 

álláspontjukat kialakíthassák. 

A Közgyűlés az ülését az Egyesület székhelyén tartja. 

Amennyiben a Közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen 

valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. 

A Közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésekben hozható határozat, kivéve, ha 

valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag 

hozzájárul. 

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől, vagy közzétételétől számított, az Alapszabályban meghatározott időn belül a 

tagok és az Egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a 

kiegészítés indoklásával. A kiegészítés tárgyában az összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Amennyiben 

nem születik döntés, vagy a kérelem elutasításra kerül, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat 

meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítése tárgyában. 

 

9.1.9. Az Elnökség köteles a rendkívüli Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha: 

• Az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

• Az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességekor teljesíteni; vagy 

•Az Egyesület céljainak elérése veszélybe kerül. 

Az így összehívott rendkívüli közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése 

érdekében intézkedést tenni, vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni. 

 

A 9.2. pont módosul az alábbiak szerint: 

 

9.2.1. Az Egyesület vezető szerve a 3, azaz három tagú Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés egyszerű 

szótöbbséggel, titkos szavazással 5 év időtartamra választja. Elnök: Szeidl Balázs, elnökségi tagok: Szabó Péter és 

Both András.  

Az Elnökség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges 

körben nem korlátozták. 

Az Elnökség elnöke ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 
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Az Elnökség tagjai vezető tisztségviselők, valamennyi tagja magyar állampolgár és egyikük sincs eltiltva a 

közügyektől. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 

tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben 

legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem 

egyenlítette ki. 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. 

A vezető tisztségviselőket az Egyesület tagjai közül kell választani, megbízatásuk időtartama nem haladhatja meg 

az 5 évet. A vezető tisztségviselők újraválaszthatóak. 

Az elnökség tisztségviselői és tagjai vezető tisztségviselők, figyelemmel: az alapítvány és a közalapítvány 

kezelője, illetőleg kezelő szervének (szervezetének) és felügyelő szervének elnöke és tagja, továbbá - ha az 

alapítvány kezelő szerve (szervezete) elkülönült jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy 

állami szerv - a kezelő szerv (szervezet) egyszemélyi felelős vezetője vagy ilyen jogkörben eljáró testületének 

tagja; a társadalmi szervezet ügyintéző és képviseleti vagy felügyelő szervének elnöke és tagja; a közhasznú 

társaság ügyvezetője, valamint a felügyelő bizottság elnöke és tagja, továbbá a közhasznú szervezetként 

nyilvántartásba vett szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, a 

létesítő okirat szerint egyszemélyi felelős vezető feladatot ellátó személy. 

Nem lehet az Elnökség tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre 

ítéltek, amíg a büntetett előítélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 

Nem lehet az Elnökség tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős 

bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy így az 

Egyesület vezető tisztségviselője nem lehet. 

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet az Elnökség tagja az, akit eltiltottak az 

Elnökségi tevékenységtől. 

 

Az elnökség tagjai kötelesek: 

• a Közgyűlésen részt venni; 

• a Közgyűlésen az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni; 

• az Egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. 

Az Elnökség tagja az Egyesület tagjai részére köteles az Egyesületre vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra 

az Egyesületre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az 

iratbetekintést az Elnökség tagja a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.  

 

A 9.2.4. pont kiegészül az alábbi szöveggel: 

 

Az elnökség határozatait a jelen lévők egyszerű szótöbbséggel hozza. 

 

9.2.5. pont módosul az alábbiak szerint: 

 

Az elnökség hatáskörébe tartozik különösen: 

a) az Egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala, 

b) a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése, 

c) az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése, 

d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe 

nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása, 

e) az Egyesület jogszabály és Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztásának 

előkészítése, 

f) Rendes és rendkívüli közgyűlés helyének és időpontjának meghatározása, a közgyűlések összehívása, a javasolt 

napirendi pontok előkészítése,a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése, 

g) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre, 

h) az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala és végrehajtása, 

i) az ügyrend elfogadása, 

j) az etikai szabályok elfogadása,  

k) a folyamatos tagnyilvántartás vezetése, tagsági viszony megszüntetésének előkészítése, 

l) az Elnök utasítása a közgyűlés összehívására, 

m) az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratok, határozatok, valamint egyéb könyveinek vezetése, 

és azokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére, 

n) a közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése 

o) az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése, 

p) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 

q) Az egyesület szervezeti és működési szabályzatának megállapítása és módosítása, 
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r) A közgyűlés kizárólagos hatáskörén kívül eső, az egyesület törvényes és alapszabály szerinti működését 

biztosító határozatok meghozatala és végrehajtása, 

s) Ideiglenes, vagy állandó feladatok ellátására munkabizottságok létrehozása,  

t) Gazdálkodás a megállapított költségvetés keretein belül,  

u) Éves költségvetési előirányzatok évközi szükség szerinti módosítása, átcsoportosítása,  

v) az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e 

törvényben előírt intézkedések megtétele, 

w) az Alapszabály felhatalmazása alapján a tagfelvételről való döntés.  

x) az Elnökségi tagság az ötéves időtartam lejártával megszűnik. 

