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Az alakuló közgyűlésen az alapítók a Piski Utcai Sportegyesület (PUSE) alapszabályát a
következőkben állapítják meg.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.
Az Egyesület neve: Piski Utcai Sportegyesület
Az Egyesület rövidített neve: PUSE
Az Egyesület székhelye: 1172, Budapest Piski utca 41.

Az Egyesület jogállása: az Egyesület önálló jogi személy, képviseletére az Elnök önállóan
jogosult.

2.
Az Egyesület céljai: a tagok számára rekreációs sporttevékenység biztosítása, sportkapcsolatok
létesítése és fejlesztése. A sportegyesület tagjai és a csapat edzéseit látogatók vállalják, hogy
tiszteletteljes magatartást tanúsítanak a pályán és a pályán kívül egyaránt.

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 feladatai:
aj jégkorong edzés lehetőség biztosítása és sporteseényeken, bajnokságokon, versenyeken való

részvétel;
hj tagjai közös érdekeinek képviselete és védelme;
ej az Egyesületben tagsági viszonnyal rendelkezők sportbeli képzése, felkészülésének

biztosítása, házi és nyílt sportesemények, versenyek, bajnokságok szervezése;
d) tagjai és egyéb, sportban érdekelt szervezetek szorosabb kapcsolatának elősegítése;
ej együttműködés olyan partnerekkel, amelyek célja a magyar jégkorong előmozdítása;
j) az egyesületi élet alapjait képező közösségi élet kibontakozásának elősegítése, a

sportegyesület hagyományainak ápolása;
gJ a tervszerű működéshez szükséges feltételek megteremtése és biztosítása;
hj kapcsolatok létesítése és fenntartása a hasonló tevékenységet folytató belföldi és külföldi

sportegyesületekkel, szervezetekkel;
íj a közös célok megvalósítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenység végzése.

4.
Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak az alapszabályba foglalt céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratában
meghatározott tevékenységére fordítja.
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Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független,
azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól támogatást nem fogad el.

EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE

5.
Az Egyesület zárt sportklubként működik. Az új tag felvételéről az Egyesület elnöksége dönt.

Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit
magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal az
Egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és fizeti a tagdíjat.

Az Egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes vagy jogi személy, aki adománnyal
segíti az Egyesület munkáját, de abban rendes tagként nem kíván részt venni. Tisztségre nem
választható, szavazati joga nincs.

6.
Az Egyesületi tagság kilépés, törlés, elhalálozás vagy kizárás útján szűnik meg.

Az Egyesület tagja tagsági viszonyát bármely elnökségi taghoz benyújtott Írásos
nyilatkozattal szüntetheti meg (kilépés).
TörlésseI szűnik meg az Egyesületi tagsága annak, aki három hónapig nem fizet tagsági díjat
és díjhátralékát az elnökség írásbeli felszólítására 30 napon belül nem rendezi. A tag az
írásbeli felszólítás kézhezvételét követő határidőn belül szankció alkalmazása nélkül
rendezheti tartozását. A határidő elmulasztása esetén az elnök az elnökség elé terjeszti a
törlési javaslatot. A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején
keletkezett és tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól.
A tag elhalálozásával Egyesületi tagsága megszűnik.
Kizárással szűnik meg az Egyesületi tagsága annak, aki olyan tevékenységet folytat, ami sérti
az Egyesület alapszabályát, veszélyezteti céljait vagy sérti jó hírét, és az elnökség a kizárása
mellett dönt. Az elnökség döntéséveI szemben a tag 15 napon belül fellebezhet a közgyűlés
felé. A fellebbezésről a legközelebbi rendes közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz.

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

7.
Az Egyesület minden rendes tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az
Egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában.
A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőül bármelyik tag
megválasztható.

8.
Az Egyesület rendes tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat
megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az Egyesületi célok megvalósítása
érdekében.
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A tagdíjat az elnökség javaslatára a közgyűlés állapítja meg. A havi tagdíjat minden hónap
második hetéig bezárólag, készpénzben a pénztárosnak vagy az Egyesület bankszámlájára való
átutalással lehet megfizetni.

9.
A pártoló tag jogosult az Egyesület közgyűlésén és egyéb rendezvényein tanácskozási joggal
részt venni. A pártoló tagnak kötelessége az alapszabály rendelkezéseit magára nézve
kötelezőnek elfogadni.

