CIT-CAR TÁNCSPORT EGYESÜLET Alapszabálya
Amelyet
Az Alapító tagok:
1.Bozóki Lajos
1151 Budapest, Szőcs Bertalan u. 35.
2.Fekete Gábor
3014 Ecséd, Nyárfa út 67.
3.Földi László
2000 Szentendre, Ady Endre u. 74.
4.Karáth Zoltán
2000 Szentendre, Nap u. 4/b.
5.Bolláné Radics Judit
3000 Hatvan, Várkonyi Sándor út 20/a.
6.Komáromi Zoltán
2000 Szentendre, Rózsa köz 1/3.
7.Kozma Gábor
1154 Budapest, Dessewffy Arisztid u. 18.
8.Kozmáné Méri Ildikó
1154 Budapest, Dessewffy Arisztid u. 18.
9.Nagy Péter
3000 Hatvan, Horváth M. u. 144.
10. Páni Gabriella
2000 Szentendre, Szt. Lászlói út 118.

1 4804080387
1 7312190939
1 4906130373
1 7801034831
2 6706075495
1 7908263356
1 6707274812
2 7311121052
1 7905230932
2 7804015812

A mai napon a mellékelt jegyzőkönyvben foglaltak alapján fogadtak el:
A szerződő felek megállapítják, hogy jelen egyesületi alapszabállyal CIT-CAR
TÁNCSPORT EGYESÜLET elnevezésű egyesületet hoznak létre.
I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. / A CIT-CAR TÁNCSPORT EGYESÜLET (továbbiakban: egyesület) az egyesülési
jogról szóló 1989. évi II. tv. ( Etv. ) alapján önkéntesen létrehozott, demokratikus
önkormányzattal rendelkező, és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.
Törvény (Khtv.) rendelkezéseinek megfelelően közhasznú szervezetként működő
egyesület.
2. / Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
3. / Az Egyesület neve: CIT-CAR TÁNCSPORT EGYESÜLET
4. / Az Egyesület székhelye: 1154 Budapest, Dessewffy A. u. 18.
Telephely: 2000 Szentendre, Nap u. 4/b.

3000 Hatvan, Várkonyi S. u. 20/a
Az Egyesületi hírdetményei kifüggesztésének helye:
Dunaparti Művelődési Ház „barlang „ termének előterében a felállított faliújságon cím:
2000 Szentendre, Duna korzó 11/a.
A kihírdetés helyének használatához a helyiség tulajdonosának hozzájáruló
nyilatkozatát az alapszabályhoz csatoltan küldöm meg.
5. / Az Egyesület jogi személy:
6. / Az Egyesület alapító tagjai kérik a Fővárosi Bíróságot, hogy az Egyesület közhasznú
jogállását vegye nyilvántartásba (közhasznúsági nyilvántartásba vétel).
7. / Az alapító tagok az Egyesületet meg akarják alapítani és kijelentik, hogy annak
tisztségviselői lesznek.
II.
AZ EGYESÜLET CÉLJAI ÉS FELADATAI
Az Egyesület célja
Az Egyesület célja, hogy
- táncrendezvények és táncversenyek rendezése és lebonyolítása
- tagjai részére a rendszeres táncolás lehetőségének megteremtése,
- a táncsportot, mint közhasznú tevékenységet népszerűsítse,
- a jogszabályokban és a jelen Alapszabályban és az egyéb szabályzatokban
foglaltaknak megfelelően szervezze, irányítsa és ellenőrizze a tánccsoportban folyó
tevékenységet
- közreműködjön a jogszabályokban meghatározott sportfeladatok ellátásában,
- képviselje sportágának és tagjainak érdekeit,
- részt vegyen a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében.
Az Egyesület a Kht. 26.§. c.) 14. pontja szerinti sporttevékenységet – a
munkaviszonyban és polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott
sporttevékenység kivételével – folytat.
Az Egyesületnek közhasznú tevékenységének körében nyújtott szolgáltatásaiból az Egyesület
tagságán kívűl mások is részesülhetnek.

