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ALAPSZABÁLY
Bevezető
A Rumcajsz Lövész Egylet tagjai megállapítják, hogy az első alapszabályzatát a
2001. szeptember 7. tartott alakuló ülés elfogadta. Majd a 2015. augusztus 15-én
megtartott közgyűlés az Alapszabályt módosította és jelen szöveggel elfogadta, és az
Egyesület működése során kötelezően alkalmazandónak ismeri el.

I.

Általános rendelkezések

A civil szervezet neve:
A civil szervezet székhelye:
A civil szervezet alapítási éve:
A civil szervezet képviselője:

II.

Rumcajsz Lövész Egylet
4130 Derecske Csuklya u. 3.
2001.
az Egyesület elnöke

Az Egyesület célja és feladatai

Alapító tagok akként határoztak, hogy a Rumcajsz Lövész Egylet létrehozásával
kívánják az egyesület keretén belül szervezett sporttevékenység feltételeit
megteremteni, szponzorok bevonásával és saját bevételek biztosításával az egyesület
működésének anyagi és szervezeti kereteit biztosítani.
Az
egyesület
céljának
tekinti
az
egyesület
tagjai
versenyszerű
sporttevékenységének előmozdítását, a sportolók felkészüléséhez, fejlődéséhez,
illetőleg az utánpótlás neveléshez szükséges feltételek biztosítását, a lövéssport
széleskörű népszerűsítését. Egyesület a közhasznú tevékenysége körében nyújtott
szolgáltatásait az Egyesület tagságán kívül harmadik személy is igénybe veheti.
Az egyesület feladatának tekinti, versenyek szervezését, a sport népszerűsítését, a
versenyzők versenyzési feltételeinek megteremtését.

III.

Az egyesület tagjainak jogai és kötelezettségei
A. Az Egyesület tagjai

1. Az Egyesület tagja lehet mindenki, aki az Egyesület alapszabályában foglaltakat
magára nézve kötelezőnek ismeri el, támogatja annak tevékenységét, részt vesz az
Egyesület által meghatározott feladatok végrehajtásában.

B. Tagsági viszony keletkezése és megszűnése
1. Az Egyesületbe való belépés illetőleg kilépés önkéntes. Az Egyesületi tagság
felvétellel keletkezik és kilépéssel, kizárással továbbá elhalálozással szűnik meg.
2. A tagfelvétel kérdésében az Egyesület elnöksége nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel határoz.
3. A tag – a kilépésének az elnökhöz benyújtott írásbeli nyilatkozatával - tagsági
viszonyát bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.
4. A tagsági viszony megszűnik az egyesület megszűnésével, nem természetes
személy jogutód nélküli megszűnésével, tag kizárásával is.
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5. A kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségei alól.
6. A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az
elnökség folytatja le. Az elnök a kizárást kezdeményező kérelem beérkezésétől
számított harminc napon belüli időpontra köteles az elnökségi ülést összehívni. A
kizárási eljárásban érintett tagot az elnökségi ülésre 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 elnökségi ülésen a tag képviselővel is
képviseltetheti magát.
7. Az elnöksége nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával az
Egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki az egyesületi tagságból eredő valamely
kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi; így különösen, ha a három
hónapnál régebben esedékes tagdíjat írásbeli felszólításra sem fizeti be; illetőleg,
ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy alapszabályával össze nem
egyeztethető magatartást tanúsít. A kizárásról szóló határozat csak azt követően
hozható meg, hogy lehetőséget biztosítottak a védekezésre és a mentő vagy
enyhítő körülmények ismertetésére. A tag kizárását kimondó határozatot írásba
kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás
alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségekről
való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. A kizárásra vonatkozó
határozat ellen a tag a közgyűléshez fellebbezhet, a fellebbezést az Egyesület
postai címére írt levélben, az elnöknek címezve kell bejelenteni, a kizáró határozat
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül. A fellebezés beérkezését követően
az elnök harminc napon belüli időre köteles a közgyűlést összehívni
8. A tagdíj megfizetése miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább három
hónapos mulasztás elteltét követően az elnökség írásban – póthatáridő tűzésével
és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra való figyelmeztetéssel – felszólította a
tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen
maradt.
9. Az Egyesület tagjairól nyilvántartást kell vezetni.
10. Az Egyesület tagjai a Közgyűlés által évente előre meghatározott mértékű tagdíjat
fizetnek. A tagdíjfizetés határideje tárgyév március 31, illetőleg belépő tag
esetében a tagfelvételről szóló határozattal egy időben válik esedékessé. A tagdíj
mértéke éves díj. A tagdíjat az egyesület pénztárába kell befizetni, vagy az
egyesület bankszámlájára kell utalni.
11. A tagsági viszony megszűnésekor a fennálló tagdíj-hátralék az Egyesületet
megilleti, illetve a túlfizetés összege a tagnak visszajár.

