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A DERZSI SZABADIDİS EGYESÜLET 
A L A P S Z A B Á L Y A  

 

 Valamennyi tiszaderzsi lakosnak elemi érdeke, hogy megfelelı 
körülmények mellett, szervezetten lehessen: kulturáltan szórakozni; 
kikapcsolódni; hasznos ismeretekre szert tenni; a kornak megfelelı 
információkhoz jutni. Ezért létrehozzák az önkéntes társadalmi szervezetüket, 
Derzsi Szabadidıs Egyesület elnevezéssel. Feladatának, s egyben céljának tekinti 
– az életkortól függetlenül – a szabadidıvel rendelkezık egyesületbe tömörítését, 
a hasznos idıtöltés lehetıségének kihasználását és érdekeiknek képviseletét. Az 
egyesület együttmőködésre törekszik minden olyan szakmai és egyéb 
szervezettel, amely céljaival összehangolható tevékenységet folytat. 

 
I. fejezet 

ÁLTALÁNOS  RENDELKEZÉSEK  
 
1.1. Az egyesület neve:  DERZSI SZABADIDİS EGYESÜLET 
       /továbbiakban: DSZE/ 
 
1.2. A DSZE székhelye: 5243 Tiszaderzs, Fı út 20. /Kulturális intézmény/ 
 
1.3. A DSZE alapítási éve:  1999. 
 
1.4. A DSZE mőködési területe: Tiszaderzs község 
 
1.5. A DSZE pecsétje körpecsét, szövege:  
       Felsı körívben:  "* Derzsi Szabadidıs Egyesület * 
  Alul, vízszintesen: Tiszaderzs Fı út 20., középen: DSZE" 
 
1.6. A DSZE önálló jogi személy: saját alapszabállyal; képviselettel; nyilván 

tartott tagsággal; önálló költségvetéssel rendelkezı; pártpolitikától                     
független; közhasznú társadalmi szervezet. 

 Közhasznú tevékenységét a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi 
 CLVI. törvény (továbbiakban: Kht.) 26. § c) pont 5. tétele szerint, 
 kulturális tevékenységként látja el. 
 

II. fejezet 
 

A DSZE CÉLJA 
 
2.1. A Tiszaderzs községben élık, a kultúra bármely területe iránt érdek-                    

lıdést tanúsítók egyesületbe tömörítése, az egyesület tagjaiból alakult           
csoportok, körök és klubok mőködtetése. 
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2.2. A szabadidı hasznos eltöltéséhez a feltételek megteremtése, a lehetı-               
 ségek közmegelégedéssel történı kihasználása. A község kulturális                   
 szintjének emelése érdekében biztosítva azt, hogy tagjain kívül mások is                  
 részesüljenek a mellékletben rögzített közhasznú szolgáltatásokból [a Kht. 
 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján] . 
 
2.3. Kulturált magatartásra ösztönzés – különösen – a közös szórakozás és                          
 együttlét során. 
 
2.4. A DSZE a céljai érdekében: 
 
2.4.1. A mőködéséhez szükséges székhely, szakmai, illetve tárgyi feltételeinek            
 biztosítása érdekében, "Együttmőködési megállapodás"-t köt az önkor-           
 mányzat által fenntartott kulturális intézménnyel. 
 
2.4.2. Kialakítja és megismerteti álláspontját, segíti az információ-áramlást és a            

kapcsolattartást, úgy a tagsági, mint a lakossági célcsoportot tekintve. 
 
2.4.3. Kezdeményezéseivel, javaslataival elısegíti a község kulturális színt-           

jének emelését, a DSZE tagok érdekében érdekképviseletet lát el. 
 
2.4.4. A vagyonának növelése, a programok finanszírozhatósága érdekében 

keresi, felkutatja az egyéb bevételi forrásokat, lehetıségeket 
(szponzorok/mecénások, pályázatok, stb.). 

