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AZ ÉRDI KERÉKPÁROS ÉS TRIATLON
SPORTEGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA - KIVONAT
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi
támogatást nem nyújt.

I. Az Egyesület adatai
1.

Az Egyesület neve: Érdi Kerékpáros és Triatlon Sportegyesület

2.

Az Egyesület székhelye: 2030 Érd, Csaba utca 56.

3.

Az Egyesület működési területe: Magyarország

4.

Az Egyesület jogállása: önálló jogi személy.

5.

Az Egyesület formája: sportegyesület

II. Az Egyesület célja és feladatai
1.

Az Egyesület célja:
1.1. A hegyi-, országúti kerékpársport, a kerékpáros túrák, a triatlon és a duatlon, illetve a futás,
úszás, mint sportágak magyarországi népszerűsítése, ennek keretében: a tagjai részére
versenyeken való részvétel biztosítása,
1.2. tagjai részére versenyeken való részvétel biztosítása,
1.3. tagjai, valamint a tagok rokonai, ismerősei részére rendszeres edzési és sportolási lehetőség
biztosítása,
1.4. a célok között felsorolt sportágak népszerűsítése érdekében sportrendezvények, versenyek, túrák,
szervezése és lebonyolítása
1.5. az utánpótlás nevelés biztosítása,
1.6. kerékpárok felkészítése, karbantartása és szerelése,
1.7. tagjai részére oktatások biztosítása, melyek által a tagok elsajátítják a kerékpározás, futás, úszás
helyes technikáját, megismerik a biztonságos közlekedéshez és a versenyzéshez szükséges
szabályokat,
1.8. hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása,
1.9. a hazai kerékpáros közlekedés kultúrájának terjesztése, valamint a kerékpárutak feltérképezése,
azok karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása,
1.10. környezetvédelemmel kapcsolatos tájékoztatás, információs tevékenység és példamutatás. Az
Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és
gazdálkodó szervezettel, kamarával, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az
Egyesület eredményes működését, és céljainak megvalósítását.

2.

Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és
gazdálkodó szervezettel, kamarával, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület
eredményes működését, és céljainak megvalósítását.

3.

Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály
előírásai szerint, az Egyesület jelen Alapszabályban rögzített céljaival közvetlenül összefüggő
gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre,
ilyenbe tagként beléphet.

4.

Egyesület feladatai:
4.1. a kerékpár, triatlon, futás, úszás, mint tömegsport és versenysport folyamatos fejlesztése
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4.2. a taglétszám folyamatos bővítése,
4.3. a kerékpár, triatlon, futás, úszás sport megismertetése, megszerettetése a gyermekekkel,
4.4. helyes, egészséges életmódra való nevelés,
4.5. tömegrendezvények rendezése, versenyeken való részvétel és az előzőekben vázolt célok
megvalósítása.
5.

Az Egyesület a 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.

6.

A sportszervezet keretében sporttevékenységet folytató versenyző számára a sportszervezet köteles
biztosítani a sportág jellege szerinti biztonságos sporttevékenység folytatásához szükséges feltételeket.

V. Az Egyesület vagyona és gazdálkodása
1.

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

2.

Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:
2.1. tagsági díjak, amelyeket a Közgyűlés állapít meg;
2.2. magán és jogi személyek támogatásai;
2.3. az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel;
2.4. rendezvénybevétel;
2.5. tagok egyéb támogatásai;
2.6. egyéb bevételek.

3.

A tagdíj összege a Közgyűlés által meghatározott mértékű, (15.000.-Ft/év) amelyet a megalakuláskor a
nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 8 (nyolc) napon belül kell
megfizetni. ezt követően minden év február 28. napjáig. Az Egyesület megalakulását követően újonnan
belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági
jogviszony létesítésétől 8 (nyolc) napon belül kell megfizetni.

4.

A fentieken túl a tagdíjfizetési kötelezettséggel rendelkező rendes tag az erről határozó közgyűlési
határozatban megjelölt tagdíjat az adott évre vonatkozóan köteles az erről szóló közgyűlési határozat
meghozatalától számított 90 napon belül vagy készpénzben az Elnökség által erre feljogosított
személynek átvételi elismervény ellenében átadni, vagy az egyesület bankszámlájára, a befizetés
jogcímének és a tag nevének feltüntetésével megfizetni.

5.

Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai
az Egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően – az alábbi kivételtől eltekintve nem
felelnek.

6.

Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a társadalmi szervezetek
gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi. Az Egyesület pénzeszközeit
számlán kezeli, készpénzben befizetett díjak számlára történő befizetéséről az Elnök köteles a
kézhezvételt követő 60 napon gondoskodni.

VII. Vegyes és záró rendelkezések
1.

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a 2013. évi V. törvény, a 2004. évi I. törvény és a 2011.
évi CLXXV. törvény mindenkor hatályos szabályai is irányadóak.

Kelt: Érd, 2016. év március hónap 25. napján
..........................................
Kömöz Róbert

