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A sportegyesület neve: Halasi Tenisz Club
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székelye: Kiskunhalas, Erzsébet királyné tér 7/b.
színe: kék-fehér

zászlója és jelvénye: kék  alapon  fehér  betűkkel:  "Halasi  Tenisz  Club  -
1987", a közepében egy fehér teniszlabda, rajta kék
színnel 3 hal – Kiskunhalas város címeréből.

alapítás éve: 1987.

tevékenységi köre:

TEÁOR 4571 Textil, rövidáru kiskereskedelem
TEÁOR 4764 Sportszer kiskereskedelem
TEÁOR 4771 Ruházati kiskereskedelem
TEÁOR 4772 Lábbeli, bőráru kiskereskedelem
TEÁOR 4779 Használtcikk bolti kiskereskedelem
TEÁOR 4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
TEÁOR 5621 Rendezvényi étkeztetés
TEÁOR 5629 Egyéb vendéglátás
TEÁOR 5630 Italszolgáltatás
TEÁOR 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
TEÁOR 7321 Reklámügynöki tevékenység
TEÁOR 7721 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
TEÁOR 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
TEÁOR 8551 Sport szabadidős tevékenység (Oktatás)
TEÁOR 9311 Sport létesítmény működtetése
TEÁOR 9312 Sportegyesületi tevékenység
TEÁOR 9319 Egyéb sporttevékenység
TEÁOR 9529 Egyéb személyi, háztartási cikk javítása

1.  A sportegyesület célja, elvi alapja

1.1  A sportegyesület célja
A  tenisz  sportág  népszerűsítése,  sportolási  és  versenyzési  lehetőségek,  szabadidős
sporttevékenység biztosítása Kiskunhalas városában és vonzáskörzetében.

Ennek érdekében:
 
- biztosítani az amatőr teniszezők és teniszbarátok klubszintű tevékenységét, sportolását,
- tanfolyamok  szervezésével  a  teniszezők  táborának  szélesítése,  főleg  gyermek

korosztályban utánpótlás nevelése,
- tehetséges versenyzők menedzselése, a versenysport fejlesztése.

1. 2. A Halasi Tenisz Club politikai szervezetektől, pártoktól független, önkéntes tagsága
alapján működő sportegyesület. Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai
pártoktól támogatást nem fogad el, és a pártokat a maga részéről semmilyen formában nem
támogatja,  továbbá  országgyűlési  képviselői,  megyei  (fővárosi),  községi  önkormányzati
választáson jelöltet nem állít.
2.  A tenisz klub tagsága 
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2.1. Felvétele esetén a sportegyesület tagja lehet minden magyar és külföldi állampolgár,
aki nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a sportegyesület működésében,
elfogadja  a  klub  alapszabályát,  és  etikai  kódexét,  működési  szabályait,  s
kötelezettségeinek eleget tesz. Kiskorú is felvehető tagként a sportegyesületbe.

2.2. A sportegyesületbe való belépés vagy a kilépés önkéntes. A sportegyesületi tagság, 
felvétellel keletkezik, és az alábbiak szerint szűnik meg:  
 kilépéssel,
 a tagdíj fizetésének – felszólítás ellenére - 60 napnál hosszabb idejű 

elmulasztásával (törléssel),
 a pályahasználati díj fizetésének sorozatos – felszólítás ellenére – 60 napnál 

hosszabb idejű elmulasztásával ( törléssel)
 elhalálozás esetén (törléssel),
 fegyelmi büntetésként (kizárással).

2.3. A sportegyesületi tagok felvétele az elnökség hatáskörébe tartozik. A sportegyesület,  
a tagjairól nyilvántartást vezet, amely a tag személyi adatait(Kizárólag név és lakcím) 
tartalmazza, valamint a tagsági viszony kezdetének és befejezésének időpontját is.

2.4. A Halasi Tenisz Club taglétszáma maximum 150 fő lehet.

2.5  Amennyiben a tagság létszáma nem éri el a meghatározott létszámot az elnökség az 
alapszabályban rögzítettek szerinti létszámig új tagokat vehet fel, ezek az új tagok 
egyszeri fejlesztési hozzájárulást kötelesek fizetni a klub részére, melynek összegét az 
elnökség határozza meg.