 
III. fejezet  

 
A DSZE TAGSÁGA 

 
3.1. A DSZE tagja lehet:  1.  rendes tag 
      2.  pártoló tag 
      3.  tiszteletbeli tag 
 
3.1.1. Rendes tag lehet az a tiszaderzsi lakosú/székhelyő természetes, illetve jogi 

személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkezı szervei, 
szervezet, közösség, aki/amely a belépési nyilatkozatban az alapszabályt 
magára nézve kötelezıen elfogadja és vállalja, hogy a DSZE munkájában 
tevékenyen részt vesz, illetve a tagsági díjat befizeti. 

 
3.1.2. Pártoló tag lehet minden 18 éven felüli – nem magyar állampolgár és            
 külföldi szervezet is – személy/szervezet, aki/amely a DSZE céljával            
 egyetért, alapszabályát elfogadja, erkölcsileg és anyagilag támogatja. 
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3.1.3. Tiszteletbeli taggá választhatók azok a természetes személyek, szerve-           
 zetek. akik/amelyek a DSZE-ét céljainak elérésében hathatósan támo-           
 gatták(ják), érdemeket szereztek(nek). 
 
3.2. Tagsági viszony keletkezése: 
 
3.2.1. A rendes tagok belépése az Elnökséghez intézett írásbeli nyilatkozat – 

formanyomtatvány – kitöltésével történik.  
 
3.2.2. A pártoló tagok tagsági viszonya az elnökséghez benyújtott Megál-           
 lapodásban – legalább az alap formanyomtatványban – foglaltak 
 teljesítésekor keletkezik. 
 
3.2.3. A tiszteletbeli tagokat az elnökség javaslata alapján, a Közgyőlés                         
 választja meg. 
 
3.2.4. A tagokat az elnökség nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló 
 adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelıen kezeli. 
 
3.3. Tagsági viszony megszőnik:  1.  Kilépéssel 
       2.  Kizárással 
       3.  Törléssel 
 
3.3.1. A DSZE bármely tagja a tagsági viszonyát az elnökséghez benyújtott                   
 írásbeli nyilatkozattal egyoldalúan megszüntetheti (Kilépés). 
 
3.3.2. Az elnökség határozattal kizárhat ja azt a tagot: 
 

a.,  aki a DSZE céljainak megvalósítását jelentısen veszélyezteteti, vagy 
azzal ellentétes magatartást tanúsít; 

 

b.,  aki az esedékes tagsági díjat az elnökség írásbeli felszólítása ellenére, 
a tárgyév december 31-éig sem fizeti be. 

 

- A kizárásról hozott elnökségi határozatot tértivevényes levélként kell 
megküldeni, amely ellen a kézhezvételtıl számított 15 napon belül, 
a DSZE közgyőlésénél lehet fellebbezni. 

 

-  A fellebbezésnek halasztó hatálya van. 
 

3.3.3. Az elnökség törli  a nyilvántartásból a tagot: 
 

 a.,  a tag írásbeli nyilatkozattal történı kilépése esetén; 
  

 b.,  a tag halála esetén; 
 

 c.,  jogi személyt, a jogutód nélküli megszőnése esetén; 
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 d.,  a rendes tag esetén, elköltözéskor. 
 

-  Az elnökség határozattal törli  azt a rendes tagot, aki Tiszaderzsrıl 
elköltözik és ebbıl eredıen a tagra vonatkozó alapszabályi 
rendelkezéseknek nem felel meg (pl. nem kíván pártoló tag sem 
lenni). 

 

-  A törlésrıl hozott elnökségi határozatban a törölt tagot a pártoló 
tagi viszony létesítésének lehetıségérıl tértivevényes levélben 
értesíteni kell. Az elnökségi határozat ellen a kézhezvételtıl 
számított 15 napon belül, a DSZE közgyőléséhez lehet fellebbezni. 

 

-  A fellebbezésnek halasztó hatálya van. 
 