III.
AZ EGYESÜLET TAGSÁGA
Az Egyesület tagjai
-

rendes tagok (ide tartoznak az alapító tagok és a későbbiekben az Egyesületbe tagként
belépők),
pártoló tagok,
tiszteletbeli tagok,

Alapító tagok:
1.Bozóki Lajos
1151 Budapest, Szőcs Bertalan u. 35.
2.Fekete Gábor
3014 Ecséd, Nyárfa út 67.
3.Földi László
2000 Szentendre, Ady Endre u. 74.
4.Karáth Zoltán
2000 Szentendre, Nap u. 4/b.
5.Bolláné Radics Judit
3000 Hatvan, Várkonyi Sándor út 20/a.
6.Komáromi Zoltán
2000 Szentendre, Rózsa köz 1/3.
7.Kozma Gábor
1154 Budapest, Dessewffy Arisztid u. 18.
8.Kozmáné Méri Ildikó
1154 Budapest, Dessewffy Arisztid u. 18.
9.Nagy Péter
3000 Hatvan, Horváth M. u. 144.
10. Páni Gabriella
2000 Szentendre, Szt. Lászlói út 118.

1 4804080387
1 7312190939
1 4906130373
1 7801034831
2 6706075495
1 7908263356
1 6707274812
2 7311121052
1 7905230932
2 7804015812

AZ EGYESÜLET FELADATAI
-

a célok megvalósításához szükséges tárgyi és személyi feltételek megteremtése,
az Egyesületi célok megvalósításának érdekében szakosztályok létrehozása és
működtetése, a sportágak működési feltételeinek biztosítása,
a sportegyesületben tagsági viszonnyal rendelkező sportolók képzése, korszerű
felkészülésének biztosítása,
a működtetett sportágak utánpótlásának nevelése, képzése,
az Egyesületi élet alapjait képező öntevékeny közösségi élet kibontakozásának
elősegítése, a táncsport hagyományainak ápolása,
a sportág propagandájának elősegítése és szervezése.

Az alapítók kijelentik, hogy a fentiekben meghatározott sporttevékenységet a sportági
szakszövetség keretein belül kívánják végezni.
Rendes tagok:
A sportegyesület rendes tagja az a természetes személy lehet, aki az Egyesületben sport vagy
azzal összefüggő tevékenységet nem folytat.
Pártoló tagok:
Az Egyesületbe pártoló tagként az a természetes vagy jogi személy, illetve más szervek
vehetők fel, akik az Egyesület célkitűzéseit erkölcsileg és anyagilag támogatják.
Tiszteletbeli tagok:

Az Egyesületbe tiszteletbeli tagként az a természetes vagy jogi személy vehető fel, aki a sport,
illetőleg a sportegyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével az Egyesület
célkitűzéseit elsősorban erkölcsileg támogatja.
Az Egyesület jogi személy tagjai vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság tagjai
jogaikat és kötelezettségeiket bejegyzett képviselőik útján gyakorolhatják és teljesíthetik.
A tagsági viszony keletkezése és megszűnése
1. Az Egyesület tagja lehet, aki az egyesület alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból
származó kötelezettségének teljesítését vállalja.
2. A tagsági viszony írásbeli belépési nyilatkozat útján jön létre, amely kérdésben az
Egyesület elnöksége dönt. A felvételt megtagadó határozat ellen az Egyesület
közgyűléséhez lehet fellebbezni.
3. A tagsági viszony megszűnése:
- a kilépés írásbeli bejelentésével, (az elnökség felé)
- a tagsági díj nemfizetése esetén
- a tag halálával
- kizárással
- az egyesület megszűnésével.
A kizárásról a fegyelmi bizottság határoz, amennyiben valamelyik tag az egyesület céljait
súlyosan veszélyeztető magatartást tanúsít. A kizáró határozat ellen a közgyűlés felé a
határozat kézhezvételét (kézbesítését) követő 15 napon belül jogorvoslattal lehet élni.
A tag kizárására csak a fegyelmi szabályzatban meghatározott eljárás keretében megtartott
fegyelmi eljárásban hozott fegyelmi büntetésként kerülhet sor.
Amennyiben a tag tárgyév január 15. napjáig a tagdíjat nem fizette meg, akkor az
egyesület elnöksége írásban felszólítja a tagot, hogy a tagdíjat a felszólítást követő 1
hónapon belül fizesse meg a társaságnak azzal a feltétellel, hogy a nemfizetés esetén az
egyesület fegyelmi eljárás keretében megszűntetheti a tag tagsági jogviszonyát.
4. A tagságról az elnökség tagjegyzéket vezet.
IV.
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1.A rendes tagok jogai és kötelezettségei:
a) személyesen részt vehet az Egyesület közgyűlésén, részt vehet az Egyesület vezetőinek
megválasztásában, tisztségviselővé választható,
b) részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein,
c) észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesületet érintő bármely
kérdésben, szerveinek működésével kapcsolatban,

