A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS
SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA
A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület)
alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. § (1) bekezdése,
valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. §-ai alapján, 2006.
január 6-án az alábbi alapszabályt fogadta el.

I.
Az Egyesület adatai
1. Az Egyesület neve: Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület
Az Egyesület rövidített neve: Rákosmente KerekSE, RMKSE
2. Az Egyesület székhelye: 1174 Budapest, Kölcsey u. 35/A.
3. Az Egyesület működési területe: Magyar Köztársaság
Az Egyesület jogi személy.

II.
Az Egyesület célja és feladatai
1. Az Egyesület a kerékpáros sport népszerűsítését, a kerékpáros közlekedés biztonságosabbá
tételét, a kerékpárosok érdekvédelmét és összefogását, valamint az egészségesebb életmód
népszerűsítését kívánja segíteni. Ennek keretében a túra- és versenykerékpározás művelése,
fejlesztése is célja az Egyesületnek.
Az Egyesület fő célkitűzése, hogy ebben az autóorientált világban a kerékpáros sport
népszerűsítésével, művelésével az egészségesebb életmód kialakításához hozzájáruljon, és
tagjai számára az ehhez szükséges keretet és feltételeket biztosítsa.
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, és
azoknak támogatást nem nyújt.
2. Az Egyesület működésének megkezdéséhez szükséges anyagi feltételek megteremtése
érdekében tagdíjat szed, melynek összege 3000,- Ft/év/fő.
3. Az Egyesület feladata, az 1. pontban meghatározott célok megvalósításához szükséges személyi
háttér biztosítása, illetve az ahhoz szükséges pénzügyi eszközök megteremtése, továbbá az
előadások, viták, konferenciák, stb. megszervezése és lebonyolítása.
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III.
A tagsági viszonnyal kapcsolatos rendelkezések
A. Az Egyesület tagsága
1. Az Egyesületi tagság formái:
a.

rendes tag

b.

tiszteletbeli tag

c.

pártoló tag

2. Az Egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki magára nézve kötelezőnek fogadja el az
Egyesület Alapszabályát és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy azt betartja, illetve
tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, az egyesületi célok megvalósításában
valamint megfizeti a tagdíjat.
3. Az Egyesület természetes személy rendes tagjai jogaikat személyesen gyakorolják. A jogi
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok jogaikat képviselőik útján
gyakorolják.
4. A rendes tagokat egyenlő jogok illetik meg.
5. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a természetes, illetve jogi személy, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Egyesület célkitűzéseivel, tevékenységével
egyetért, és munkássága alapján az Egyesület tiszteletbeli taggá fogadja.
6. Az Egyesület pártoló tagjai lehetnek mindazok a természetes és jogi személyek, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akik az Egyesület célkitűzéseivel és
tevékenységével egyetértenek, az Egyesületet feladatainak ellátásában anyagi vagy erkölcsi
támogatásban részesítik, de abban tagként nem kívánnak részt venni.

B. A tagsági viszony, a tagsági viszony keletkezése és megszűnése
1. Az Egyesület tagjainak sorába jelentkező személy írásban benyújtott felvételi kérelmét az
Egyesület Elnöksége bírálja el, a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül.
A rendes tagsági jogviszony a belépési nyilatkozat dátumával kezdődően keletkezik,
amennyiben az Egyesület elnöksége a jelentkezőt az Egyesület tagjai sorába felveszi.
2. A rendes tag felvételét megtagadó határozat ellen az Egyesület közgyűléséhez lehet
fellebbezni.
3. A rendes tagsági viszony megszűnik:
-

a tag halálával, jogutód nélküli megszűnésével

-

a tag kilépésével, melyet írásban kell a közölni az Elnökség bármely tagjával

-

kizárással,

-

az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével.
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4. Az Egyesület tagja az Egyesületben fennálló tagsági viszonyát kilépési szándékának az
Elnökség felé történő bejelentésével megszüntetheti. A kilépési szándékot tértivevényes
ajánlott levélben kell az Elnökséggel közölni. Az Elnökség a kilépési szándék bejelentését
követően köteles a tagot a nyilvántartásból törölni.
5. Az Elnökség titkos, minősített szótöbbséggel meghozott határozat alapján kizárja az Egyesület
tagjai közül
-

azt a tagot, aki hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével, és a tag az
írásbeli, tértivevényes levél útján elküldött felszólítás után, ha a kézbesítéstől, vagy a
kézbesítési vélelem Polgári Perrendtartás szabályai szerinti beálltától számított 15
napon belül sem teljesíti tagdíjfizetési kötelezettségét. A tagdíj megfizetésének
elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti a tag kizárását, ha a kötelezettség
elmulasztása a tagnak felróható, azaz saját hibájából nem fizeti meg a tagdíjat,

-

azt a tagot, aki az Egyesület alapszabályát súlyosan megszegi, vagy olyan magatartást
tanúsít, mely az Egyesület alapszabályában meghatározott célokkal, valamint az
általánosan elfogadott erkölcsi normákkal össze nem egyeztethető, és ez a tevékenység
a tagnak felróható,

-

azt a tagot, aki az Egyesülettel szemben fennálló egyéb kötelezettségének felróható
okból nem tesz eleget.