 

 

9.2.11. pont módosul az alábbiak szerint: 

 

Az elnök és az elnökség tagjai, illetve az ennek jelölt személyek kötelesek valamennyi érintett közhasznú 

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tevékenységet egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is 

betöltenek. 

 

A 9.2. pont kiegészül a következő alpontokkal: 

9.2.12. Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 5 év időtartamra  

választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult  

vezetője. Az Elnök akadályoztatása esetén a név szerint megnevezett két vezetőségi tag együttesen  

gyakorolja a szervezet képviseletét, illetve az elnök hatáskörébe utalt feladatokat. 

 

   9.2.13. Az Elnökségi tagság megszűnik: 

• határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 

• megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 

• visszahívással: az Egyesület tagjai az Elnökségi tagot bármikor, indoklás nélkül visszahívhatják; 

• lemondással: az Elnökség tagja megbízatásáról az Egyesülethez címzett, az Egyesület másik Elnökségi tagjához 

vagy a Közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat azzal a kikötéssel, hogy amennyiben az Egyesület 

működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új elnökségi tag kijelölésével, vagy megválasztásával, ennek 

hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá. 

• 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.  

 

Az Elnökség tagja, vagy az Elnöke kérheti a bíróságtól a tagok és az Egyesület szervei által hozott határozat 

hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az alapszabályba ütközik. A határozat hatályon 

kívül helyezése iránt attól az időponttól számított 30 napon belül lehet keresetet indítani az Egyesület ellen, amikor 

a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat 

meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. Nem jogosult perindításra az, 

aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes 

fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett. 

Ha a határozatot az Egyesület vezető tisztségviselője, azaz Elnökségi tagja támadja meg, és az Egyesületnek nincs 

más olyan vezető tisztségviselője, aki az Egyesület képviseletét elláthatná, a perben a bíróság az Egyesület perbeli 

képviseletére ügygondnokot rendel ki. 

A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs. A 

bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A felfüggesztést elrendelő 

végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. A perben bírósági meghagyás nem bocsátható ki. 

 

A 9.3. pont az alábbiak szerint módosul: 

 

9.3. Az egyesület felügyeleti szerve az Ellenőrző Bizottság. 

 

9.3.1. Az Ellenőrző Bizottság, amely 3 főből áll. Az Ellenőrző Bizottság elnökéből és két tagjából áll. Az 

Ellenőrző Bizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatóak. Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja 

meg. 

 

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 

a) a vezető szerv elnöke vagy tagja; 

b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik; 
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c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 

nem pénzbeli szolgáltatásokat –; illetve 

d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója; 

e) a közhasznú szervezetekről szóló törvény 9. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ki van zárva. 

 

9.3.5. Az Ellenőrző Bizottság feladatai: 

Az ellenőrző bizottság feladata, - 2011. CLXXV. tv. 41.§-nak megfelelően és ott részletezetten –  

hogy ellenőrizze az egyesület alapszabályok szerinti működését és a pénzügyi gazdálkodást: 

a) a felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását, melynek során a vezető 

tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a 

közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja; 

b) a felügyelő szerv tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve 

részt vesz, ha a jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik; 

c) a felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető 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; 

c. az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára – annak megtételétől számított harminc 

napon belül – össze kell hívni, mely határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő 

szerv is jogosult; 

d. ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, 

a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

 

 

9.3.7. Az Ellenőrző Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen: jogosult 

az Egyesület működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az 

Egyesület Közgyűlésétől, illetve munkavállalóitól, az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat 

megvizsgálhatja.  

A Közgyűlés ülésén tanácskozási joggal részt vehet, jogszabálysértés vagy súlyos mulasztás esetén köteles a 

Közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni. 

 

A 9.4. pont az alábbiakkal egészül ki: 

 

9.4.4. A Fegyelmi Bizottság létrehozásának kötelező esetei: 

• amennyiben a tagok több, mint fele nem természetes személy, vagy 

• ha a tagság létszáma a 100 főt meghaladja. 

 

A 11. pont az alábbiak szerint módosul: 

 

Az Egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára. 

Az Egyesület az Egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére 

jogosult. 

Az Egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok 

részére nyereséget nem juttathat. 

 

Az Egyesület éves beszámolóját és költségvetési tervét a számviteli törvény és a 224/2000. 

