ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA
A Derekegyházi Horgász Egyesület Közgyűlése az egyesület alapszabályát – 2022. január ….
napján – az alábbiak szerint módosítja:
1./ A közgyűlés az alapszabály II. rész 5. b.) pontjának első mondata helyébe a következők
lépnek:
„Törléssel szüntethető meg akkor, ha a tag a tagsági díjának, illetve a vállalt anyagi
támogatásának fizetését 30 napnál hosszabb ideig elmulasztja és kötelezettségeit felszólítás
ellenére sem rendezi. Azt a tagot, aki a tárgyévi tagdíjat, illetve a vállalt anyagi támogatásának
fizetését határidőre nem teljesíti, írásban fel kell szólítani, annak 15 napon belül történő
megfizetésére. A felszólításnak tartalmaznia kell a törlésre való figyelmeztetést is. ”
2./ A közgyűlés az alapszabály IV. rész 3. § 8. pontját a következőkre módosítja:
„Az elnökség 6 főből áll, tagjai:
- elnök
- kettő alelnök
- titkár
- gazdasági vezető
- elnökségi tag.
Az elnökség tagjait a közgyűlés 5 évre választja meg.”
3./ A közgyűlés az alapszabály IV. rész 3. § 16. pontját a következőkre módosítja:
„Az elnökség tagjainak neve:
Elnök: Fodor László 6622 Nagymágocs, Arany J. u. 39.
Alelnökök: Kerekes Attila 6622 Nagymágocs, Kossuth utca 11. és
Gyevi Szabó Imre 6621 Derekegyház, Munkácsy u. 16.
Titkár: Schrantz Viktor 6621 Derekegyház, Munkácsy u. 1.
Gazdasági vezető: Gólián Béláné 6621 Derekegyház, Munkácsy u. 10.
Elnökségi tag: Ifj. Tóth Antal 6621 Derekegyház, József A. u. 13.”
4./ A közgyűlés az alapszabály IV. rész 4. § 1. pontjának hetedik, nyolcadik és kilencedik
francia bekezdésében szereplőket és a 4. pont második bekezdését törli.
5./ A közgyűlés az alapszabály IV. részét a következőkkel egészíti ki:
„5. §
Az egyesület alelnökei
Az elnököt munkájában az alelnökök segítik. Gyevi Szabó Imre alelnök és Kerekes Attila
alelnök képviseleti joga együttes és különös azzal, hogy az alelnökök képviseleti joga csak a
bankszámla feletti rendelkezésre terjed ki.
6. §
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Az egyesület titkára
Az elnökség és a közgyűlés határozatairól nyilvántartást vezet /Határozatok Könyve/,
mely tartalmazza az elnökségi és közgyűlési döntések tartalmát, időpontját és hatályát, illetve
a döntést támogatók és ellenzők számarányát.
A titkár feladata a közgyűlési és elnökségi döntésekkel érintett személyek írásbeli
értesítése. A határozatokat a székhelyen kihelyezett hirdetőtáblán, bárki által megtekinthetően
30 napig kifüggeszti, illetve az elkészítése után az egyesület honlapjára az internetre felteszi.
Az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet. A
betekintés időpontját az elnökkel egyezteti és az iratokat a titkár mutatja meg neki. Egyébként
az iratok keletkezésüket követő 15 napig az egyesület székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán,
illetve az egyesület honlapján bárki által megtekinthetők. A kihelyezésről és a határidő letelte
után az archiválásról a titkár gondoskodik.
Előkészíti az elnökség beszámolóját a közgyűlésre és azt megtárgyalás végett az
elnökség elé terjeszti. Elkészíti a vezetőség elé kerülő egyéb előterjesztéseket, beszámolókat,
javaslatokat.
Vezeti az elnökségi ülések jegyzőkönyvét.
Gondoskodik a határozatok végrehajtásáról.
Szervezi az egyesületi rendezvényeket.
Ellátja az Egyesület és szervei írásbeli teendőit, a statisztikai adatszolgáltatásokat, az
egyéb adminisztrációs feladatokat.
7. §
Az egyesület gazdasági vezetője
Előkészíti az éves költségvetés, a zárszámadás, a vagyonmérleg tervezetét a
közgyűlésre, és azt megtárgyalás végett az elnökség elé terjeszti.
Rendszeresen beszámol az elnökségnek az Egyesület vagyoni helyzetéről, valamint
intézi az Egyesület gazdasági ügyeit.”
6./ Az alapszabály V. rész 3. pont c) pontjában szereplő 5.000,-Ft meghatározást „15.000,-Ft”
meghatározásra módosítja.
7./ Az alapszabály VI/A. rész 3. pontjának:
3. Elnök:
Schrantz Viktor
(szül.: Szentes, 1984. december 14., an.: Gargács Julianna) 6621 Derekegyház,
Szántó K. J. u. 14. szám alatti lakos.
szövegrészt az alábbiakra módosítja:
„3. Elnök:
Molnár Sándor
(szül.: Szentes, 1976. október 05., an: Csentes Erzsébet) 6621 Derekegyház, Iskola u. 17. szám
alatti lakos.”
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továbbá a Tagjai: felsorolásnál
Molnár Sándor
(szül.: Szentes, 1976. október 05., an. Csentes Erzsébet) 6621 Derekegyház, Iskola u. 17.
szám alatti lakos.
szövegrészt az alábbiakra módosítja:
„ Török Ferenc
(szül.: Szentes, 1981. május 08. an.: Kőrösi Erzsébet) 6621 Derekegyház, Petőfi u. 28.
szám alatti lakos.”
9./ A közgyűlés az egyesület alapszabályának egyéb rendelkezéseit változatlan tartalommal
megerősíti.
Derekegyház, 2022. január ….

Fodor László
elnök
Tanúk:
1./ ………………………………..(aláírás)

2./ ………………………………..(aláírás)

……………………………………(név)

……………………………….…..(név)

…………………………………..(lakcím)

………………………………..(lakcím)
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