6. A rendes tag kizárására csak a fegyelmi eljárást követően kerülhet sor.
A tagot a kizárási eljárás megindulásáról, tértivevényes levélben kell értesíteni, melyben
tájékoztatni kell arról, hogy védekezését szóban, vagy írásban előterjesztheti, illetve magát jogi
képviselővel képviseltetheti. A kizárási eljárás során hozott határozatot, melyben a tagot
értesíteni kell a jogorvoslati lehetőségről, a tagnak személyesen át kell adni, vagy azt
tértivevényes levél formájában kell számára kézbesíteni.
A tag, kizárása ellen fellebbezéssel élhet, a határozat meghozatalát követő 15 napon belül. A
fellebbezést az Egyesület Közgyűlése bírálja el, a soron következő ülésén.
7. A fegyelmi eljárás részletes szabályait fegyelmi szabályzatban kell rögzíteni, melynek
elfogadása az Egyesület Elnökségének hatáskörébe tartozik.
Az Elnökség tagjainak fegyelmi ügyében a Közgyűlés dönt.
8. A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága
időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól.
A tagsági viszony a kizárásról szóló határozat jogerőssé válásának napjával szűnik meg.

9.) A tiszteletbeli tagok megválasztásáról az Egyesület Elnöksége dönt. A tiszteletbeli tagság az
Egyesület Elnökségének felkérésre vonatkozó határozatával és a tiszteletbeli tag elfogadó
nyilatkozatával keletkezik, és határozatlan ideig tart.

10.) A tiszteletbeli tag tagsági viszonya megszűnik:
- a tiszteletbeli tag halálával
- a tiszteletbeli tag lemondásával. A tiszteletbeli tag tiszteletbeli tagságáról, az
Elnökséghez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat
- az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével
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9. A pártoló tagsági jogviszonyt az Egyesület képviselője, valamint a pártoló tag közötti
együttműködési megállapodás hozza létre, amely szólhat meghatározott és határozatlan időre
egyaránt. Pártoló tagság az erre vonatkozó együttműködési megállapodás szerint keletkezik
és szűnik meg.
C. Az Egyesület tagjának jogai és kötelezettségei:
1. Az Egyesület rendes tagjának joga
a) az Egyesület közgyűlésén tanácskozási, indítványozási, szavazati joggal részt venni
b) részt venni az Egyesület tisztségviselőinek választásában és bármely tisztségre
választható; szavazati jogát csak személyesen gyakorolhatja, az egyesület jogi személy
rendes tagja szavazati jogát, választási és választhatósági jogát képviselője útján
gyakorolja
c) az Egyesület testületeinek és tisztségviselőinek döntései, állásfoglalásai ellen szavát
felemelje, a törvénysértő határozatot a tudomására jutástól számított törvényes
határidőn belül a bíróság előtt megtámadja;
d) javaslattal, bejelentéssel, kéréssel és panasszal fordulni az Egyesület tisztségviselőihez,
valamint felvilágosítást kérni az Egyesület tevékenységéről. Az Egyesület 30 napon belül
köteles érdemi választ adni. Ezen ügyekről az Elnökség köteles a közgyűlés előtt számot
adni, kitérve arra is, hogy az érdekelt a választ elfogadta-e vagy sem;
e) részt venni az Egyesület tevékenységében, az Egyesület rendezvényein csak saját
felelősségére vehet részt,
f)