IV. fejezet 
 

A DSZE TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI  
 
4.1. A DSZE tagjainak jogai. 
 
4.1.1. A rendes tagok jogai: 
 

 a.,  a Közgyőlésen tanácskozási és szavazati  joggal vehetnek részt; 
 

 b.,  választhatnak és választhatóak – a 18 éven aluliak csak a koruknak 
       megfelelıen – a DSZE szerveibe és tisztségeibe; 
 

 c.,  részt vehetnek a DSZE munkájában; 
 

 d., javaslattal, észrevétellel fordulhatnak a DSZE bármely szervéhez,                    
       illetve valamely szervének törvénysértı határozatát a bíróság elıtt                     
       megtámadhatják; 
 

e., igénybe vehetik a DSZE szolgáltatásait, azok jellegétıl függıen 
ingyenesen, kedvezményesen vagy teljes térítés ellenében, az 
alapszabály mellékletében foglaltak szerint; 

 

 f.,  igényelhetik a DSZE-tıl képviseletüket, érdekvédelmőket. 
 
4.1.2. A pártoló- és a tiszteletbeli tagok jogai azonosak a rendes tagok                

jogaival, kivéve a szavazati jogot és a tisztségbe történı választást. 
 
4.2. A DSZE tagjainak kötelezettségei. 
 
4.2.1. A rendes tagok kötelezettségei: 
 

 a.,  az alapszabályban foglaltak betartása; 
 

 b., rendszeres, aktív és kulturált részvétellel elısegíteni a DSZE                               
        céljainak megvalósulását. 
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 c.,   az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése; 
 

 d.,   a DSZE ajánlásainak és határozatainak végrehajtása; 
 

 e.,   a tagsági díjat legkésıbb az esedékes év utolsó napjáig befizetni. 
 
4.2.2. A pártoló tagok kötelezettségei: 
 

 a.,  az alapszabályban foglaltak betartása; 
 

 b.,  az önként vállalt feladatok teljesítése; 
 

 c., a DSZE célkitőzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása és a fel-                       
       ajánlott tagsági díj befizetése a megállapodásban rögzítettek szerint. 
 
4.2.3. A tiszteletbeli tagok kötelezettsége, hogy a DSZE célkitőzéseinek          

megvalósulása érdekében – a tılük elvárható módon – támogatást               
nyújtsanak és érdemi magatartást tanúsítsanak, megválasztásuk után is. 

 
V. fejezet 

 
A DSZE SZERVEI ÉS MŐKÖDÉSÜK 

 
5. A DSZE szervei és tisztségviselıi:  1.  Közgyőlés 
        2.  Elnökség 
        3.  Ellenırzı Bizottság 
        4.  Elnök 
 
5/A. A DSZE szervei és tisztségviselıi esetén a Kht. 8. § (1)-(2) bekezdésében 

és a 9. § (1) bekezdésében foglaltakat, az alábbiak szerint alkalmazni kell. 
 

A KÖZGYŐLÉS 
 
5.1. A DSZE legfıbb döntéshozó szerve a tagok összességébıl álló köz-           

győlés, azzal a megszorítással, hogy a nem természetes személyő tagok             
képviselıik útján vehetnek részt. 

 
5.1.1. A Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
 

 a.,  az alapszabály megállapítása és módosítása; 
 

b., az éves költségvetés, illetve 100 ezer forintot meghaladó egyszeri 
kifizetés jóváhagyása, valamint az éves beszámoló (közhasznúsági 
jelentés) elfogadása; 

 

 c., az Elnökség tagjainak, az Ellenırzı Bizottság elnökének és                                         
        tagjainak és az Elnök megválasztása, valamint felmentése; 
 

 d.,  a tagsági díj mértékének megállapítása; 
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 e., a DSZE megalakulásának, feloszlásának, valamint más társadalmi                      
       szervezettel történı egyesülésének kimondása; 
 

 f.,  az Elnökség, az Ellenırzı Bizottság két közgyőlés közötti idıszakra 
 terjedı tevékenységérıl szóló beszámolójának elfogadása; 

 

 g.,  a tiszteletbeli tagok megválasztása; 
 

h.,  döntés a tagsági jogviszonyt érintıen hozott  elnökségi határozat 
elleni fellebbezés ügyében; 

 

 i., döntés minden olyan ügyben, amit a jogszabály a közgyőlés               
        hatáskörébe utal, vagy amelyet az elnökség a közgyőlés elé terjeszt. 
 