 
3.  A tagok jogai és kötelességei

3.1. A tagok jogai:

A sportegyesületi tag

3.1.1. Részt vehet a sportegyesület közgyűlésén a határozatok meghozatalában.
3.1.2. Tisztségre választható (képviselettel járó tisztségre csak nagykorúság esetén).
3.1.3. Véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a sportegyesületet érintő bármely kérdésben,

a sportegyesület felügyelő szervénél indítványozhatja a sportegyesület jogszabályba
vagy alapszabályba ütköző határozatának megsemmisítését.

3.1.4.  A  sportegyesület  elnöksége  által  meghatározott  feltételek  szerint  részt  vehet  a
bizottságok  munkájában,  edzéseken,  versenyeken,  használhatja  a
sportlétesítményeket,  sportszereket  és  sportfelszereléseket,  az  egyesület
létesítményeit, igényelheti a sportegyesület szakembereinek segítségét.

3.1.5. Részesülhet a sportegyesület által nyújtott kedvezményekben.
3.1.6. Az  egyesület  tagja  a  társadalmi  szervezet  valamely  szervének  törvénysértő

határozatát  -  a  tudomására  jutástól  számított  30  napon  belül  –  bíróság  előtt
megtámadhatja.
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3.1.7.Jogorvoslatért fordulhat a felettes szervekhez a 9. Pont szerint.

3.2. A tag kötelességei:

3.2.1. Az alapszabály és a belső szabályzatok betartása, a sportegyesületi vezető szervek
határozatainak végrehajtása.                             

3.2.2.  A tagsági  díj  fizetése,  valamint  a  pályafoglalás  és  az  igénybe  vett  játék  után  a
pályahasználati díj megfizetése

3.2.3.  Sportszerű magatartás, a sportegyesületi vagyon megóvása
 3.2.4. Versenyszerűen  sportoló  esetében  a  hazai  és  nemzetközi  versenyekre  való

lelkiismeretes felkészülés és a legjobb tudása szerinti szereplés.

4.  A sportegyesület szervezete

4.1. A közgyűlés

4.1.1. A sportegyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége. A
közgyűlést  szükség  szerint,  de  legalább  évenként  egyszer  össze  kell  hívni.  A
közgyűlést  az  Elnökség  hívja  össze  írásbeli  meghívóval,  amely  tartalmazza  a
tárgyalni  kívánt  napirendi  pontokat.  A  meghívót  8  nappal  a  kitűzött  időpontot
megelőzően  kell  postára  adni,  vagy  személyesen  kézbesíteni.  Közgyűlést  kell
összehívni a tagok egyharmadának a cél megjelölése mellett történő kívánságára,
vagy ha a felügyelő szerv azt írásban indítványozza.

4.1.2.  A  közgyűlés  határozatképes,  ha  a  tagok  több  mint  fele  jelen  van.  A
határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlés 8 napon belül történő másodszori
összehívása  során  az  eredeti  napirendben  felvett  kérdésekben,  a  megjelentek
számára való tekintet  nélkül határozatképes. A közgyűlési meghívó rendelkezhet
úgy, hogy a közgyűlés fél  órás várakozás után az eredeti  napirendi  pontokkal  a
megjelentek számától függetlenül határozatképes.

4.1.3   A  közgyűlés  a  határozatait  általában  nyílt  szavazással,  egyszerű  szótöbbséggel
hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elutasítottnak tekintendő. Kétharmados
többség szükséges a sportegyesület megalakulásának, egyesülésének, feloszlásának
kimondásához, valamint az alapszabály módosításához. A közgyűlés hatáskörébe
tartozó  szervek  és  személyek  megválasztása  titkos  szavazással,  egyszerű
szótöbbséggel történik.