d) használhatja az Egyesület létesítményeit, sportszereit és felszereléseit, igényelheti a
sportegyesület szakembereinek segítségét.
e) részesülhet a sportegyesület által nyújtott kedvezményekben, esetleg segélyekben,
h) köteles az éves tagdíjat rendszeresen megfizetni,
i) köteles az Egyesület vagyonát megőrizni,
j) köteles sportszerű magatartást biztosítani.
k) sporttevékenység folytatása esetén az irányításával megbízott edző utasításának eleget
tenni, maximális sportteljesítmény eléréséhez szükséges követelményeket teljesíteni.
l) a belépés alkalmával forint készpénz hozzájárulást teljesíteni.
2. A pártoló tagok jogai és kötelezettségei:
a) javaslatokat és észrevételeket tehet az Egyesület működésével kapcsolatban,
b) az elnökség meghívása alapján tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésén,
c) az elnökség által megállapított feltételek mellett részesülhet kedvezményekben,
d) részt vehet az Egyesület rendezvényein, látogathatja az Egyesület sportlétesítményeit,
e) köteles az Egyesület alapszabályának, egyéb szabályzatainak előírását betartani,
f) köteles a vállalt hozzájárulást teljesíteni.
3. A tiszteletbeli tagok jogai és kötelezettségei:
a)tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésén,
b) javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban,
c) részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben, látogathatja az Egyesület
sportlétesítményeit,
d) köteles az Egyesület célkitűzéseit támogatni.

V.
Az Egyesület szervei:
- közgyűlés
- elnökség
- fegyelmi bizottság (fegyelmi bizottság eljárási rendjét és a fegyelmi büntetéseket külön
fegyelmi rend szabályozza)
- felügyelő bizottság ( a felügyelő bizottság eljárási rendjét külön működési rend szabályozza)

VI.
AZ EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE
A közgyűlés összehívása
A közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve.
Az Egyesület közgyűlését évenként legalább egy alkalommal össze kell hívni. A közgyűlés
időpontját az elnökségnek legalább 30 nappal korábban meg kell állapítania és annak
helyéről, időpontjáról, valamint napirendjéről az Egyesület tagjait írásban értesíteni kell.
Szavazati jog a közgyűlésen
A közgyűlésen szavazati joggal a rendes tagok rendelkeznek.
Minden szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik, másnak a szavazat át nem ruházható,
szavazásra a tag csak személyesen jogosult.
A közgyűlés határozatképessége
1 A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint fele jelen van.
2. Ha a közgyűlés határozatképtelen, a közgyűlést el kell halasztani és 30 napon belül
ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendre felvett
kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha erről a tagokat az
eredeti meghívóban már előre tájékoztatták.
3. A megismételt közgyűlés esetén azt úgy kell összehívni, hogy az Egyesület tagsága
számára biztosítani kell a megismételt közgyűlésen történő részvétel lehetőségét.
A közgyűlés napirendje
1. A közgyűlés napirendjét az Egyesület elnöksége állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé.
2. Az Egyesület évi rendes közgyűlésének az alábbi napirendet kötelezően tartalmaznia kell:
a) az elnökség -ügyintéző szerv- tevékenységéről szóló évi beszámoló jóváhagyása,
b) az Egyesület pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása,
c) a közhasznúsági jelentés elfogadása,
d) tagok és az Egyesület szervei által beterjesztett javaslatok.
A közgyűlés hatásköre
A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az Egyesület megalakulásának, más társadalmi szervezettel való egyesülésének a
szétválásnak és a feloszlásnak a kimondása,
b) az alapszabály elfogadása és módosítása,
c) az Egyesület elnökének, alelnökének, elnökségi tagjainak és a Fegyelmi Bizottság és
Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, és visszahívása,
d) nemzetközi szervezetbe való belépés,

