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A BAJAI TENISZ KLUB
ALAPSZABÁLYA
Bevezető rész.
A bajai teniszezni vágyó sportemberek közössége, a szervezett sportolási körülmények megte remtése és biztosítása érdekében A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI szú. törvényben foglaltak alapján a
BAJAI TENISZ KLUB a 2012.06.27 - én elfogadott Alapszabályát – a megváltozott
jogszabályi környezet, a sportegyesület demokratikus, önkormányzati elven történő
működésének biztosítása érdekében - a Közgyűlés az alábbiak szerint módosította:
A 2013 július 08.-án
szerkezetben.

megtartott Közgyűlésen elfogadott módosításokkal, egységes

I. fejezet
1./ A sportegyesület neve: Bajai Tenisz Klub
székhelye:
hrsz.:
színe:
alapítási éve:
bírósági bejegyzés száma:
jogképessége:

Baja Petőfi sziget Március 15.-e stny. 9-11 Tenisz telep
5315/2
kék-sárga
1980
354/1989
önálló jogi személy,
az Egyesülési jogról szóló 1989.évi II.,
illetve a Sportról szóló 2004.évi I. tv.
alapján alakult sportegyesület

2./ A sportegyesület működési területe:
Baja város és vonzáskörzete
3./ A sportegyesület működése felett a területileg illetékes ügyészség törvényességi felügyeletet
gyakorol.

II.
A TENISZ KLUB CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGI KÖRE
Leszögezve, hogy a sporttevékenység a kultúra szerves része, kulturális tevékenység, s általános céljai az alábbiak:
- Ösztönzés a rendszeres testmozgásra. az egészségmegőrzés, betegség megelőzés érdekében, továbbá gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység;
- Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, környezetvédelem,
- Az általános testkultúra javítása, az iskolai-, az amatőr-, és a tömegsport sporttevékenységen keresztül. A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen irányú igények felkeltése, a közösségi élet kialakítása.
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Ezen belül:
1./ A Bajai Tenisz Klub (a továbbiakban Tenisz Klub) célja: a rendszeres sportolás, versenyzés,
testedzés, felüdülés biztosítása tenisz sportágban, továbbá az ilyen irányú igények felkeltése,
a közösségi élet kialakítása.
A Tenisz Klub gondoskodik tagjainak rendszeres testedzéséről és sportolásáról, működési
területén biztosítja az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és
sporttevékenységének feltételeit.
Az utánpótlás folyamatos képzésével gondoskodik a tehetséges fiatalok kiválasztásáról,
versenyeztetéséről.
2./ A Tenisz Klub nem közhasznú jogállású, de az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. szú. tv.
2.§.16. pontja szerinti közcélú tevékenységet végez az alábbiak szerint:
A Tenisz Klub alaptevékenysége: sporttevékenység, tenisz sportágban
a./ Főtevékenység TEÁOR szerint:

R

Ng.ág. Művészet. szórakoztatás, szabad idő

93. Sport-, szórakoztató szabadidős tevékenység
93.1
Sporttevékenység
93.11 Sportlétesítmény működtetése
93.12 Sportegyesületi tevékenység
93.13 Testedzési szolgáltatás
93.19 Egyéb sporttevékenység
b./ Egyéb tevékenységek:
- P Ng.ág. Oktatás
85 Oktatás
85.5
Egyéb oktatás
85.51 Sport, szabadidő képzés;
- I Ng.ág. Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
56
Vendéglátás
56.3
Italszolgáltatás
56.30 Italszolgáltatás
3./ Tenisz Klub a jogszabályokban meghatározott keretek között vállalkozási tevékenységet
végez. Az ezekből származó bevételeket a Tenisz Klub kizárólag a sportolás feltételek
javítására használja fel.
Tagjai részére alaptevékenységéhez kapcsolódó, illetve külön megállapodás szerint egyéb
szolgáltatást végez. A vállalkozási tevékenységek felsorolását a Szervezeti és Működési
Szabályzatban kell rögzíteni.
A Tenisz Klub a jogszabályokban rögzített keretek között és az idevonatkozó engedélyek
birtokában nemzetközi tevékenységet folytathat.
4./ A Tenisz Klub közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt!
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III.
A TENISZ KLUB TAGSÁGA
1./ A Tenisz Klubnak rendes-, pártoló- és tiszteletbeli tagjai lehetnek.
2./ A Bajai Tenisz Klub tagja lehet: minden magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett,
illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár,
valamint nem magyar állampolgár is feltéve hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától és
Belépési Nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a Tenisz Klub
tevékenységében és a tagdíjat rendszeresen befizeti.
A Tenisz Klubnak jogi személy is tagja lehet, ha nyilatkozatban vállalja a Klub anyagi
támogatását.
3./ A Tenisz Klub működési területén Pártoló tagságot szervezhet, Pártoló tagként felvehető az
a természetes, illetve jogi személy, aki Belépési Nyilatkozatban vállalja a Tenisz Klub
célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatását.
4./ A Tenisz Klubba történő belépés és a Tenisz Klubból történő kilépés önkéntes. A
sportegyesületi tagság, a pártoló tagság felvétellel keletkezik.
5./ Az egyesületi tagság megszűnik:
- a tag kilépésével;
- a tag halálával;
- ha a tag az éves tagdíjfizetési kötelezettségének – előzetes írásbeli felszólítás ellenére - a
tárgyév szeptember 30.-ig nem tesz eleget;
- a tagnak a névjegyzékből való törlésével.
6./ A sportegyesületi tagok, Pártoló tagok, Jogi személy tagok felvétele a Tiszteletbeli tagok
kinevezése az Enökség hatáskörébe tartozik. A Tenisz Klub tagjairól, pártoló, és jogi
személy tagjairól nyilvántartást vezet, tagjait tagsági igazolvánnyal látja el.