5.1.2. A közgyőlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni.  
 

 Össze kell hívni a közgyőlést akkor is, ha a tagok 1/3-a írásban igényli,                
vagy az Ellenırzı Bizottság 2/3-a kezdeményezi – a javasolt napirend                    
megjelölésével –, továbbá ha azt a  törvényességi felügyeletet ellátó szerv  
írásban indítványozza. 

  

 A közgyőlés helyét, idejét és napirendjét az idıpontot megelızıen,                  
 legalább 8 nappal korábban közölni kell a tagsággal. 

 

- A rendes, a pártoló- és a tiszteletbeli tagok részére névre szólóan kell 
megküldeni a meghívót. 

 

-  A lakosságot hirdetmény útján kell tájékoztatni – az 5.2.7. pont szerint – 
a közgyőlés összehívásáról. 

 
5.1.3. A közgyőlés ülései nyilvánosak. A személyi jogokat sértı ügy tárgyalása 
 elıtt a levezetı elnöknek meg kell szavaztatnia a zárt ülés 
 elrendelését, amelyhez a jelenlevı rendes tagok 2/3-os igenlı szavazata 
 szükséges. Amennyiben az érintett tag jelen van, úgy nyilatkoztatni kell 
 arról, hogy a nyílt vagy a  zárt üléshez járul-e hozzá. 
 
5.1.4. A közgyőlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkezı rendes tagok                
 több mint fele /50 %-a és még 1 fı/ megjelent. Ha a közgyőlés 
 határozatképtelen,  akkor 15 napon belüli idıpontra újból összehívott 
 közgyőlés – az eredeti közgyőlés napirendjén megjelölt tárgykörben – a 
 megjelent tagok létszámára tekintet nélkül határozatképes. 

 

- A határozatképtelenségre vonatkozó rendelkezést, valamint az újbóli                      
összehívásra vonatkozó idıpontot – hogyha az eredetivel azonos napra 
kerül kitőzésre – az eredeti ülésre szóló meghívón fel kell tüntetni. 

 

- A megismételt közgyőlés csak újabb meghívóval hívható össze, ha az 
újabb közgyőlés nem az eredetivel azonos napra kerül kitőzésre. A 
meghívóban tájékoztatni kell a tagokat a megismételt közgyőlés 
tényérıl, napirendjérıl és figyelmeztetni kell a tagságot arról, hogy a 



 7 

megismételt közgyőlés a megjelentek számára tekintet nélkül 
határozatképes. 

 
5.1.5. A közgyőlés általában ajánlásokat hoz, de döntése alapján, tagjaira               
 kötelezı határozatot is alkothat. Mind a két esetben nyílt szavazással és                
 egyszerő szótöbbséggel dönt. Szavazat-egyenlıség esetén a köz-                
 győlésen jelenlevı elnökségi tagok nyílt szavazással döntenek. 
 

 A közgyőlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki a 
 Kht. 8. § (1) bekezdésével ellentmondásos: [Ptk. 685. § b) pontja
 szerint hozzátartozó], kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy 
 bármilyen elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben 
 egyébként  érdekelt, továbbá az, aki a Kht. 9. § (1) bekezdésével érintett. 
 
5.1.6. Az  Elnököt és tagjait, illetve az Ellenırzı Bizottság elnökét és tagjait, 
 titkos szavazással kell megválasztani. 
 

- A titkos szavazást megelızıen jelölni kell. Jelöltek kiválasztásánál 
figyelembe kell venni a Kht. 8. § (2) bekezdésében foglaltakat (azaz az 
Ellenırzı Bizottság – „felügyelı szerv” – elnök és tagja ki lehet). 

 Jelölt az lesz, aki a közgyőlésen jelenlévık legalább 1/3-ának szavazatát 
megkapja, a jelölést elfogadja, illetve megválasztása esetén a 
feladatfelvállaló  nyilatkozatot kitölti és aláírja. 