C. A tagdíj mértéke
1. A tagsági díjat évente a Közgyűlés határozza meg, amely minden tag részére
kötelező.
2. A tagsági díjat mértéke 3500 Ft/év.
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D. A tagok jogai és kötelezettségei
1. A tag jogai:
• Részt vehet az Egyesület tevékenységében, rendezvényein.
• Használhatja az Egyesület sporteszközeit.
• Választhat és választható az Egyesület Elnökségébe, illetve tisztségeire azzal,
hogy kiskorú tag, vezető tisztségviselővé nem választható.
• Észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület
tevékenységével kapcsolatban.
2. A tag kötelezettségei:
• Az Egyesület alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint az
Egyesület szervei által hozott határozatoknak megtartása, végrehajtása.
• Az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítása, az abban való tevékeny
közreműködés.
• A tagdíj megfizetése.
• A sportág népszerűsítése.

IV.

Az Egyesület szervezete

Az egyesület szervezetét a közgyűlés, mint az egyesület legfőbb döntéshozó szerve
és az elnökség, mint az egyesület ügyvezető szerve alkotja.

A. A Döntéshozó Szerv
1. Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés.
2. Az egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló döntéshozó szerv, melyet az
elnökség határozata alapján az Elnök évente legalább egy alkalommal össze kel
hívni, amelyen meg kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves
pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló törvény rendelkezései
szerint készített beszámolót, melynek része a közhasznúsági mellékletet is.
3. Az egyesület éves beszámolóját a közgyűlés nyílt egyszerű szótöbbséges
határozattal hagyja jóvá.
4. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a
meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább 7 nap időköznek kell
lennie.
5. A közgyűlést az elnökség köteles összehívni minden esetben, ha az összehívást a
bíróság elrendeli.
6. A közgyűlést az elnökség köteles összehívni harminc napon belüli időpontra, ha az
egyesület tagjainak 1/3-a az összehívás okának és céljának megjelölésével, írásban
kéri.
7. A meghívónak tartalmaznia kell
• a jogi személy nevét és székhelyét;
• az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
• az ülés napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell
feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben
álláspontjukat kialakíthassák.
8. A közgyűlés hatáskörébe tartozik
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a.
b.
c.
d.

tagdíj mértékének megállapítása
az alapszabály módosítása;
az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása;
e. az éves költségvetés elfogadása;
f. az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni
helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása;
g. a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető
tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
h. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját
tagjával, vezető tisztségviselőjével, vagy ezek hozzátartozójával köt;
i. a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és az egyesületi
szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
j. a végelszámoló kijelölése.
9. A közgyűlésen az egyesület tagja, egy szavazati joggal vehet részt.
10. A közgyűlés határozatképes, ha ülésén a szavazóképes tagok közül legalább
50%+1 fő jelen van.
11. Ha az eredeti időpontban megtartott közgyűlés – a megjelentek az előírtnál kisebb
számban történő megjelenése miatt – nem lenne határozatképes, a
határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendi
pontokban a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes, amely tényre
azonban a tagok figyelmét a meghívóban fel kell hívni. Ha a határozatképtelenség
miatt megismételt közgyűlés nem az eredeti közgyűlés időpontjával egyező napon
kerül megtartásra, úgy a tagok részére új meghívót kell küldeni, melyben ismét
tájékoztatni kell őket távolmaradásuk következményeiről.
12. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell, és a közgyűlési
jegyzőkönyvben rögzíteni szükséges.
13. A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg,
szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
14. Az egyesület Elnöke köteles a közgyűlés által hozott olyan határozatokat, amelyek
bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapít meg, illetve
harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthet a döntés meghozatalától
számított 10 napon belül, írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az
érintettnek is megküldeni.
15. A közgyűlési jegyzőkönyvet az egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblára való
kifüggesztéssel kell nyilvánosságra hozni.