betekinteni az Egyesület nyilvántartásába,

2. A rendes tag kötelessége
a) az Egyesület alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek eleget tenni, illetve az
Egyesület szerveinek határozatait betartani,
b) a Közgyűlés által jóváhagyott tagdíjat - melynek összege 3000,- Ft/év/fő - minden év
március hónap 1. napjáig, illetve a 2005. évi tagdíjat az Egyesület bírósági nyilvántartásba
vételétől számított 20 napon belül, felszólítás nélkül az Egyesület elnökének – átvételi
elismervény ellenében – készpénzben, egy összegben megfizetni. Amennyiben valamely
személy év közben létesít tagsági viszonyt az Egyesülettel, úgy belépésével egyidejűleg
köteles az éves tagdíj időarányos részét megfizetni.
c) az Egyesület tevékenységéhez kapcsolódó rendezvényeken (versenyek, felvonulások,
túrák) viselni az egyesület mezét és hirdetni az Egyesület tevékenységét, céljait.
3. A tiszteletbeli tag jogai
a) a tiszteletbeli tagok, érdeklődésük esetén, részt vehetnek az Egyesület közgyűlésén,
valamint rendezvényein, de szavazati joggal nem rendelkeznek, tisztségek betöltésére
nem választhatók
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b) javaslataikat, észrevételeiket az Egyesület egyéb fórumain minden korlátozás nélkül
előadhatják.
4. A tiszteletbeli tag kötelessége
a) az Egyesület alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek eleget tenni, illetve az
Egyesület szerveinek határozatait betartani,
5. A pártoló tag jogai
a) a pártoló tagok, érdeklődésük esetén, részt vehetnek az Egyesület közgyűlésén, valamint
rendezvényein, de szavazati joggal nem rendelkeznek, tisztségek betöltésére nem
választhatók
b) javaslataikat, észrevételeiket az Egyesület egyéb fórumain minden korlátozás nélkül
előadhatják.
6. A pártoló tag kötelessége
a) az általa vállalt támogatás nyújtása.

IV.
Az Egyesület szervezete
A.)

A KÖZGYŰLÉS
1. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amely a tagok összességéből áll. A Közgyűlést az
Elnök hívja össze és az Elnök, vagy – akadályoztatása esetén – az általa erre felhatalmazott tag
vezeti le.
2. A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok
tagokkal, írásban történő közlésével. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére a meghívót
úgy kell megküldeni, hogy azt a Közgyűlés időpontja előtt legalább tíz nappal kézhez vehessék.
3. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.
4. A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben a Közgyűlés
határozatképtelensége megállapítása esetén a megismételt Közgyűlést meg kell tartani. A
tagok figyelmét a meghívóban fel kell arra hívni, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek
számától függetlenül határozatképes. Megismételt Közgyűlést csak az eredeti napirend
vonatkozásában lehet határozatképessé nyilvánítani.
5. A Közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével,
ebben az esetben az Elnök harminc napon belül köteles összehívni a Közgyűlést.
6.

A Közgyűlést, az éves rendes közgyűlés ülésén kívül össze kell hívni:
- ha azt a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt,
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- ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek,
- ha a bíróság a Közgyűlés összehívását elrendeli.
7. A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és két, a Közgyűlés által megválasztott tag
hitelesít.
8. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
-

az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más Egyesülettel történő egyesülésének a
kimondása;

-

kizárt tag által benyújtott, a kizárással kapcsolatos panasz elbírálása;

-

az Alapszabály elfogadása és módosítása;

-

tisztségviselők megválasztása és visszahívása; Tisztségviselő akkor hívható vissza, ha
felróható módon, az Egyesület alapszabályában meghatározott célokkal össze nem
egyeztethető tevékenységet folytat., illetve ha alapszabályból, vagy jogszabályból
fakadó kötelezettségeinek nem tesz eleget;

-

tagdíj mértékének megállapítása;

-

az Elnökség éves beszámolójának elfogadása;

-

döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.

9. A Közgyűlés határozatai egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van.
Szavazategyenlőség esetén az Elnök, vagy ha a közgyűlést nem az elnök vezeti, a levezető
elnök szavazata dönt.
10. A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges:
-

az Alapszabály elfogadásához, módosításához;

-

az Egyesület feloszlásához, más Egyesülettel történő egyesülés kimondásához;

11. A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. 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 győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz.
12 Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági
szervezetek és magánszemélyek képviselőit.
B.) AZ ELNÖKSÉG
1.

Az Elnökség az Egyesület ügyintéző és döntéshozó szerve.

2.

Az Elnökség szükség szerint, de legalább félévente ülésezik. Az Elnökséget az Elnök írásban
hívja össze. A meghívót úgy kell megküldeni, hogy azt az Elnökség tagjai az elnökségi ülés
időpontja előtt legalább három nappal kézhez vehessék.

3.