AZ EGYESÜLET SZERVEI:

A KŐZGYŰLÉS

10.
Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, mely a tagok összessége. A közgyűlés a tagok
többsége (felénél több személy) jelenléte esetében határozatképes. A közgyűlésre minden tagot a
napirend közlésével kell meghívni úgy, hogya meghívók elküldése és a közgyűlés napja között
legalább 8 nap időköznek kell lennie. Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani, és rendkívüli
közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt igényli (cél és ok megjelölésésvel), vagy a az
elnökség bármely tagja azt szükségesnek tartja. A közgyűlést minden esetben az elnökség hívja
össze, a helyben megválasztott levezető elnök vezeti le és a jegyzőkönyvet két helyben
megválasztott tag hitelesíti. Mind a levezető elnököt mind a hitelesítőket nyílt szavazással,
egyszerű többséggel a jelenlevő tagok választják.

A közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A tagok szótöbbséggel hozott
határozattal a nyilvánosságot kizárhatják, ha valamely Egyesületi tag jogos magánérdekének
védelme vagy közérdek ezt szükségessé teszi.

Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik az alapszabály megállapítása és módosítása, a
tisztségviselők megválasztása, az Egyesület megszűnésének kimondása, az éves pénzügyi terv,
illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása, A közgyűlés
hatáskörébe tartozik minden egyéb döntés is, amit az alapszabály vagy jogszabály akként határoz
meg.

A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg, azonos kérdésben
kialakult kétszeri szavazategyenlőség esetén a közgyűlés levezető elnökének szavazata dönt. A
közgyűlés a tisztségviselőket titkos szavazással választja meg. Titkos szavazásnál előadódó
szavazategyenlőség esetén addig kell ismételni a szavazást, amíg döntés nem születik. Az
alapszabály módosításához és az Egyesület megszűnésének kimondásához a tagok összessége
kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges.

Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti
napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. Erről a tényről
a meghívóban a tagságot tájékoztatni kell. A megismételt közgyűlést az eredeti -
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határozatképtelenség miatt elmaradt - közgyűlés időpontját követően 7 napon belüli időpontra
kell összehívni, amely időpontot az eredeti közgyűlés meghívójában is meg kell jelölni.

AZ ELNÖKSÉG

ll.
A közgyűlés 3 főből álló elnökséget választ. Az elnökség az Egyesület képviseleti és ügyintéző
szerve. A közgyűlés az elnökség tagjait 1 évre választja.
Az elnökség feladatai:

a közgyűlés napirendjének összeállítása,
a közgyűlés határozati javaslatainak, állásfoglalásainak kidolgozása,
a közgyűlés határozatai végrehajtásának figyelemmel kísérése,
az éves költségvetés és éves beszámoló elkészítése, annak beterjesztése a közgyűlés elé,
minden olyan feladat ellátása, ami nem kizárólag a közgyűlés hatásköre.

Két közgyű lés közötti időben az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik
kizárólag a közgyűlés hatáskörébe. DöntéseirőI, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az
elnökség köteles beszámolni.

Az elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek és illető jogok vállalásáról -
beszámolási kötelezettség mellett - dönteni.

Az elnökség feladata és hatásköre:
tagsági viszony keletkezésévei és megszűnésévei kapcsolatos eljárás;
a közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a közgyűlés munkáját
elősegítő szervező tevékenység;
az Egyesület gazdasági tevékenységévei kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves
programok, költségvetés megvitatása és elfogadása;
az elnök éves beszámolójának elfogadása;
személyzeti munka irányítása;
tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása;
az Egyesület tagjának kizárásával, tagság törlésévei kapcsolatos eljárás;
minden olyan eljárás, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket
az elnökség hatáskörébe von.

Az elnökség 2 tag jelenléte esetén határozatképes. Az elnökség szükség szerint - de évente
legalább kétszer - tart ülést, melyet az elnök hív össze. Az elnökség ülésére minden tagot a
napirend közlésével kell meghívni úgy, hogya meghívók elküldése és a ülés napja között
legalább 3 nap időköznek kell lennie.

Az elnökség ülései a tagok számára nyilvánosak, bármely döntésben érdekelt egyéb személyt,
szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. Az elnökség határozatát egyszerű
többséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot a
következő közgyűlés elé kell terjeszteni döntésre.
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Az elnök köteles az elnökség és a közgyűlés által hozott döntések nyilvántartását naprakészen
vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpont ja és hatálya, a döntést
támogatók és ellenzők számaránya.

Egyebekben az elnökség az ügyrendjét maga határozza meg. Az elnökség döntéseire a jelen
alapszabályban rögzített közlés, nyilvánosságrahozatal módja, iratokba való betekintés rendje
szabályait értelemszerűen alkalmazni kell.