e) az éves költségvetés és az éves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása, ideértve az
Egyesület pénzügyi helyzetéről szóló éves beszámoló elfogadását
f) a tagfelvétel elutasítása elleni fellebbezés elbírálása,
g) az Egyesület fegyelmi szabályzatának, a felügyelő bizottság működési rendjének
elfogadása,
h) döntés a Fegyelmi Bizottság határozatai elleni fellebbezések ügyében,
i) közhasznúsági jelentés elfogadása
j) a tagdíjról és a belépési díj mértékéről való döntés
A közgyűlés határozathozatala
1. A közgyűlés a határozatait az alábbiakban foglalt kivételekkel nyílt szavazás útján,
egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt.
2. Az alapszabály módosításához, valamint az a,d,e,és i, pontok esetén a határozat
meghozatalához legalább 2/3-os többség szükséges.
3. A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot az Egyesület – c, pontban meghatározott tisztségviselőinek megválasztásakor. Egy jelölt esetén a közgyűlés nyílt szavazással is dönthet
a tisztségviselő megválasztásáról.
4. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a
közgyűlés helyét és idejét a közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat,
hozott határozatokat, valamint a szavazás eredményét az alábbiak szerint:
Szavazott:…….személy
Igen szavazat:……személy
Nem szavazat:…….személy
Tartózkodott:……személy
A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és két a közgyűlés elején
megválasztott személy hitelesíti. A jegyzőkönyvvezetőt az elnök javaslatára a közgyűlés
választja a közgyűlés megkezdésekor.
5.A közgyűlés nyilvános. A nyilvánosságot a közgyűlés – indokolt esetben, különösen
személyiségi jogvédelem, üzleti titok esetén – többségi határozattal korlátozhatja vagy
kizárhatja.
6.A közgyűlés az általa választott tisztségviselőt visszahívhatja, ha azt a tagok egyharmada,
vagy az elnökség javasolja és a közgyűlés ezt egyszerű többséggel megszavazza.
7. Az elnökség köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a vezető szerv
döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya
(ha lehetséges személye) megállapítható,
- a vezető szerv döntéseit az érintettekkel írásban közli, valamint az egyesület hirdetőtábláján
közzéteszi,

- a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki az egyesület
Alapszabályának I.fejezet 4. pontjában meghatározott kihirdetési helyén a hirdetőtáblán,
illetve a hirdetőtábláról levett és a gondnoki szobában letétbe helyezett iratok esetén a
kihirdetés helyén található gondnoki szobában után betekinthetnek.
A tisztségviselők választása
1. Az elnököt és az elnökség tagjait a közgyűlés választja meg 3 évre, akik ezen tisztségükre
újraválaszthatók.
2. Az elnökség tagjait titkos szavazás útján választják.
3. A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először az elnökség tagjait, majd
ezt követően az elnökség tagjai közül az Egyesület elnökét kell megválasztani.
4. Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a leadott szavazatoknak több mint felét
megszerezte. Ha több jelölt esetén az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a
választáshoz szükséges szavazatot, újabb választási fordulót kell tartani. Az új választási
fordulóban a legkevesebb szavazatot kapott jelölt már nem vesz részt. A választást mindaddig
ismételni kell, amíg a jelöltek valamelyike a megválasztáshoz szükséges szavazatot meg nem
szerzi.