4.1.4. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

4.1.4.1. a sportegyesület megalakulásának, feloszlásának, valamint más sportegyesülettel
való egyesülésének kimondása,

4.1.4.2.  az alapszabály megállapítása, módosítása
4.1.4.3. az elnökség, a Felügyelő Bizottság megválasztása
4.1.4.4.  a  tagsági  díj  összegének,  és  a  befizetés  határidejének  (ütemezésének)

meghatározása
4.1.4.5  a pályahasználati díj összegének és befizetési feltételeinek meghatározása
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4.2. Az elnökség

Az elnökség 5 /azaz öt/ főből áll, akiket a közgyűlés választ 4 év időtartamra.
Üléseit legalább negyedévente tartja, a határozatképességéhez a tagok több mint felének a
jelenléte szükséges.
 Az Elnökség tagjait az ülés időpontjáról az Elnök írásbeli meghívóval 4 nappal korábban
értesíti. A napirendi pontokról az ülés megkezdésekor az Elnökség egyszerű szótöbbséggel
határoz. 
Az  Elnökség döntéseit  nyílt  szavazással,  egyszerű  szótöbbséggel  hozza,
szavazategyenlőség esetén az elnök, távollétében az elnöklő tag szavazata dönt.

A elnökség feladata és hatásköre:

4.2.1. a sportegyesületi tevékenység irányítása,
4.2.2. a közgyűlés előkészítése,
4.2.3. a tagok felvétele, a 2.2. pont szerinti törlése és kizárása, 
4.2.4.  a  sportegyesület  költségvetésének  kidolgozása,  az  éves  program,  a  munka-  és

ülésterv, valamint a versenynaptár jóváhagyása,
4.2.5. a sportegyesület eredményes működéséhez szükséges feltételek megteremtése,
4.2.6. a bizottságok létrehozása, megszüntetése és beszámoltatása,
4.2.7. fegyelmi jogkör gyakorlása, első fokon eljárva,
4.2.8. az elnök megválasztása és visszahívása (a visszahívásról szóló döntésben az elnök

nem szavazhat),
4.2.9.  a  bizottságok  tisztségviselőinek  és  tagjainak  4  évre  szóló,  ill.  a  következő

vezetőségválasztó közgyűlésig tartó megbízatása, a megbízatások visszavonása. 
4.2.10. beszámolás a sportegyesület éves tevékenységéről, a mérleg megállapítása
4.2.11. a bérleti díjak megállapítása, 
4.2.12. a klub által szervezett tanfolyamok, oktatások díjainak megállapítása,
4.2.13. az egyesületi létesítmények, eszközök, berendezések használati díjainak 

megállapítása,
4.2.14. a club által rendezett sportversenyek részvételi díjainak megállapítása, elszámolás a

verseny bevételekkel,
4.2.15. a versenyrendező szponzorok, (a versenyekért fizetendő) díjainak megállapítása,
4.2.16 az egyszeri fejlesztési hozzájárulás összegének megállapítása 
4.2.17 az egyesület létesítményeinek, pályáinak nyitvatartási idejének megállapítása

4.3. A sportegyesület elnöke 

4.3.1.  vezeti és szervezi az elnökség munkáját, képviseli a sportegyesületet,
4.3.2.  irányítja  és  ellenőrzi  a  sportegyesület  tevékenységét,  irányítja  a  sportegyesület

gazdálkodását, utalványozási jogot gyakorol, az erre kijelölt személlyel együtt.
4.3.3.  munkáltatói jogkört gyakorol a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint,
4.3.4.  intézkedik és dönt a közgyűlés vagy az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben.
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4.4. A Felügyelő Bizottság

4 főből  áll  s  a  közgyűlés  négy évre,  nyílt  szavazással  választja.  Az FB tagjait  az  ülés
időpontjáról  az FB Elnöke írásbeli  meghívóval  8 nappal  korábban értesíti.  A napirendi
pontokról az ülés megkezdésekor az FB egyszerű szótöbbséggel határoz A bizottság akkor
határozatképes,  ha a  tagok több mint  fele  jelen  van.  Döntéseit  egyszerű szótöbbséggel
hozza,  szavazategyenlőség esetén az elnök,  távollétében az elnöklő tag szavazata  dönt.
Üléseiről jegyzőkönyvet készít.