12.
Mind a közgyűlés, mind az elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A
jegyzőkönyvet aláírja az elnökségjelenlévő minden tagja, közgyűlés esetén a levezető elnök és a
két hitelesítő tag.

Az elnök köteles a közgyűlés és az elnökség által hozott olyan határozatokat, amelyek bármely
tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapít meg, illetve harmadik személyt érinthet a
döntés meghozatalától számított 3 napon belül, írásban az érintettnek is megküldeni.

13.
Az elnökség saját tagjai közül

elnököt
elnökhelyettest és
titkárt választ.

Az elnök feladata és hatásköre:
az Egyesület tevékenységének irányítása;
a közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése nyilvántartása és közzététele;
döntés és intézkedés az elnökség ülései közötti időszakban az elnökség hatáskörébe tartozó
kérdésekben;
a közgyűlés és az elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának
irányítása és ellenőrzése;
kapcsolattartás más társadalmi szervezetekkel;
irányítja az elnökség munkáját;
vezeti az elnökség üléseit;
képviseli az Egyesületet;
intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;
összehívja az elnökség üléseit;
vezeti az ügyintéző apparátust;
irányítja az Egyesület gazdálkodását;
önállóan rendelkezik az Egyesület bankszámlája felett;
minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az elnök hatáskörébe utal.

Az elnök vagyelnökhelyettes a titkári funkciókat is elláthatja egy személyben. Az elnökhelyettes
minden feladatában helyettesíti az Egyesület elnökét, amennyiben az akadályoztatva van
feladatai ellátásában. Felelős az elnökség ügyrendje betartásáért. Az Egyesület iratait, bevételi és
kiadási bizonylatait a titkár kezeli.
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Az elnökségi tagok megbízatása
a) a megbízás időtartamának lejártával,
b) visszahívással,
c) lemondással,
d) elhalálozással
szűnik meg. Amennyiben az elnökség létszáma két főre csökken, az elnökségnek tisztújító
közgyűlést kell összehívnia a létszámcsökkenés bekövetkezését követő 30 napon belüli
időpontra. Az elnökség tagjai visszahívhatóak, ha az Egyesület érdekei ellen cselekednek vagy
súlyosan vétenek az Egyesület alapszabálya ellen.

AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE

14.
Az Egyesület képviseletére az elnök önállóan jogosult. Az Egyesület bankszámlája felett az
Elnök önállóan rendelkezik.

15.
Amennyiben az Egyesület éves bevétele eléri az ötmillió forintot, a közgyűlésnek kötelessége
felügyelő bizottság felállításáról gondoskodnia. Az elnökség tagjai és közeli hozzátartozóik [Ptk.
685. § b) pont] a felügyelő bizottság tagjává nem választhatók meg.

16.
Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni
és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzleti év végével a titkár az Egyesület
gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást
készít.

Az Egyesület köteles a cél szerinti tevékenységéből. illetve vállalkozási tevékenységéből
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó
könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett nyereséget,
illetve annak mely részét hogyan használja fel figyelemmel arra, hogy az Egyesület
tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az csak a jelen alapszabályban rögzített
tevékenységre fordítható.

17.
Az Elnök köteles gondoskodni arról, hogy a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatokat
az Egyesület internetes honlapján közzétegye.

Az Elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért
iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás
szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.

tJ.t+ i11
~~



-------------------

AZ EGYESÜLET VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA

18.
Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az elnökség fogad el. Az Egyesület
gazdálkodásáról az elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a közgyűlés elé terjeszt.

19.
Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiakjelentik:

tagsági díjak, amelyet a közgyűlés állapít meg;
magán és jogi személyek támogatásai, adományai, szponzorációi;
az Egyesület által pályázatok útján elnyert támogatások;
az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel;
rendezvény bevétel;
egyéb bevételek.

Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az
Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért - a befizetett tagdíjakon túlmenően - nem felelnek.
Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a társadalmi
szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi. Az
Egyesület pénzeszközeit bankszámlán kezeli.

Sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységévei 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.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

20.
Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

21.
Az Egyesület megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssei, illetőleg
megszűnésének megállapításával.

Az Egyesület megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után - vagyonáról a közgyűlés döntése
szerint kell rendelkezni. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámolók feladata.

22.
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesülésekről szóló 1989. évi II. tv.,
a sportról szóló 2004. évi 1. tv., másrészt a közgyűlési határozatok az irányadók.

23.
Az Egyesület tagjairól készüt nyilvántartás (mely nem nyilvános) az alapszabály mel1ékletét
képezi.
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Ezt az Alapszabályt a Piski Utcai Sportegyesület közgyűlése Budapest, 2010 október 05. napján
elfogadta .
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