 

- A DSZE elnöke esetén minısített szavazást kell lebonyolítani, azaz a 
mindenkori rendes tagság, több mint a felének az igenlı szavazata 
szükséges. A többi vezetı tisztségviselı(k) az(ok) lesz(nek), aki(k) az 
érvényes szavazatokból a legtöbbet megkapjá(k). 

 
5.1.7. A közgyőlésrıl jegyzıkönyvet kell felvenni – a Kht. 7. § (3) bek. a) pontja, 

illetve az 5.2.6. pont szerinti tartalommal –, amelynek mellékletét     
képezi a jelenléti ív. 

  

 A jegyzıkönyvet a levezetı elnök és a jegyzıkönyv-vezetı írja alá és a              
 közgyőlés által elfogadott két tag hitelesíti. 
 
5.1.8. A közgyőlést a DSZE Elnöke, vagy az Elnökség (illetve a Jelölı Bízott-                    
 ság elnöke az 5.1.9. pont alapján) által felkért személy vezeti le. 
 
5.1.9. A tisztújító közgyőlésen 3 fıs Jelölı Bizottságot kell választani,                                    
 amely a jelölést követıen, Szavazatszámláló Bizottság szerepét tölti be. 
 

AZ  ELNÖKSÉG  
 
5.2. Az elnökség a DSZE operatív és koordináló testülete, mely a két 

közgyőlés közötti idıszakban irányítja a DSZE tevékenységét, 
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gondoskodik az alapszabályban foglaltak, valamint a közgyőlés 
határozatainak, ajánlásainak végrehajtásáról. 

  

 Valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az                 
ügyeket, amelyek az alapszabály szerint a közgyőlés kizárólagos hatás-               
körébe tartoznak, vagy amelyeket a közgyőlés saját hatáskörébe vont. 

 
5.2.1. Az elnökség a közgyőlésen a rendes tagok közül a közgyőlés által 5 évre 

megválasztott elnökbıl és az elnökségbe választott további három tagból 
áll, akik a Ptk. 685. § b) pontja szerint nem lehetnek egymásnak közeli 
hozzátartozói. 

  
5.2.2. Az elnökség feladata és hatásköre különösen: 
 

 a.,  elıkészíti és összehívja a közgyőlést; 
 

 b., szervezi és irányítja  a DSZE tevékenységét az alapszabály – külö-     
       nösen a 2.4. pontban említettek – figyelembe vételével; 
 

 c.,  a DSZE éves költségvetésének összeállítása és jóváhagyás céljából 
        történı elıterjesztése a közgyőlésen; 
  

d., elkészíti a DSZE belsı szabályzatát, mely a munkamegosztás – 
határozatok nyilvántartása, a DSZE irataiba való betekintés, 
adminisztráció, stb. – szabályaira is kiterjed; 

 

e., biztosítja a DSZE törvényes – különös tekintettel a Kht. 7. § (3) bek. a) 
és c) pontjára – mőködését a belsı munkamegosztás alapján; 

 

f., együttmőködési- egyéb megállapodásokat köt más szervezetekkel, az 
alapszabályban meghatározott keretek között; 

 

g., dönt a tagfelvételrıl – kivéve a tiszteletbelit, melyben csak javaslatot                   
tesz, – valamint a tagsági viszony megszüntetésérıl (figyelemmel                 
kisérve, illetve alkalmazva az alapszabály 3.3. pontjában elıírtakat); 

 

h.,  gondoskodik az érdekképviseleti, érdekvédelmi feladatok ellátásáról; 
 

i., az elnök két ülés közötti munkájának elfogadása; 
 

 j.,  gondoskodik az éves költségvetés lehetıség szerinti végrehajtásáról. 
 
5.2.3. Az elnökség szükség szerint – amely az évi egy alkalomnál kevesebb nem 
 lehet – tart ülést. 
 

 Az elnökséget, legalább 2 fı elnökségi tag indítványára, 15 napon belül                 
 össze kell hívni. 
 
5.2.4. Amennyiben az elnökség tagjai közül 1 fı is lemond, úgy idıközi 
 tisztújító közgyőlést kell összehívni, és csak az új elnökség
 megválasztását kell lebonyolítani. 
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5.2.5. Az elnökség akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. 
 Az elnökség döntéseit nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza. 
  