VII.
AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE
Az elnökség feladata és hatásköre
1. Az Egyesület tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban az elnökség irányítja. Az
elnökség az Egyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv,
kivéve azokat az ügyeket, amelyek az alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a közgyűlés a saját hatáskörébe vont.
2. Az elnökség hatáskörébe tartozik:
a) az Egyesület közgyűlésének összehívása,
b) a közgyűlési határozatok végrehajtása, a végrehajtás ellenőrzése,
c) az Egyesület szervezeti-, működési-, és gazdálkodási szabályzatának megállapítása és
módosítása, amely nem lehet ellentétes az alapszabállyal,
d) az Egyesület működéséhez szükséges határozatok meghozatala és végrehajtása,
e) az éves gazdálkodásról szóló beszámoló elkészítése,
f) az Egyesület céljainak megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek
megteremtése,
g) a tagfelvételi kérelem elbírálása
h) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket az alapszabály, illetőleg a közgyűlés a
hatáskörébe utal,
i) a közhasznúsági jelentés elkészítése, és az éves közgyűlés elé terjesztése.
j) az évi költségvetés meghatározása,
k) az ügyintéző szerv évi beszámolójának elkészítése és a közgyűlés elé terjesztése.
A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:
- számviteli beszámolót,
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
- a cél szerinti juttatások kimutatását,

- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,
- az Egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot
készíthet.
Az elnökség tagjai
Az elnökség három tagból áll: elnök, kettő elnökségi tag
Az elnökség működése
1.Az elnökség az ügyrendben meghatározott időszakonként, de legalább három havonta
ülésezik.
2. Az elnökség ülései nyilvánosak, az arról készült jegyzőkönyvbe az egyesület kihirdetési
helyén a hirdetőtáblán, illetve a gondnoki szobában bárki betekinthet, arról másolatot
készíthet. A hozott határozatokról az érintett szervek, tagokat és személyeket 15 napon belül
írásban értesíteni kell.
3. Az elnökség üléseit az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a
megtárgyalandó kérdésekről – az előterjesztések megküldésével – legalább egy héttel
korábban értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat. Halaszthatatlanul sűrgős
esetben az elnök rövidebb határidőt is megállapíthat.
4.Az elnökség a szavazásra jogosult tagok több, mint felének jelenléte (jelen esetben már két
tag jelenléte) esetén határozatképes.
5. Határozatképtelenség esetén az elhalasztott elnökségi ülést 2 napon túl, de 15 napon belül
ismételten össze kell hívni. Az elnökségi ülést mindaddig kell ismételten összehívni, amíg
a határozatképességhez szükséges létszám nem jön össze.
6. Az elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
7. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt
8. Az elnökség egyes feladatok ellátására ideiglenes vagy állandó jellegű
munkabizottságokat hozhat létre.
9. Az elnökségi tagság megszűnik:
- a mandátum lejártával
- felmentéssel
- visszahívással
- lemondással
- az egyesületből történő kizárással
- elhalálozással.

VIII.
AZ EGYESÜLET ELNÖKE
1. Az Egyesület legfőbb tisztségviselője az Egyesület elnöke. Az elnök az elnökség
közreműködésével irányítja és felügyeli az Egyesület tevékenységét.
2. Az elnök feladatai:
a) a közgyűlés és az elnökség üléseinek összehívásának és vezetése,
b) az Egyesület képviselete,
c) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket az alapszabály, illetőleg a közgyűlés
vagy az elnökség hatáskörébe utal.
3. A bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben két az elnökségben résztvevő a
bankszámla feletti rendelkezésben képviseleti joggal felruházott személy együttes aláírása
szükséges.
IX.
FEGYELMI BIZOTTSÁG
A Fegyelmi Bizottság három tagú, elnökből és két fegyelmi biztosból áll.
Az elnököt és a fegyelmi biztosokat a közgyűlés választja meg 3 évre titkos szavazás útján,
akik ezen tisztségükre újraválaszthatók.
A Fegyelmi Bizottság a Közgyűlés által elfogadott fegyelmi szabályzat alapján jár el.
A Fegyelmi Bizottság köteles az elé tárt bármilyen fegyelmi, etikai kérdést kivizsgálni és
abban dönteni. A Fegyelmi Bizottság döntése ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezni.
AZ EGYESÜLET FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA
1. Az egyesület felügyelő bizottsága 3 tagból áll. A felügyelő bizottság tagjait a közgyűlés
jogosult megválasztani határozott időre, de legfeljebb öt évre. A felügyelő bizottsági tagok
újraválaszthatók és bármikor visszahívhatók.
2. A felügyelő bizottság ellenőrzi az egyesület működését és gazdálkodását. E tevékenység
gyakorlása érdekében az egyesület vezető tisztségviselőitől és vezető beosztású
alkalmazottaitól jelentést, vagy felvilágosítást kérhet, az egyesület könyveibe és irataiba
betekinthet, azt megvizsgálhatja, illetve szakértőkkel megvizsgáltathatja.
A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a közgyűlés elé terjesztett valamennyi lényeges az
egyesület működésével kapcsolatos jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a
közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.
3. A felügyelő bizottság testületként jár el, tagjai sorából elnököt választ. A felügyelő
bizottság határozatképességéhez mindhárom tag jelenléte szükséges. Határozatait szavazással
állapítja meg, egyszerű szótöbbséggel.
4. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A
felügyelő bizottság tagját e minőségben az egyesület tagjai, illetve elnöke nem utasíthatja. A
felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a közgyűlés hagy jóvá.

A felügyelő bizottság ülésének összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő
bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8
napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra
történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés
összehívására.
5. A felügyelő bizottság elnöke:
a) összehívja és vezeti a bizottság üléseit,
b) gondoskodik az ülés jegyzőkönyvének vezetéséről
c) kezdeményezi a közgyűlés összehívását, illetve szükség esetén összehívja azt
d) az évi rendes közgyűlésen előterjeszti a bizottság jelentését az egyesület működéséről.
6. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja,
illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása
nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más a
felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
7. Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az elnökség tevékenysége jogszabályba, az
alapszabályba, ill. az egyesület legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti
az egyesület vagy a tagok érdekeit, összehívja az egyesület legfőbb szervének rendkívüli
ülését és javaslatot tesz annak napirendjére.

X.
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI RENDELKEZÉSEK
1. A közgyűlés, az elnökség a felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság
határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója
/Ptk.:685.§. b) pont (valamint élettársa) továbbiakban együtt: hozzátartozó/ a határozat alapján
a) kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által a tagjainak, a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabályának megfelelő cél szerinti juttatás.
2. Nem lehet az Egyesület felügyelő szervének elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a
személy, aki
a) az elnökség elnöke vagy tagja,
b) az Egyesülettel a megbízásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban áll, ha a jogszabály másképpen nem rendelkezik,
c) az Egyesület cél szerinti juttatásból részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást, - illetve
d) az a-c) pontok meghatározott személyek hozzátartozója.
3. A közhasznú szervezet megszűnését 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 szerint köztartozást nem egyenlítette ki.

XI.
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA
1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
2. Az Egyesület működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődik össze:
a) tagdíj
b) belépési díj
c) természetes és jogi személyek támogatásai
d) az egyesület céljaival és feladataival összefüggő rendezvények bevételei
e) az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára
vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány
f) vállalkozási tevékenységből származó bevételek, (az egyesület vállalkozási
tevékenységet csak másodlagosan, közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet)
g) egyéb bevételek
A belépési díjat a belépő tagnak a tagfelvételi kérelemmel egy időben kell megfizetnie. A
belépési díj csak abban az esetben jár vissza, ha a tagfelvételi kérelmet elutasítják.
A tagdíj és a belépési díj mértékét a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozott határozata
alapján állapítja meg, illetve módosíthatja.
A tagdíj megfizetésére a tag az Alapszabály aláírását követő 30 napon belül köteles. Ezt
követően minden tárgyév január 15. napjáig esedékes a tagdíj megfizetése.
A tagdíj és a belépési díj összegének megváltoztatására a Közgyűlés jogosult.
3. Az Egyesület vagyona:
a) készpénz (pénztár, folyószámlán lévő összeg, bankbetét)
b) készpénzre szóló követelés
c) értékpapír
d) ingatlan és ingó vagyon
e) vagyoni értékű jogok.
Az egyesület befektetési tevékenységet jelenleg nem végez. Amennyiben az alapszabály XI.
fejezet 3. pontja alapján bármilyen befektetési tevékenységet végezne abban az esetben az
egyesület csatolja a befektetési szabályzatot.
Befektetési tevékenységnek minősül, ha a közhasznú szervezet saját eszközeiből történő
értékpapír, társasági tagsági jogviszonyból eredő vagyonértékű jog, ingatlan és egyéb
hosszú távú befektetést szolgáló vagyontárgy szerzésére irányuló tevékenységet végez.
Az egyesület csak kiegészítő tevékenység keretében szerezheti meg sportlétesítmény
tulajdonjogát, használhat, illetve működtethet sportlétesítményt, folytathat
sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet vagy hasznosíthatja az ezzel
kapcsolatos vagyoni értékű jogokat, illetve végezhet sporttal össze nem függő tevékenységet.
4. Az Egyesület költségei:
a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek,
b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek,