Elnökségi tag, az Egyesület bármely magyar állampolgár, továbbá letelepedési, bevándorlási
vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár tagja lehet, aki nincsen
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eltiltva a közügyek gyakorlásától, azonban olyan tisztségre, amely az Egyesület képviseletével
együtt jár, csak az Egyesület nagykorú tagja választható.
4. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A határozathozatal nyílt szavazással
történik. Az Elnökség, két tag jelenléte esetén egyhangú döntést hoz.
5. Az Elnökség akkor határozatképes, ha azon az Elnökség tagjainak több mint fele megjelent.
Határozatképtelenség megállapítása esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget
ismételten össze kell hívni. A Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülés akkor
határozatképes, ha azokon az Elnökség tagjainak több mint fele jelen van.
6. A három tagú Elnökséget a Közgyűlés választja meg az Egyesület tagjai sorából 4 éves
időtartamra.
7. Az Elnökség feladata és hatásköre:
-

tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás;

-

a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés
munkáját elősegítő szervező tevékenység;

-

az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves
programok, költségvetés megvitatása és elfogadása;

-

az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása és elfogadása;

-

az Elnök éves beszámolójának elfogadása;

-

személyzeti munka irányítása;

-

tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása;

-

az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás;

-

minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és
amelyeket az Elnökség hatáskörébe von.

C.) AZ ELNÖK
1. Az Egyesület elnökét 4 éves időtartamra a Közgyűlés választja.
2.

Az Elnök, az Elnökség tagja személyéről a Közgyűlés külön szavaz.

3. Az Elnök feladata és hatásköre:
-

az Egyesület tevékenységének irányítása;

-

a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése;

-

a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának
irányítása és ellenőrzése;

-

kapcsolattartás a társaság tagjaival és más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;

-

irányítja az Elnökség munkáját;

-

vezeti az Elnökség üléseit;
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-

képviseli az Egyesületet;

-

intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;

-

összehívja az Elnökség üléseit;

-

irányítja az Egyesület gazdálkodását;

-

gyakorolja a munkáltatói jogokat;

-

minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.

V.
Az Egyesület képviselete
1. Az Egyesületet az Elnök önállóan jogosult képviselni.
2. Az Egyesület elnökét akadályoztatása esetén az általa kijelölt elnökségi tag jogosult írásbeli
meghatalmazás alapján képviselni.
3. Az Egyesület bankszámlája felett az elnök és az elnökség egy másik tagja együttesen jogosultak
rendelkezni.

VI.
Az Egyesület vagyona és gazdálkodása
1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az Elnökség fogad el. Az Egyesület
gazdálkodásáról az Elnökség évente jelentést készít, amelyet a Közgyűlés soron következő
ülésén megtárgyal.
2. Az Egyesület elsősorban az alábbi forrásokból gazdálkodik:
-

tagsági díjak, amelyet a Közgyűlés állapít meg;

-

magán és jogi személyek támogatásai;

-

pályázatokon elnyert pénzösszegek

-

az Egyesület – kizárólag az egyesület céljai megvalósítása érdekében végzett –
gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel;

-

rendezvény bevétel;

-

egyéb bevételek.

3. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az
Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően – nem felelnek.
4. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet, csak másodlagos jelleggel folytathat, az Egyesület
céljainak megvalósítása érdekében. Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó
bevételének megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló
hatályos jogszabályok alapján végzi, az esetleges nyereséget a tagok között föl nem oszthatja.
5.
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VII.
Ellenőrző Bizottság
1. Az Egyesület mellett felügyelő szervként ellenőrző bizottság nem működik.

VIII.
Az Egyesület megszűnése
1. Az Egyesület megszűnik:
-

a Közgyűlés által történő feloszlás, és más társadalmi szervezettel történő egyesülés
kimondása
a bíróság által történő feloszlatás, illetve megszűnés megállapítása esetén.

Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik, felszámolóként az Egyesület
volt ügyintéző szerve, az Elnökség jár el. Az Egyesület vagyonát megszűnés esetén más, az
Egyesület céljaihoz hasonló célra kell fordítani.

IX.
Vegyes és záró rendelkezések
1. Mind a közgyűlés, mind az Elnökség üléseiről jegyzőkönyv készül. A meghozott közgyűlési,
illetve elnökségi, valamint elnöki határozatokat nyilvántartásának naprakész vezetéséért az
Elnök felel.
2. Az egyesület gazdálkodásáról a jogszabályok szerinti üzleti könyveket vezetni kell, a Közgyűlés
számára az egyesület gazdálkodásáról eredménykimutatást, vagyonáról mérleget kell
készíteni.
3. Az Egyesület a Fővárosi Bíróság által történő nyilvántartásba vétellel jön létre, jogi
személyiségét ezzel nyeri el.
4. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, az 1989. évi II.
törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadóak.
Az Egyesület Alapszabályát a 2006. év január hónap 6. napján tartott Közgyűlés fogadta el.
Budapest, 2006. január 6.
..........................................
Csikesz Gyula
az Egyesület elnöke
Ellenjegyzem:
Ellenjegyzés dátuma:

