ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

l. Az egyesület neve: ARRABO Szabadidősport Egyesület.
Rövidítve: ARRABO Sz. E.
2. Székhelye: Szombathely, Malom u. 8.
3. Működési területe országos.
4. Színei: Kék – zöld – ezüst.
5. Jelvénye és bélyegzője: Világoszöld, fekvő téglalap alapon bal
oldalt ezüstszínű kis „a” betű, melynek alsó szárából 2 kék hullámvonal indul, végigfut a téglalap alján. A hullámvonalak felett kis betűkkel folytatódik a név „rrabo” szöveggel, amely a
kezdőbetűvel adja az „arrabo” szöveget.
6. Alapítás éve: l995.
7. Tevékenységi köre:
- Belföldi és külföldi vízitúrák és vízparti programok szervezése, első sorban a Rába folyóra alapozva.
- Közreműködés a Rába és mellékvizeinek, valamint ezek közvetlen környezetének védelmében.
- Turisztikai és idegenforgalmi emléktárgyak árusítása.
- Turisztikai eszközök készítése és javítása.
- Vízparti táborhelyek fenntartása és üzemeltetése.
- Vízitúravezetői képzés és továbbképzés tervezése és szervezése.
- Turisztikai kölcsönző szolgálat üzemeltetése.
8. A célok elérése érdekében:
8.l. Rendezvényeket szervez.
8.2. Munkahelyek létrehozását kezdeményezi.
8.3. Önálló vállalkozásokat hoz létre.
8.4. Együttműködésre kér fel állami, egyházi, társadalmi és
civil szervezeteket.
8.5. Az Egyesület politikailag és pártoktól független, azoktól
támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet nem
állít és nem támogat.
9. Az Egyesület tagja lehet:
9.l. Minden magyar állampolgár.
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9.3. Az alapszabályt elfogadó, és csatlakozását kinyilvánító
magyarországi illetékességű csoport.
9.4. Jogi személy, ha nyilatkozatban vállalja az Egyesület rendszeres anyagi, vagy anyagi jellegű támogatását.
9.5. Nem lehet tag, aki a közügyek gyakorlásától el van tiltva.
lo. Pártoló tagnak felvehető az a honi, vagy külföldi egyén és
szervezet, aki/amely segítséget kíván nyújtani az
Egyesületnek, de:
lo.l. nem kíván élni a tagságból fakadó jogokkal és kötelezettségekkel,
lo.2. nem felel meg a 9.2. pontban megfogalmazottaknak.
ll. Az Egyesületbe belépés önkéntes. A rendes és pártoló tagok
felvétele az Egyesület Elnökségének hatáskörébe tartozik.
l2. A tagsági és a pártoló tagsági viszony megszűnik:
l2.l. Önkéntes kilépéssel.
l2.2. A tagsági díj befizetésének 6 hónapnál hosszabb idejű mulasztása esetén törléssel.
l2.3. Fegyelmi büntetésként kizárással.
l2.4. Elhalálozás esetén.
l2.5. A l2.2. és a l2.3. pontban foglaltakkal kapcsolatban az
Egyesület Elnöksége hozhat határozatot. A határozat ellen
az Elnökségen keresztül a Közgyűléshez nyújtható be fellebbezés.
l3. A tagság alakulásáról az Elnökség nyilvántartást vezet, a rendes és pártoló tagokat igazolvánnyal látja el.
l4. Az Egyesület tagja:
l4.l. Szavazati joggal vehet részt az egyesületi közgyűlésen.
l4.2. Tisztségre jelölhető és választható. Kiskorúság esetén
csak képviselettel nem járó tisztségre választható.
l4.3. Véleményezési és kezdeményezési joga van az Egyesületet
érintő valamennyi kérdéskörben.
l4.4. Résztvehet az Egyesület rendezvényein.
l4.5. Részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekből.
l4.6. Köteles tagdíjat fizetni.
l4.7. Tartsa be az alapszabályt, és segítse az Egyesület éves
tervének a megvalósítását.
l4.8. Óvja és gyarapítsa az Egyesület vagyonát.
