Zalaszentgróti Művelődési
És Sportegyesület Alapszabálya

ALAPSZABÁLY
amely létrejött az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. 12 törvény § (1) bekezdése alapján I.
Egyesület adatai
1. Az egyesület neve: Zalaszentgróti Művelődési és Sportegyesület
2. Az egyesület rövidített neve:ZMSE
3. Az egyesület székhelye: 8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 9.
4. Az egyesület alapításának időpontja: 1998, működésének időtartama határozatlan időre jön
létre.
5. Az egyesület működési területe: Magyarország
6. Az Egyesület önkormányzati elven működő, önszervező, egyeztető, érdekvédelmi és
érdekképviseleti társadalmi szervezet. Az Egyesület jogi személy.
7. Az egyesületet képviselő személy: Varga István, 8790 Zalaszentgrót, Petőfi u. 1-3.

II.
AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI
1./ Az egyesület célja, hogy a művelődés, oktatás, felnőttképzés, közösségfejlesztés, szociális
munka, szabadidő-szervezés, sport és a művészet területén, a gyermekeknek, az ifjúságnak,
felnőtteknek és időskorúaknak egyaránt lehetőséget teremtsen arra, hogy szervezett formában
továbbfejlesszék tudásukat, közösségi életet folytassanak, egészséges életmódot éljenek,
továbbá hozzájáruljon ahhoz, hogy a hátrányos helyzetben élőknek különböző lehetőséget
biztosítson hátrányaik csökkentése érdekében._Az egyesület további célja, hogy elősegítse a
nemzeti és helyi hagyományok újjáélesztését és ápolását. Az egyesület jelentős, a társadalom és
az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közérdekű tevékenységet lát el a nevelés és
oktatás, a művészetoktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, informatikai. szolgáltatások
biztosítása, közművelődési tevékenység, előadó művészet, színház művészet, a kulturális
örökség megóvása és a népi hagyományok ápolása, az idegenforgalom, a sport , versenysport
területén.Továbbá a Környezet-és Természetvédelem területén kívánja biztosítani a szerveződő
közösségeknek a különböző rendezvényi formákat.
2. / Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami,
társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az
Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.
3. / Az Egyesület céljai elérése érdekében civil újságot és közösségi rádiót és televíziót hozhat
létre.

4. /Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében
a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági
társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet.

5./ Az egyesület keretében céljai elérése érdekében az alábbi klubokat kívánja az
igényeknek megfelelően működtetni:
1. Nők klubja
2. Nyugdíjas énekcsoport
3. Néptánc együttes
4. Éneklő csoport
5. Színjátszó csoport
6. Népzenei együttes
7. Képzőművészeti csoport
8. Asztali-tenisz klub
9. Sakk klub
10. Kosárlabda klub
11. Lovas klub
12. Kick-box klub
13. KKKK Koros Kocsik Kedvelők Köre
14. Futballklub
15. Kézilabdások klubja
16. Színházi Társulat
17. Versmondó Kör
18. Természetjáró kör
19. Ifjúsági klub
20. Rock zenei csoport
21. Teleház
22. Úszó klub
23 Társastánc klub
24.Művészetbarátok köre

25. Moderntánc klub
26. Helytörténeti klub
27. Kézműves klub
28. Méhész Klub
29. Környezetvédő Klub

6./ Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól anyagi támogatást nem fogad el.
7/./ Az Egyesület az alábbi tevékenységeket kívánja folytatni:
4778 '08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
5520 '08 Üdültetési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás \
5610 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás
5621 '08 Rendezvényi étkeztetés
5629 '08 Egyéb vendéglátás
5811 '08 Könyvkiadás
5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység
5914 '08 Filmvetítés
6820 '08 Saját tulajdonú, és bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7021 '08 PR' kommunikáció
7311 '08 Reklámügynöki tevékenység
7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, tevékenység
7810 '08 Munkaközvetítés
8219 '08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése, rendezvényszervezés
8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8412 '08 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve:
társadalombiztosítás) igazgatása
8510 '08 Iskolai előkészítő oktatás
8520 '08, Művészet oktatás,
8531 '08 Általános középfokú, felzárkóztató oktatás
8532 '08 Szakmai középfokú oktatás
8541 '08 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
8551 '08 Sport, szabadidős képzés
8552 '08 Kulturális képzés
8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás
9001 '08 Előadó-művészet

9002 '08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9003 '08 Alkotóművészet
9004 '08 Művészeti létesítmények működtetése
9319 '08 Egyéb sporttevékenység
932900 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések
855935 Szakmai továbbképzések
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
932109 Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése
932912 Táncterem működtetése
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása

III.
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AZ EGYESÜLET TAGSÁGA
1. Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki az egyesület alapszabályát magára nézve kötelezőnek elfogadja, és
velük szemben kizáró ok nem áll fenn, továbbá a belépési nyilatkozatban vállalja, hogy
tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, valamint fizeti a tagdíjat.
A tag felvételét az Egyesület Elnöksége bírálja el. Az egyesület elnöksége köteles az egyesület
tagjairól naprakész nyilvántartást vezetni.
IV.
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1. Az egyesület tagja részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein, valamint
jogosult a közgyűlésen szavazati joggal részt venni, az egyesület működésével kapcsolatban
észrevételeket javaslatokat tehet.
A tag választhat és választható, az egyesület szolgáltatásait, eszközeit meghatározott feltételek
mellett igénybe veheti. A tag ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására,
indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség üléseinek napirendi pontjaira. A tagok egyharmada
írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli elnökségi ülés összehívását
kezdeményezheti.
2. Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. A
jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok jogaikat képviselőik
útján gyakorolhatják.
3. A tag köteles az egyesület alapszabályát, határozatait betartani, eszközeit megóvni, a szervezet
érdekeit szolgálni, tekintélyét, megbecsülését gyarapítani, elősegíteni a kitűzött célok
megvalósítását.
4. A tagsági viszony megszűnik:
- a tag kilépésének írásbeli bejelentésével
- az egyesület megszűnésével
- természetes tag halálával, a nem természetes tag jogutód nélküli megszűnésével
- a tag kizárásával (jogszabály szerint jogosult szerv jogerős határozatával)
5. Az Elnökség kizárja az egyesület tagjai közül azt a tagot,
- aki, tagsági kötelezettségeit huzamos ideig nem teljesíti, illetve tevékenysége nyilvánvalóan
sérti az egyesület érdekeit.
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- akit a bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől
eltiltott.
Az Elnökség tagjainak fegyelmi ügyében a Közgyűlés dönt.
A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen 15 napon belül az Egyesület Közgyűléséhez
fellebbezést nyújthat be. A társadalmi szervezet törvénysértő határozatát bármely tag - a
tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja. A tagsági viszony
megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és a tagsága időtartamára
vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól. A kilépési szándékot írásban kell bejelenteni az
elnökségnek. A kilépés az elnökség részére történt bejelentés időpontjával megegyezően hatályos.
6. A tagdíjat az Elnökség javaslatára a közgyűlés állapítja meg. A tagok a tagdíjat tárgyév
június 30-ig kötelesek befizetni.
V.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE

1. Az egyesület szervei:

Közgyűlés
Elnökség

2. Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely az egyesület tagjainak
összességéből áll.
3. Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- alapszabály megállapítása és módosítása
- az egyesület évi beszámolójának elfogadása
- az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülése, feloszlásának kimondása
- elnökség, elnök személyének megválasztása, visszahívása
- a tagdíj mértékének meghatározás
- döntés minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály a közgyűlés hatáskörébe utal
4. A közgyűlés működése:
A közgyűlést az elnök hívja össze és vezeti le, aki a levezetéssel mást is megbízhat. A közgyűlést
évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A közgyűlést akkor is össze kell hívni - az
indítvány benyújtásától számított 10 napon belül -, ha azt a tagok 1/3-a az ok és cél megjelölésével
kívánja. A közgyűlésre az írásbeli meghívást a hely, az időpont a javasolt napirend megjelölésével
legalább 8 nappal előbb meg kell tenni. A napirend a közgyűlésen kiegészíthető, módosítható, ha
azt a közgyűlésen jelenlevő tagok többsége szavazással elfogadja.
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5. A közgyűlés nyilvános, azon külön meghívás nélkül bárki részt vehet tanácskozási joggal. A
tagok szótöbbséggel hozott határozattal a nyilvánosságot kizárhatják, ha valamely egyesületi
tag jogos magánérdekének védelme vagy közérdek ezt szükségessé teszi.
6. A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással hozza,
szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A közgyűlésen minden
egyesületi tagot egy szavazat illet meg.
7. A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. A tagnyilvántartásban
szereplő tagoknak a hely, az időpont, a napirend megjelölésével legalább 10 nappal a közgyűlés
időpontja előtt meghívót kell küldeni, s a meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az
ismételt közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti nem határozatképes.
A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontokban a megjelentek számától függetlenül
határozatképes. Erre a körülményre a meghívóban a tagok figyelmét fel kell hívni.
8. Közgyűlési szavazáson a megjelentek 2/3-os többsége szükséges az alapszabály
elfogadásához, illetve módosításához, az egyesület feloszlásának kimondásához, illetve más
szervezettel való egyesüléséhez, valamint a tag kizárásával kapcsolatos határozatokhoz.
9. A tisztségviselőket nyílt szavazással a közgyűlés választja meg. Megválasztottnak azt a
személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a
jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a
tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. A
megismételt szavazás nyertese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz.
10. A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az Elnök és két a közgyűlés által
megválasztott tag hitelesít.
11. Elnökség az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve a közgyűlés által közvetlenül
választott 5 tagú elnökség. Az elnökség 1 elnökből és 4 elnökségi tagból áll.
12. Az elnökség - a közgyűlés kizárólagos hatáskörét érintő kérdések kivételével - az
egyesületet érintő bármely kérdésben intézkedik, és állást foglal.
13. Az elnökség két közgyűlés között beszámolási kötelezettséggel intézi az egyesület ügyeit. Az
elnökség meghatározza a közgyűlés által elfogadott kereteken belül a részletes költségvetést és
munkatervet.
14. Az elnökség kezeli az egyesület vagyonát, gondoskodik a tagdíjak beszedéséről.
15. Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább félévente tartja. Az üléseket az elnök hívja
össze írásban, a napirendi javaslat jelzésével, az ülés előtt legalább 8 nappal. Az elnökség
határozatképes, ha tagjai közül legalább hárman jelen vannak. Határozatképtelenség esetén
legkésőbb 30 napon belül ismételten össze kell hívni az elnökséget.
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16. Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök
szavazata dönt.
17. Az elnök képviseli az egyesületet harmadik természetes és jogi személyek, valamint
bíróságok és más hatóságok előtt. Az elnök a jogkörét akadályoztatása esetén a vezetőség
bármely tagjára átruházhatja.
18. Az 5 tagú elnökséget a Közgyűlés választja meg nyílt szavazással az Egyesület tagjai sorából
5 éves időtartamra. Az Elnökségnek csak olyan nagykorú személy lehet a tagja, aki nincs eltiltva
a közügyek gyakorlásától és tagja az Egyesületnek.
19. Az Elnökség feladata és hatásköre:
• Tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás
• Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő tevékenység, a közgyűlés
munkáját segítő tevékenység
• Az éves program összeállítása, elfogadása
• Az éves költségvetés összeállítása és elfogadása
• Egyesület tagjainak kizárásával kapcsolatos eljárás
• Tisztségviselők beszámoltatása
• Minden olyan eljárás, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, s
amelyeket az elnökség hatáskörébe von.
20. Az elnököt a közgyűlés választja meg nyílt szavazással 5 éves időtartamra az
elnökségi tagok közül.
Az Elnök feladata és hatásköre:
• Az egyesület tevékenységének irányítása
• Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése
• Döntés és intézkedés az elnökségi ülések közti időszakban az elnökség hatáskörébe
tartozó kérdésekben
• A közgyűlés és az elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának
irányítása és ellenőrzése
• Kapcsolattartás más szervezetekkel
• Elnökség munkájának irányítása
• Elnökség ülésének összehívása, vezetése
• Egyesület képviselete
• Hatáskörébe utalt ügyekkel kapcsolatos intézkedés, döntés
• Ügyintéző apparátus vezetése
• Egyesület gazdálkodásának irányítása
• Utalványozási jogot gyakorolja
• Gyakorolja a munkáltatói jogokat
• Minden olyan feladat ellátása, amelyet a jogszabály az Elnök hatáskörébe utal
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VI.
TESTÜLETI ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

1 .A testületek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
Bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a cél szerinti juttatások keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető sem pénzbeli szolgáltatás, valamint a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az
alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA
1. Az egyesület működéséhez szükséges vagyona:
- tagdíj,
- vállalkozási jövedelem,
- adomány támogatás, pályázati bevétel,
- vagyonjövedelem, eszközök befektetésének bevétele,
- egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó bevétel,
- egyéb bevétel.
2. Az egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállítását a
társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján
végzi.
3. Az egyesület éves költségvetés szerint gazdálkodik, amelyet az Elnökség fogad el. Az
elnökség az egyesület gazdálkodásáról jelentést készít, melyet a közgyűlés fogad el.
4. Az egyesület pénzügyi és anyagi tevékenységért, kötelezettségvállalásaiért vagyona erejéig
felel, az egyesület tagjai az egyesület tartozásaiért a befizetett tagdíjon túlmenően nem felelnek.
5. Az egyesület pénzeszközeit számlán kezeli, a bankszámla feletti rendelkezésre az egyesület
elnöke és az elnökség egy további tagja együttesen jogosult.
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VIII.
AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
1. Az egyesület megszűnik:
-ha a közgyűlés az egyesület felosztását kimondja
-ha feloszlatják
-ha más szervezettel egyesül
- az egyesület szétválik
-ha megszűnését megállapítják
Az egyesület megszűnése estén a fennmaradó vagyonról a közgyűlés dönt,
felszámolóként az egyesület volt ügyintéző szerve, az elnökség jár el.

IX.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az 1989. évi II. törvény valamint a
mindenkor hatályos egyéb jogszabályok az irányadóak.
Jelen alapszabály a 1998. augusztus 28-án elfogadott alapszabály, Közgyűlés által 2007. január 18-án elfogadott
módosítása. A közgyőlés által 2013 március 11. én elfogadott módosítása.
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