B. Az ügyvezető szerv
1. Az egyesület ügyvezető szerve az elnökség.
2. Az elnökség három tagból áll. Az elnökség az elnökét maga választja tagjai közül.
3. Az Egyesület operatív irányítását, az ügyintézést a két közgyűlés közötti
időszakban a háromtagú elnökség látja el. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja
meg öt éves időtartamra.
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4. A vezető tisztségviselőket az egyesület tagjai közül kell választani
5. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás
a. határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b. visszahívással;
c. lemondással;
d. a vezető tisztségviselő halálával;
e. a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához
szükséges körben történő korlátozásával;
f. a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
6. Az egyesület tagjai a vezető tisztségviselőt bármikor indoklás nélkül
visszahívhatják.
7. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
8. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
9. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
10. 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.
11. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
12. Az elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza, ha
mindhárom tagja jelen van. Abban az esetben ha csak az elnökség két tagja van
jelem akkor csak egyhangú döntéssel dönt.
13. Az ügyvezetés feladatkörébe tartozik
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 az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
f. a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
g. az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak
meghatározása;
h. részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i. a tagság nyilvántartása;
j. az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek
vezetése;
k. az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
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l. az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és
annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
m. az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.
14. Az Elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:
a) Részvétel az Elnökség ülésein és a határozatok meghozatalában.
b) Észrevételek, javaslatok tétele az Egyesület működésével kapcsolatban.
c) Indokolt javaslattétel rendkívüli Elnökségi ülés összehívására.
d) Megbízás alapján az Egyesület képviselete.
e) Az Elnökség által hozott határozatok végrehajtása.
15. Az Elnökséget évente legalább két alkalommal össze kell hívni. Az Elnökség
összehívására az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az elnökség másik két
tagja együttesen jogosult. Az elnökségi ülésre minden tagot a napirend közlésével
kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az elnökségi ülés napja között
legalább 5 nap időköznek kell lennie. Az elnökség ülése akkor határozatképes, ha
tagjai közül legalább kettő jelen van.
16. Az Elnökség ülései nyilvánosak, azon bárki rész vehet.
17. Az Elnökség döntéseiről az érintetteket írásban értesíti. A jegyzőkönyvet az
egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblára való kifüggesztéssel kell
nyilvánosságra hozni.
18. Az Elnökségnek nyilvántartást kell vezetnie, melyből a döntéseinek tartalma,
időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya
megállapítható.
19. Az egyesület elnöke
a) Az Egyesület legfőbb tisztségviselője, aki az Elnökség közreműködésével vezeti,
irányítja az Egyesület munkáját.
b) Munkáltatói jogkört gyakorol.
c) Feladata a közgyűlés és az Elnökségi ülések összehívása.
d) Folyamatos figyelemmel kísérése a hozott határozatok végrehajtásának.
e) Aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása külső szervek, pénzintézetek felé.
f) Döntési jogkör olyan kérdésekben, amely nem tartozik a Közgyűlés vagy az
Elnökség hatáskörébe.
g) Rendszeres együttműködés és kapcsolattartás azokkal a civil szervezetekkel,
amelyeknek az egyesület is tagja.
h) Beszámoló készítése az Elnökség által végzett munkáról.
i) Sportolók leigazolása, átigazolása.
20. Az Egyesület Elnöke önállóan, valamint az Elnökség bármelyik másik két tagja
együttesen gyakorolja az egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot.
21. Az egyesület vezető tisztségviselői munkájukért díjazásban nem részesülnek.

C. Fegyelmi bizottság
22. Az egyesület elnöksége az egyesület tagjaival szembeni elsőfokú fegyelmi eljárások
lefolytatására fegyelmi bizottságot választ. A bizottság háromtagú, az elnökből és
két tagból áll.
23. A Fegyelmi bizottság feladatait, hatáskörét és működésének szabályait az elnökség
által elfogadott Fegyelmi szabályzat állapítja meg.
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24. A Fegyelmi bizottság élén a bizottság elnöke áll. A Fegyelmi Bizottság tagjai az
egyesületben más tisztséget nem viselhetnek és azzal munkaviszonyban nem
állhatnak.

V.

Az egyesület gazdálkodása

1. Egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára.
2. Az Egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági
tevékenység végzésére jogosult.
3. Az Egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja
fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.
4. Az Egyesület a létesítő okiratában meghatározott cél megvalósítása érdekében
vagyonával önállóan gazdálkodik.
5. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagja – a vagyoni
hozzájárulásának megfizetésén túl – a szervezet tartozásaiért saját vagyonával
nem felel.
6. Az Egyesület a meghatározott cél szerinti tevékenységet (a továbbiakban: alapcél
szerinti tevékenység) – ideértve a közhasznú tevékenységet is – folytathat és –
célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében – gazdaságivállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti
tevékenységét nem veszélyezteti.
7. Az Egyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével
összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű
jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A
sportlétesítmények használata illetve működtetése – e rendelkezés alkalmazásában – a
sportegyesület alaptevékenységének minősül.
8. Az Egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem
veszélyezteti az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységének ellátását és
működésének fenntartását.
9. Az Egyesület bevételei:
a. tagdíj;
b. gazdasági-vállalkozási
tevékenységből
(szolgáltatás
nyújtásából)
származó bevétel;
c. a költségvetési támogatás:
d. az
államháztartás
alrendszereiből
közszolgáltatási
szerződés
ellenértékeként szerzett bevétel;
e. más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
f.
befektetési tevékenységből származó bevétel;
g. az a)–f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.
10. Az Egyesület költségei, ráfordításai (kiadásai):
a. alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó
költségek;
b. gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül
kapcsolódó költségek;
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c. a civil szervezet szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az
adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket),
valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi
eszközök értékcsökkenési leírása;
d. d) az a)–c) pontok alá nem tartozó egyéb költség.
11. Az Egyesület bevételeit elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván.
12. Az Egyesület költségeit, ráfordításait (kiadásait) alapcél szerinti (közhasznú)
tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység között, az árbevételének
(bevételének) arányában kell évente megosztani.

VI.

Összeférhetetlenségi szabályok

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 az egyesület vezető tisztségviselője, aki a megelőző három évben 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 vagy törölte.
4. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki a közügyek gyakorlásától eltiltó ítélet hatálya
alatt áll.
5. 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.

VII.

Közhasznúsági nyilatkozatok

1. Az Egyesület az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységeket végzi: 2004. évi I tv.
49.§ c. pontjában meghatározott szabadidősport gyakorlása, feltételeinek
biztosítása
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2. Az Egyesület rögzíti, hogy a törvényben és jelen alapszabályban rögzített
közhasznú tevékenységet folytat, továbbá biztosítja, hogy tagjain kívül más is
részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból.
3. Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő
okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem
veszélyeztetve végez;
4. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja;
5. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
6. A döntéshozó szerv ülései nyilvánosak, azon bárki rész vehet.
7. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket
kell vezetni és azokat az üzleti év végén le kell zárni. Az üzleti év végével a
képviselő az egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a
gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.
8. Az Egyesület köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási
tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani,
egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.
9. Az Egyesület működésével, szolgáltatási igénybevétele módjával, beszámolói
közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban
meghatározott módon (közzétételi kötelezettség), másrészt az alapszabályban
szabályozott irat-betekintési és felvilágosítás-adási jog rögzítésével.
10. Az Egyesület köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni,
letétbe helyezni és közzétenni.
11. Az egyesület működésével kapcsolatban keletkezet iratba bárki betekinthet. Az
iratbetekintési igényt az elnöknél írásban kell bejelenteni. Az elnök köteles a
bejelentést követő nyolc napon belül – az igénylő értesítésével – az egyesület
székhelyén az iratbetekintést biztosítani.
12. Az egyesület működésének, szolgáltatás igénybevétele módjának, beszámolói
közlésének nyilvánosságáról, az egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán való
kifüggesztéssel gondoskodik.

VIII.

Az egyesület megszűnése

1. Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
a. a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
b. az arra jogosult szerv megszünteti
c. az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
2. A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után
fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős
miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében az utánpótlás-nevelés
támogatására kell fordítani.
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Egyéb rendelkezések

1. Az egyesület működése felett az ügyészség – az Ectv.-ben valamint a Ptk.-ban
meghatározott eltérésekkel – az ügyészségről szóló törvény rendelkezései szerint
törvényességi ellenőrzést gyakorol.
2. Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
torvény (Ectv.), a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cet.), illetve a
civil szervezetekre vonatkozó egyéb jogszabályokat és a sportról szóló 2004. évi I.
törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Záradék
Alulírott Babits László, mint a Rumcajsz Lövész Egylet képviselője igazolom,
hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a közgyűlés
által elfogadott hatályos tartalomnak. Az egységes szerkezetű okirat
elkészítésére az időközben bekövetkező jogszabályi változások miatt a teljes
alapszabály átdolgozása miatt került sor.
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