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l5.l. Véleményezési joggal vehet részt az Egyesület közgyűlésén,
s ezen jogát érvényesítheti az Egyesületet érintő vala
mennyi kérdéskörben.
l5.2. Résztvehet az Egyesület rendezvényein.
l5.3. Köteles a vállalt segítséget folyamatosan és rendszeresen
biztosítani.
l5.4. Tartsa be az alapszabályt, és segítse az Egyesület éves
munkatervében foglaltak megvalósítását.
l5.5. Óvja és gyarapítsa az Egyesület vagyonát.
l6. Jogi személy tagságának érvényesítése:
l6.l. Képviselő(-i) útján részt vehet az Egyesület közgyűlésén
véleményezési joggal.
l6.2. Külön megállapodás alapján részesülhet az Egyesület által
nyújtott kedvezményekből.
l7. Az Egyesület legfelsőbb szerve a Közgyűlés.
l7.l. A Közgyűlés a tagok összessége.
l7.2. Évente egyszer össze kell hívni, melyért az Elnökség felelős. A Közgyűlés 4 héten belül akkor is összehívandó, ha a
cél megjelölésével a tagság egyharmada úgy kívánja, vagy a
felügyeleti szerv indítványozza.
l7.3. A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok fele jelen van.
l7.4. A határozatképtelenség esetén elhalasztott közgyűlést 3o
napon belül újra össze kell hívni, s ez a közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, ha az eredeti napirenddel hívják össze.
l7.5. A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással hozza, a jelenlévők szótöbbsége alapján. Szavazategyenlődég
esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
l7.6. Minősített többség, a tagság 5o %-a plusz egy fő, szavazati
arány szükséges az Egyesület megalakításának és feloszlatásának kimondásához, az alapszabály elfogadásához és módosításához, valamint a vezetőszervek és személyek megválasztásához.
l7.7. Hatáskörébe tartozik:
l7.7.l. Az Egyesület megalakulásának, egyesülésének és feloszlatásának kimondása.
l7.7.2. Az alapszabály megállapítása és módosítása.
l7.7.3. Az Elnökség tagjainak és tisztségviselőinek, valamint
a Számvizsgáló Bizottság tagjainak és elnökének megválasztása és felmentése.
l7.7.4. Az éves programterv meghatározása, a költségvetés elfogadása.
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l7.7.6. A tagdíj összegének meghatározása.
l8. Az Egyesület Elnökségének feladata és hatásköre:
l8.l. Az Egyesület Elnöksége 5 tagból áll.
l8.2. Működése a l7.5. pont szerint történik.
l8.3. Irányítja az Egyesület tevékenységét az éves program alapján, és biztosítja a működés feltételeit.
l8.4. Kidolgozza az éves költségvetést.
l8.5. Előkészíti és lebonyolítja a Közgyűlést.
l8.6. Megállapítja a Szervezeti és Működési Szabályzatot.
l8.7. Létrehozhat munkabizottságot, és megbízza annak vezetőjét.
l8.8. Gyakorolja a munkáltatói és fegyelmi jogkört.
l8.9. A megüresedett elnökségi tagságra és tisztségviselői
posztra az Egyesület tagságából új személyt kooptálhat, de
a kooptált tagok aránya 5o %-nál nagyobb nem lehet.
l9. Az Egyesület tisztségviselői:
l9.l. Az Egyesület elnöke:
l9.l.l. Irányítja az Egyesület munkáját.
l9.l.2. Vezeti a Közgyűlés tevékenységét.
l9.l.3. Képviseli az Egyesületet külső személyek és szervezetek előtt.
l9.l.4. Kiadmányozási és utalványozási jogkört gyakorol.
l9.l.5. Intézkedik és dönt a Közgyűlés, vagy az Elnökség által
hatáskörébe utalt ügyekben.
l9.2. Az Egyesület titkára:
l9.2.l. Szervezi az Egyesület munkáját az éves munkaterv és a
költségvetés, illetve a Közgyűlés és az Elnökség határozatai, valamint az elnök irányítása alapján.
l9.2.2. Az elnököt, annak akadályoztatása esetén, teljes jogkörűen helyettesíti.
l9.2.3. Képviseli az Egyesületet külső személyek és szervek
előtt hatáskörének megfelelő körben, illetve a
Közgyűlés, az Elnökség és az elnök által adott meghatalmazás mértékéig.
l9.2.4. Kiadmányozási és utalványozási jogkört gyakorol.
l9.3. Az Egyesület pénztárosa:
l9.3.l. Elkészíti a költségvetési javaslatot, valamint a pénzügyi beszámolót.
l9.3.2. Felel az egyesületi gazdálkodás jogszerűségéért és a
vagyonvédelemért, ezért a kifizetésekben és utalványozásban ellenjegyzési jogkör illeti meg.
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van.
2o. Az Elnökség tagja:
2o.l. Rendszeresen és tevékenyen részt vesz az Egyesület feladatainak meghatározásában és megvalósításában, illetve a
határozatok előkészítésében, meghatározásában, végrehajtásában és a végrehajtás ellenőrzésében, valamint az
Elnökség ülésein.
2o.2. Jogosult és köteles az Egyesületet érintő körülményeket
figyelemmel kísérni, s az azokkal kapcsolatos észrevételeit és javaslatait az Elnökség elé terjeszteni.
2o.3. Felelős valamennyi kérdésben hozott elnökségi határozatért, kivéve melyekkel szemben ellenvéleményét kifejezetten kinyilvánította, és azt maradandóan fenntartotta.
2o.4. A Közgyűlés, az Elnökség és az elnök megbízása alapján képviseli az Egyesületet külső személyek és szervezetek előtt
a megbízás mértékéig.
2l. A Számvizsgáló Bizottság:
2l.l. A Számvizsgáló Bizottság 3 tagból áll, s tevékenységét a
Bizottság elnöke irányítja a Bizottság éves vizsgálati és
munkaterve alapján.
2l.2. Nem lehet a Számvizsgáló Bizottság tagja az, aki tagja az
Elnökségnek, vagy gazdasági feladatokat lát el.
2l.3. A Bizottság feladata:
2l.3.l. A pénzügyi és gazdálkodási tevékenység vizsgálata.
2l.3.2. A pénzügyi és gazdálkodási rendelkezések betartásának,
valamint a vagyonvédelemnek az ellenőrzése.
2l.3.3. A tagsági díj fizetésének az ellenőrzése.
2l.3.4. A megüresedett számvizsgálói posztra kooptálás a l8.9.
pont szerint.
2l.3.5. Tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős.
2l.3.6. Észrevételeiről és javaslatairól az Egyesület elnökét,
szükség esetén a felügyeleti szervet tájékoztatja, és
eljárást kezdeményezhet.
22. Az Elnökség, a tisztségviselők és a Számvizsgáló Bizottság tagjainak mandátuma a megválasztásuktól számított 5 éves időtartamra érvényes.
23. Bizottságokat hozhat létre az Elnökség az Egyesület eredményes
működése érdekében.
23.l. A létrehozott bizottság célját és feladatkörét, minimálisan 3 főből álló tagságát, a tagjai közül vezetőjét, és az
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kell meghatározni.
24. Az Egyesület jogi személy, amelyet az Egyesület elnöke képvisel. Ezen jogkört esetenként, vagy ügycsoportonként az
Elnökség, vagy az elnök az egyesületi tagokra átruházhatja.
25. Az Egyesület bevételei:
25.l. Tagsági díj.
25.2. Szervek és szervezetek, valamint magánszemélyek anyagi támogatásai.
25.3. Pályázatok útján szerzett céltámogatások.
25.4. Rendezvények bevételei.
25.5. Vállalkozási bevételek.
26. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
27. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az
Egyesület tagjai a tagdíjfizetésen túl saját vagyonukkal nem
felelnek az Egyesület tartozásaiért.
28. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik.
29. Az Egyesület megszűnik:
29.l. Feloszlását, vagy más szervezettel történő egyesülését a
Közgyűlés a l7.6. pontban megfogalmazott minősített többséggel kimondja.
29.2. Az arra jogosult szerv feloszlatja, illetve megszűnését
megállapítja.

Jóváhagyta az Egyesület alapító gyűlése l995. június 28-án.
Kiegészítette a Közgyűlés 2ooo. április 5-én.

Décsi Sándor