IV.
A TENISZ KLUB TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1./ A Tenisz Klub tagságának jogai:
a./ Részt vehet a Tenisz Klub tevékenységében és rendezvényein;
b./ Választhat és nagykorúság esetén választható a Tenisz Klub szerveibe;
c./ Véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a Tenisz Klubot érintő bármely kérdésben;
d./ A Tenisz Klub valamely szervének törvénysértő határozatát – a tudomására jutásától
számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja.
A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban
indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti;
e./ Részesülhet a Klubtagság által nyújtott kedvezményekben.
f./ Jogosult betekinteni a Tenisz Klub valamennyi iratába, ha ez a személyiségi jogokat és a
Tenisz Klub gazdasági érdekeit nem sérti.
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2./ A Tenisz Klub tagjainak kötelességei:
a./
b./
c./
d./

Az alapszabály betartása;
A Tenisz Klub erkölcsi támogatása;
Sportszerű magatartás;
Az éves tagdíj befizetése.

3./ A pártoló tag, jogi személy tag jogai:
A Pártoló tag, Jogi személy tag jogai:
a./ Személyesen vagy jogi képviselője útján részt vehet a Tenisz Klub közgyűlésén,
ahol – a Tenisz Klub elnöksége által meghatározott minimális támogatás esetén –
szavazati joggal közreműködhet az elnökség tagjainak és a Tenisz Klub egyéb
tisztségviselőinek megválasztásában, továbbá a határozatok meghozatalában.
b./ Véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a Tenisz Klubot érintő bármely kérdésben.
c./ A Tenisz Klub felügyelő szervénél indítványozhatja a Tenisz Klub jogszabályokba
ütköző határozatainak megsemmisítését.
d/ Részesülhet a Tenisz Klub által nyújtott kedvezményekben.
e) A jogi személlyel, pártoló taggal kötött szerződés által meghatározott egyéb jogok.
4./ A Pártoló tag, jogi személy tag kötelességei:
a./ Az alapszabály betartása;
b./ A Tenisz Klub célkitűzéseinek elősegítése, erkölcsi és anyagi támogatása;
c./ Sportszerű magatartás.
d./ A jogi személy taggal, pártoló taggal kötött szerződésen alapuló egyéb kötelezettségek
betartása.
5./ A tiszteletbeli tag jogai:
a) A tanácskozási joggal való részvétel a Tenisz Klub közgyűlésén és rendezvényein
b) A Tenisz Klub szolgáltatásainak igénybevétele

V.
A TENISZ KLUB SZERVEZETE
1./ A Tenisz Klub szervezeti felépítése:
- Közgyűlés
- Elnökség:
Elnök
Elnökségi tagok
- Felügyelő Bizottság:
FB Elnök
Felügyelő bizottsági tagok
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KÖZGYŰLÉS
2./ A Tenisz Klub legfőbb szerve a Közgyűlés
A Közgyűlés a tagok összessége. A Közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni
(Rendes Közgyűlés) A névre szóló meghívókat - a helyszín, az időpont és a tárgyalásra
kerülő napirendi pontok megjelölésével - a
Közgyűlés megtartásának időpontjától
számítva min. 8 nappal megelőzően kézbesíteni kell.
Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni az ok és a cél megjelölésével a tagok
egyharmadának kívánságára, illetőleg ha azt a bíróság elrendeli.
A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen van. A
határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlést a min. 15 perc, maximum 15 napon
belül történő másodszori összehívása során – az eredeti napirendbe felvett kérdésekben - a
megjelentek számától függetlenül határozatképes.
A Közgyűlés a határozatait nyílt szavazással, általában egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén a Közgyűlés elnökének szavazata dönt. A jelenlévők
kétharmados szótöbbsége szükséges azonban a Tenisz Klub megalakulásának,
feloszlatásának kimondásához, valamint az Alapszabály elfogadásához, illetve
módosításához.
3./ A Közgyűlés hatásköre:
a./ az éves költségvetés, illetve az előző évről szóló számviteli beszámoló elfogadása;
b./ az Elnökség és Felügyelő Bizottság évi beszámolójának elfogadása;
c./ versenyek, találkozók, rendezvények támogatási keretének elfogadása.
4./ A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a./ a Tenisz Klub megalakulásának, feloszlatásának, valamint más sportegyesülettel való
egyesülésének kimondása,
b./ az alapszabály módosítása
c./ a Tenisz Klub öt tagból álló Elnökségének 4 évre történő megválasztása. Az Elnökség
megválasztása titkos szavazással történik.
d./ a Felügyelő Bizottság elnökének és két tagjának megválasztása. A választás titkos
szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik.