c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek,
d) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett
költsége, amelyeket bevételarányosan kell megosztani.
5. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.
6. Az Egyesület tagjai a tartozásaiért – a befizetett tagdíjon túlmenően – saját vagyonukkal
felelnek.
7. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
8. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapszabályban
meghatározott tevékenységre fordítja.
9.Az Egyesületnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
10. Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki,
illetve vállalkozásának fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt
nem vehet fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül,
illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
11. Az egyesület nevében és javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók,
illetőleg más személy zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság
sérelmével, továbbá az csak az Egyesület írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.
A juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell
nyilvántartásba venni.
XII.
AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
1. Az Egyesület megszűnik:
a) feloszlásának a közgyűlés által történt kimondásával,
b) az arra jogosult szerv feloszlatásával,
c) ha az arra jogosult szerv megszűnését megállapítja,
d) más társadalmi szervezettel való egyesüléssel.
A társadalmi szervezet megszűnése esetén – a hitelezők kielégítése után – a közgyűlés
legfelsőbb szervének döntése szerint kell rendelkezni. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a
felszámolók feladata.
Ha a társadalmi szervezet feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését állapították meg, és a
vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona – a hitelezők kielégítése után –
állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának
módját nyilvánosságra kell hozni.

XIII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Az Egyesület alapszabályában, illetőleg egyéb szabályzatokban foglalt rendelkezések
hivatalos értelmezésére az Egyesület elnöksége jogosult.
2. A Közgyűlés és az Elnökség döntéseiről a tagokat az Elnökségnek 15 napon belül a hozott
határozat levélben történő megküldésével, mindenki mást a CIT-CAR TÁNCSPORT
EGYESÜLET Alapszabályának I. fejezet 4. pontjában meghatározott kihirdetési helyén
található hirdetményi kifüggesztéssel értesíteni kell.
3. Az Elnökség gondoskodik az egyesületi szervek határozatainak összegyűjtéséről a
Határozatok Tárában.
4. A Határozatok Tárából kiolvashatónak kell lennie a döntések tartalmának, hatályának és
megszületésük időpontjának, illetőleg a határozat meghozatalát támogatók és ellenzők
számarányára (nyílt szavazás esetén személyre is).
5. Az Elnökség az egyesületi szervek határozatait az Egyesület kihirdetési helyén elhelyezett
hirdetőtáblán történő elhelyezése útján hozza nyilvánosságra.
6. Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület kihirdetési
helyén a hirdetőtáblán, illetve a hirdetőtábláról levett és a gondnoki szobában letétbe helyezett
iratok esetén a kihirdetés helyén található gondnoki szobában munkanapokon 8-16.00 óra
között bárki betekinthet.
7. Az Egyesület működésének módjáról, valamint szolgáltatásainak igénybevételének
módjáról, illetve beszámolói közlési módjáról szórólapokon, plakátokon és az Egyesület
kihirdetési helyén lévő hirdetőtáblán történő elhelyezés útján tájékoztatja a nyilvánosságot.
8. Az Egyesület éves bevétele – non-profit szervezet lévén – nem haladja meg az ötmillió
forintot, így nincs szükség arra, hogy az egyesület a vezető szervétől elkülönült felügyelő
szervet hozzon létre. Tekintettel azonban a Sporttörvény rendelkezéseire a felügyelő bizottság
létrehozása kötelező.
9.Az Egyesület, mint közhasznú szervezet befektetési tevékenységet nem folytat, így nincs
szükség befektetési szabályzat készítésére.
10. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az
Egyesületi jogról szóló 1989. évi II. tv., a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.
Törvény (Khtv.), valamint a Társadalmi szervezet gazdálkodásáról szóló jogszabály
rendelkezései az irányadóak.
Budapest, 2001. június 18.