(XII.19.) Korm. rendelet szerint kell elkészíteni és a közgyűlés elé terjeszteni a 350/2011. (XII.30.) 

 Korm. rendelet alapján elkészített közhasznúsági melléklettel együtt. 

 

A 12. pont az alábbiak szerint módosul: 

 

Az egyesület megszűnik: 

• Jogutódlással: Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre 

válhat szét. Feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését a közgyűlés mondja ki.  

• Jogutód nélkül, az alábbi esetekben: 

a) az Egyesület megvalósította célját, vagy az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem 

határoztak meg; vagy 

b) az Egyesülettagjainak száma 6 hónapon keresztül nem éri el a 10 főt; 

c) a tagok kimondják a megszűnését; vagy 
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d) az arra jogosult szerv megszünteti – feltéve, hogy az Egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló 

megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság az Egyesületet a nyilvántartásból törli. 

Rendelkezés a fennmaradó vagyonról jogutód nélküli megszűnés esetén: A sportegyesület megszűnése esetén - a 

hitelezők kielégítése után a vagyont a Közgyűlés határozata alapján kizárólag hasonló cél megvalósítására létrejött 

közhasznú szervezetnek kell. 

 

Az alapszabályzat kiegészül a 13. ponttal: 

 

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Polgári Törvény-könyvéről szóló 2013. évi V. 

törvény, az egyesülési jogról szóló 2011. CLXXV. tv., valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az 

ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. tv., továbbá a civil szervezetek gazdálkodásáról 

szóló jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

2/2/2014. (2014.05.20.) Közgyűlési Határozat:  

Határozat képesség megállapítása: szavazatra jogosultak száma: 26, határozathozatalból kizártak száma 1, 

szavazhat: 25 

A Közgyűlés elfogadta a Komáromi Úszóklub SE. 2013.03.19-e óta érvényes Alapszabályzatának 

módosításait a következő szavazati aránnyal:  25 igen, 0 nem, 1 tartózkodás. Az új Alapszabályzatot Szeidl 

Balázs elnök, Szabó Péter és Both András elnökségi tagok hitelesítettek. 

 

 

Az egyesület közhasznú fokozatának megerősítése 

 

Szeidl Balázs elnök elmondja, hogy 2011-ben az új civil törvény alapján azok az egyesületek, akik rendelkeznek 

közhasznúsági fokozattal, azok kettő évig, azaz 2014-ig megtarthatják státuszukat. Ez az időpont ebben az évben 

lejár, tehát az egyesületnek most bizonyítania kell, hogy továbbra is jogosan használja a közhasznúsági fokozatot.  

A közhasznúság megtartását, illetve annak jogosságát a 2011. évi CLXXV. törvény VII. fejezete szabályozza. 

Szeidl Balázs elnök elmondja, hogy a közgyűlési meghívóhoz csatolta a 2011. évi CLXXV. törvény VII. fejezetét, 

amit kér, hogy most együttesen a tagság értelmezzen és vitassa meg. 

Szeidl Balázs elmondja, hogy a 2011. évi CLXXV. törvény VII. fejezetének (4) és (5) pontja határozza meg, hogy 

milyen feltételekkel tarthatja meg jogállását a szervezet. Tájékoztatja a közgyűlést, hogy mindkét pont 3-3 

alpontjai közül elég egynek eleget tenni ahhoz, hogy az egyesület továbbra is megőrizze közhasznúsági státuszát. 

Szeidl Balázs elmondja, hogy a mai napon elfogadott 2013. évi közhasznúsági eredmény alapján a 2011. évi 

CLXXV. törvény VII. fejezetének (4) pontjának a), b) és c.) bekezdése is releváns az egyesületre.  

Kéri a közgyűlést, hogy tárgyalja meg az új feltételeket, majd fogadja el. 

A tagság megvitatta a 2011. évi CLXXV. törvény VII. fejezetének (4) pontjának a), b) és a c) bekezdésének 

tartalmát, s jóváhagyta. 

Szeidl Balázs elmondja, hogy a 2013. évi közhasznúsági eredmény alapján a 2011. évi CLXXV. törvény VII. 

fejezetének (5) pontjának a), b) és c) bekezdése is releváns az egyesületre. 

Kéri a közgyűlést, hogy tárgyalja meg az új feltételeket, majd fogadja el. 

A tagság megvitatta a 2011. évi CLXXV. törvény VII. fejezetének (5) pontjának a), b) és c) bekezdéseinek 

tartalmát, s jóváhagyta. 

Szeidl Balázs kéri a közgyűlést, hogy gondolja át még egyszer a szervezet közhasznúsági fokozatának 

megerősítését, s ha nincs ellenvélemény, vagy egyéb javaslat, akkor fogadja el a szervezet közhasznú státuszának 

megerősítését, s annak a Tatabányai Törvényszékhez való módosítási kérelmének megküldését. 