Feladatai:
4.4.1. a sportegyesület pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének vizsgálata,
4.4.2. a pénzügyi és gazdasági rendelkezések betartásának ellenőrzése            
4.4.3. a tagsági díj,  valamint a pályahasználati és bérleti díjak fizetésének, beszedésének

ellenőrzése,
4.4.4. az egyesület alapszabályának és az elnökség határozatainak betartása és betartatása
A Felügyelő Bizottság üléseit évente legalább két alkalommal tartja.  Tevékenységéért a
közgyűlésnek  felelős,  annak  beszámolni  tartozik.  A  Felügyelő  Bizottságnak  nem lehet
tagja az, aki sportegyesület elnökségének tagja, aki a sportegyesület alkalmazásában áll,
vagy  a  sportegyesületben  gazdasági  feladatokat  lát  el.  A  Felügyelő  Bizottság
észrevételeiről,  javaslatairól  tájékoztatja  a  sportegyesület  elnökségét,  szükség  esetén  a
felügyelő szervét.

4.5. Fegyelmi Bizottság
A fegyelmi bizottság hatáskörét első fokon az elnökség látja el. Fegyelmi vizsgálat esetén,
a fegyelmi bizottság az elnökségből kijelölt 3 fő vezetőségi tagból áll.

5.  Az egyesület jogképessége

A sportegyesület jogi személy, amelyet az elnöke képvisel. E jogkört esetenként vagy az
ügynek  meghatározott  csoportjára  nézve  az  elnökség  vagy  az  elnök  más  személyre  is
átruházhatja. Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogról az Elnökség egyszerű
szótöbbséggel – két fő kijelölésével - határoz.

6.  A sportegyesület anyagi forrásai és gazdálkodása

6.1. A sportegyesület bevételei
6.1.1.   tagsági díj,
6.1.2    a pályahasználati díj 
6.1.3    a bérleti díj
6.1.4.   személyek anyagi támogatásai,
6.1.5.   állami, társadalmi, és magánszféra anyagi támogatása, 
6.1.6.   sportverseny, rendezvény, hirdetés és egyéb bevételek,
6.1.7.   a tagok önkéntes egyéni hozzájárulásai,
6.1.8.   a tanfolyamok és az oktatás bevételei,
6.1.9.   pályázatok bevételei
6.1.10  fejlesztési hozzájárulás
6.2. A sportegyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
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6.3.  A  sportegyesület  tartozásaiért  saját  vagyonával  felel.  A  tagok  csak  a  tagdíjakat,
valamint a pályahasználati díjakat kötelesek az egyesületnek megfizetni, az egyesület
tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek

6.4. A sportegyesület megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés rendelkezik. 

7.  A sportegyesület működése:

A  sportegyesület  működését,  az  érvényben  lévő  jogszabályok  alapján,  az  elnökség
határozza meg.

8.  A sportegyesület megszűnése

A sportegyesület megszűnik, ha
8.1. feloszlását a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja,
8.2. más sportegyesülettel egyesül,
8.3.A feloszlatást a bíróság elrendeli.

Az egyesület megszűnése esetén, a Sptv. 17.§ (5) bekezdése szerint a sportegyesületekre –
a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével – megfelelően alkalmazni kell a
csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolási eljárásról szóló 1991.évi IL
tv. Szabályait.

A (6) bekezdés szerint a sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése
után  fennmaradó  vagyon  állami  tulajdonba  kerül  és  azt  közérdekű  sport  célra,  kell
fordítani. 

9. Jogorvoslati jog:

9.1 A sportszervezet tagja, az őt ért, esetleges jogsértés miatt, első fokon az elnökséghez,
másodfokon a közgyűléshez,  illetve harmadfokon a Kiskunhalasi  Városi Bírósághoz,
mint területileg illetékes felügyeleti szervhez fordulhat jogorvoslatért. 

Ezt  az  Alapszabályt  a  Halasi  Tenisz  Club  sportegyesület  1987.  szeptember  7.  napján
tartott közgyűlése állapította meg, melyet 1999. június 4. napján, majd 2000. november.
17. napján, majd 2001. november. 16.napján, majd a 2004. április 16.napján, majd 2006.
május 12.napján valamint a 2008. június 20. napján, majd 2009. április 17-én majd 2013.
szeptember  9.  napján  megtartott  közgyűlésen  módosított  és  egységes  szerkezetbe
foglalását rendelte el.

Kiskunhalas, 2013. szeptember 9.

A közgyűlés megbízása alapján hitelesítette,
aki egyben tanúsítja, hogy a jelen egységes szerkezetbe
foglalt szöveg megfelel
a közgyűlés által elfogadott módosításnak:

..............................................
    HTC. Elnök
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