5.2.6. Az elnökségi ülésrıl jegyzıkönyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia                     
 kell a hozott döntések tartalmát, idıpontját, hatályát, illetve a szavazati 
 arányt, úgy  hogy a döntést támogatók és ellenzık száma (ha lehetséges 
 személye) megállapítható legyen – a Kht. 7. § (3) bek. a) pontja. 
 

 - A belsı szabályzat szerint, vezetni kell a határozatok nyilvántartását. 
 
5.2.7. Az elnökség a hozott döntéseirıl hirdetmény útján értesíti a tagságot, a 
 nyilvánosságot az erre  a célra rendszeresített "DSZE HÍRADÓJA" címő 
 táblán, ill. a kulturális intézmény – http://derzsinfo.uw.hu – honlapján. 
 

AZ  ELLENİRZİ BIZOTTSÁG 
 
5.3. Az ellenırzı bizottság a közgyőlésen a rendes tagok közül, a közgyőlés
 által 5 évre megválasztott elnökbıl és az elnökségbe választott további 2
 fı tagból áll, akikre alkalmazni kell a Kht. 8. § (2) bekezdést. 
 
5.3.1. Az ellenırzı bizottság feladata az éves költségvetés célszerő felhasz-                
 nálásának és a vagyonkezelés szabályszerőségének figyelemmel kisérése. 
 
5.3.2. Az ellenırzı bizottság minden gazdasági és pénzügyi kérdésben                

véleményt adhat és javaslatot terjeszthet elı, bármikor vizsgálatot tehet. 
 
5.3.3. Az ellenırzı bizottság saját munkaterve alapján végzi feladatát,                                      
 munkáját és maga határozza meg ügyrendjét. 
 

AZ  ELNÖK  
 
5.4. A DSZE élén az elnök áll, aki képviseli és irányítja a DSZE mőködését. 
 

 E jogkörében különösen: 
 

 a.,  vezeti a közgyőlést – ha nem kíván élni az 5.1.8. pontban említett         
lehetıséggel – és az elnökség üléseit; 
 

 b., képviseli a DSZE-t, illetve eseti vagy állandó jellegő                            
        képviseleti joggal ruházhatja fel a DSZE rendes tagját; 
 

 c.,   feladatait megosztja az elnökség tagjaival a belsı szabályzat szerint; 
 

 d., folyamatosan figyelemmel kíséri, intézi a DSZE ügyeit, illetıleg       
        szervezi az ügyek intézését, gondoskodik a végrehajtásról; 
 

 e.,   tevékenységérıl beszámol a közgyőlésnek és az elnökségnek; 
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 f., gondoskodik a DSZE költségvetésében elıirányzott összegek                         
        rendeltetésszerő, gazdaságos és a jogszabályszerő felhasználásáról; 
 

 g., gyakorolja a DSZE bankszámlája feletti rendelkezési jogot, az elnökség 
      egy tagjával együtt. 
 

VI. fejezet 
 

A  DSZE  GAZDÁLKODÁSA  
 
6.1. A DSZE gazdálkodását mindenkor a hatályos jogszabályok szerint               
 végzi a Kht. 4. § (1) bekezdés b)-d) értelmében, így: 
  

 - gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a DSZE                              
     céljainak megvalósítása érdekében használja fel; 
 

 -  közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, a pártoktól független, így  
     azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 
6.2. A DSZE gazdálkodását illetıen, non-profit szervezet. 
  
6.3. A DSZE bevételei:  a., tagsági díjak; 
 

     b., a pártoló tagok anyagi hozzájárulása; 
 

     c., a tagok és más természetes vagy jogi                                                                      
      személyek, jogi személyiséggel nem                                                                     
      rendelkezı szervezetek felajánlásai; 
 
6.4. A tagsági díj mértékét az alapszabály melléklete tartalmazza. 
 
6.5. A szabályszerő pénz- és vagyonkezelésért az Elnökség tartozik 
 felelısséggel, a fentiekben meghatározott keretek közt. 
 