A tagság részéről ellenérv nem jelentkezett, így a közgyűlés a következő határozatot hozta: 

 

3/2/2014. (2014.05.20.) Közgyűlési Határozat:  

Határozat képesség megállapítása: szavazatra jogosultak száma: 26, határozathozatalból kizártak száma 1, 

szavazhat: 25 

Az Egyesület Közgyűlése elfogadja a szervezet közhasznú jogállásának megerősítését és annak megküldését 

a Tatabányai Törvényszékre a következő szavazati aránnyal: 25 igen, 0 nem, 1 tartózkodás. 

 

A módosítási kérelem elindítása 
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Szeidl Balázs jegyzőkönyvvezető hitelesítő hitelesítő 

 

4/2/2014. (2014.05.20.) Közgyűlési Határozat:  

Határozat képesség megállapítása: szavazatra jogosultak száma: 26, határozathozatalból kizártak száma 1, 

szavazhat: 25 

Az Egyesület Közgyűlése elfogadja az egyesület alapszabályában beállt változásokat, és egyúttal 

felhatalmazza a jelenleg megbízott elnököt, név szerint Szeidl Balázst, hogy az egyesületi változások 

bejelentését indítsa meg a Tatabányai Törvényszék felé következő szavazati aránnyal: 25 igen, 0 nem, 1 

tartózkodás. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. Napirendi pont: az Elnökség, a Ellenőrző Bizottság és a Fegyelmi Bizottság tagjainak mandátum 

megerősítése. 

 

Az Elnökség mandátumának megerősítése 

 

Elnök: Szeidl Balázs (2900 Komárom, Babits u. 24. sz.ig.sz.:135217RA) 

Elnökségi tagok:  Both András alelnök (2900 Komárom, József A. u. 1. szám alatti lakos sz.ig.sz.: 006776JA) és 

Szabó Péter alelnök (2900 Komárom, Budai Nagy Antal utca 35. szám alatti lakos sz.ig.sz.: 618006HA). 

Az elnökség megbízatása 2015. augusztus 27-ig tart. 

 

5/2/2014. (2014.05.20.) Közgyűlési Határozat:  

Határozat képesség megállapítása: szavazatra jogosultak száma: 26, határozathozatalból kizártak száma 23, 

szavazhat: 23 

Az Egyesület Közgyűlése megerősíti az egyesület Elnökségének összetételét a következő szavazati aránnyal: 

23 igen, 0 nem, 3 tartózkodás. 

 

Az Ellenőrző Bizottság mandátumának megerősítése 

 

Elnök: Óvári Ferenc (Komárom, Petőfi Sándor utca 111. sz.ig.sz.: 641510LA) 

Tagok: Jordán Antal (Komárom, Szent László utca 17. sz.ig.sz.: 196215JA), Sebestyén Attila (Komárom, Gróf 

Zichy Miklós utca 3. sz.ig.sz.: 297199LA) 

Az Ellenőrző Bizottság tagjainak megbízatása 2016. november 18-ig tart. 

 

6/2/2014. (2014.05.20.) Közgyűlési Határozat:  

Határozat képesség megállapítása: szavazatra jogosultak száma: 26, határozathozatalból kizártak száma 3, 

szavazhat: 23 

Az Egyesület Közgyűlése megerősíti az egyesület Ellenőrző Bizottságának összetételét a következő szavazati 

aránnyal: 23 igen, 0 nem, 3 tartózkodás. 

 

Fegyelmi Bizottság mandátumának megerősítése 

 

Elnök: Óvári Attila (2948 Kisigmánd, Rákóczi Ferenc utca 18. sz.ig.sz.: 714899PA),  

Tagok: Jordán Antal (2900 Komárom, Szent László utca 17. sz.ig.sz.:196215JA) és Szabó Péter (2900 Komárom, 

Budai Nagy Antal utca 35. sz.ig.sz.: 618006HA). 

A Fegyelmi Bizottság tagjainak megbízatása 2016. november 18-ig tart. 

 

7/2/2014. (2014.05.20.) Közgyűlési Határozat:  

Határozat képesség megállapítása: szavazatra jogosultak száma: 26, határozathozatalból kizártak száma 3, 

szavazhat: 23 

Az Egyesület Közgyűlése megerősíti az egyesület Fegyelmi Bizottságának összetételét a következő szavazati 

aránnyal: 23 igen, 0 nem, 3 tartózkodás. 

 

 

Miután egyéb észrevétel javaslat nem hangzott el, az elnök a közgyűlést befejezettnek nyilvánította.  

 

Komárom, 2014.05.20 