6.6. A DSZE tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait – a                   
 közhasznúsági jelentés elfogadását követıen, de a tárgyévet követ• évben, 
 legkés•bb június 30-áig a kulturális  intézmény – http://derzsinfo.uw.hu 
 – honlapján nyilvánosságra kell hozni. 
 
6.7. A DSZE mőködése során keletkezett, a gazdálkodással összefüggı iratok 
 is nyilvánosak, így azokba történı betekintés jogát, az 5.2.2. d., pont 
 szerinti szabályozásban biztosítani kell. 
 

VII. fejezet 
 

A  DSZE  MEGSZŐNÉSE 
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7. A  DSZE megszőnik: a., feloszlással; 
 

     b., más egyesülettel való egyesüléssel; 
 

     c., feloszlatással, illetıleg 
 

     d., megszőnésének megállapításával. 
 

VIII. fejezet  
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  
 
8. Jelen alapszabályban nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk., az                     
 egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (Etv.), valamint a                               
 közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht.)                    
 rendelkezései az irányadók. 
 
 Kelt: Tiszaderzs, 2006. év november hó 09. napján. 
       
  
        /: Lányi Zsolt :/  
                elnök 
 
 Záradék: 
 
 A fenti  alapszabályt – mellékletével együtt, összesen  12 számozott oldal – 

a Derzsi  Szabadidıs  Egyesület Tiszaderzsen, 2006. év november hó 09. 
napján tartott közgyőlésén megtárgyalta és 19 - 0 arányú szavazattal hozott  
4/2006. (XI.09.) sz. DSZE Kgy. határozattal módosította, illetve elfogadta. 

 
 Kelt: Tiszaderzs, 2006. év november hó 09. napján 
 
 
        /: Lányi Zsolt :/ 
                elnök 
 
 
 .............................................  ...................................... 
       1. sz.  tanú aláírása        2. sz. tanú aláírása 
 
 
 .............................................  ...................................... 
 
 .............................................  ...................................... 
   lakcíme       lakcíme 
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A  DSZE ALAPSZABÁLYÁNAK  MELLÉKLETE  
 
1. A  DSZE  tagsági díj mértéke 2002. évtıl kezdıdıen 
 

 a.,  A rendes tagok esetében:      
 -   korhatártól függetlenül 500,- Ft évente 
 -   Jogi személyeknek 1.500,- Ft évente 
 

 b.,  A pártoló tagoknak minimum 500,- Ft évente 
 
2. A  DSZE  2006. évi tisztújító közgyőlésen megválasztott tisztségviselık. 
 

 a.,  Az Elnökség 4 fıs testület tagjai: 
 

    -  Elnök: Lányi Zsolt 
 

    -  1. tag: Gyetvainé Somodi Éva 
 

    -  2. tag: Katona Andrea 
 

    -  3. tag: Tóth Tibor 
 
 b.,  Az Ellenırzı Bizottság  3 fıs testület tagjai: 
 

    -  Elnök: Fótosné Czeglédi Zsuzsanna 
 

    -  1. tag: Vásáry László 
 

    -  2. tag: Soós Imre 
 
3. Kedvezményesen igénybe vehetı szolgáltatások. 
 

   Szolgáltatás   Kedvezmény mértéke 
 

  -  Színházlátogatás     A költségek részbeni átvállalása. 
     szervezése 
 

  -  Kirándulás-szervezés    A költségek részbeni átvállalása. 
     (ismeretszerzı, természetjáró) 
 

  -  Ismeretterjesztı    A költségek részbeni átvállalása. 
     elıadások szervezése 
 

  -  A szervezeten belüli  Tagsági díjmentesség. 
     klub alapítási lehetıség 
 
A "részbeni" átvállalás mértékét a költségvetés keretei határozzák meg. 
 
4. Cégbírósági  bejegyzés a 1586 nyilvántartási szám alatt történt meg, amely 

kelt: Szolnok, 1999. június hó 30. napján, PK 62.507/1999/4. sz. végzéssel. 
 

5. Adószám: 18832529-1-16 
 

6. Számlaszám: 70100035-110055114 