ELNÖKSÉG
6./ Az Elnökségnek tagja lehet minden magyar állampolgár, illetőleg magyarországi
tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár, aki nincs eltiltva a közügyek
gyakorlásától. Az Elnökség tagjai társadalmi munkában végzik feladatukat, emellett a
közgyűlés költségtérítést és tagdíj, illetve pályadíjkedvezményt állapíthat meg részükre.
7./ Az öttagú Elnökséget a Közgyűlés tagjai sorából titkos szavazással 4 éves időtartamra választja. Több jelölt esetén az öt legtöbb szavazatot kapó jelölt lesz az Elnökség tagja.
Amennyiben sorrendben az ötödik és hatodik helyre jutó szavazatok között szavazategyenlőség áll fenn, a jelöltek között újraválasztást kell tartani. A több szavazatot kapó jelölt lesz
az Elnökség tagja. Amennyiben a jelöltek száma ezt lehetővé teszi, a Közgyűlés az Elnök-
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ségbe további egy fő póttagot választhat, aki az Elnökségbe történt behívása után válik az
Elnökség teljes jogú tagjává.
Amennyiben valamelyik Elnökségi tag mandátuma a 4 év letelte előtt valamely jelen Alapszabályban foglalt, vagy egyéb okból megszűnik, az Elnökség intézkedik a tisztújító Közgyűlésen korábban megválasztott póttag behívásáról. A megválasztott pót elnökségi tag a
tisztség elfogadására vonatkozó nyilatkozat aláírásával az elnökség tagjává válik.
Az új elnökségi tag mandátuma 4 évnél hamarabb, a többi elnökségi tag 4 évig tartó mandátumával egyszerre jár le. Az Elnökség tagjai újraválaszthatók.
8./ Az Elnökség a Tenisz Klub Elnökéből, és négy elnökségi tagból áll.
9./ A Tenisz Klub Elnökségének feladata és hatásköre:
a./ tagjai sorából egy fő Elnök megválasztása
b./ a Tenisz Klub tevékenységének irányítása;
c./ a Közgyűlés
előkészítése, küldöttek létszámának és választási módjának
meghatározása;
d./ a Tenisz Klub éves sportfejlesztési tervének, költségvetésének elkészítése, az éves
munkaterv és versenynaptár elkészítése;
e./ a Tenisz Klub eredményes működéséhez, a sportoláshoz, a testedzéshez szükséges
feltételek megteremtése;
f./ az edzők foglalkoztatása, beszámoltatása;
g./ a fegyelmi jogkör gyakorlása;
h./ a Tenisz Klub éves költségvetésének megállapítása, a gazdálkodására, valamint a
Tenisz Klub éves tevékenységére vonatkozó éves beszámoltatás, ha a Közgyűlés
összehívására nem kerül sor;
i./ a Tenisz Klub Szervezeti és Működési, a Fegyelmi Szabályzat és egyéb szabályzatainak
megállapítása;
j./ dönt tagfelvételi ügyekben
k./ egyes feladatok ellátása érdekében ad.-hoc bizottság létrehozása;
l./ a vállalkozási tevékenység körének részletes meghatározása;
A tevékenységi körök részletes felsorolását a Szervezeti és Működési Szabályzatban
kell rögzíteni.
m./ az éves tagdíj és pályahasználati díj mértékének megállapítása;
10./ Az Elnökség működése
- Az Elnökség a Közgyűlést megelőző 30 napon belül, valamint szükség szerint, de
negyedévenként legalább egyszer ülésezik.
- Az Elnökséget az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a
meghívást az ülés előtt legalább 8 nappal postán, elektronikus levél útján, sürgős esetben
telefonon megküldi.
- Az elnökségi ülésen a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesznek, akiknek a jelen- léte
a napirendhez szükséges.
- Az elnökségi ülést három tag az ok és a cél egyidejű megjelölésével összehívhatja, ha az
elnök ezt nem teszi meg, illetve kötelezettségét elmulasztja.
- A Elnökség határozatképes, ha az öt tagú testületből legalább négyen jelen vannak.
- A Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Azonos
szavazati arány esetén az elnök szavazata dönt.
- Minden elnökségi ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévőket, az ülés
helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat.
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- A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyek az
ülésen elhangzanak. Az esetleges különvéleményt, tiltakozást minden esetben
jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.
- Rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét.
- A jegyzőkönyvet az ülést követő három napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az
elnök hitelesíti. Az ülésen hozott határozatokat megküldi az elnökségi tagoknak, továbbá
szükség esetén az FB elnökének is.
- Az Elnökség maga szervezi meg iratkezelését.
- A határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

A TENISZ KLUB ELNÖKE
11./ A Tenisz Klub elnökét az Elnökség tagjai sorából nyílt szavazással saját maga választja.
12./ Feladata, hatásköre:
a.) Vezeti és szervezi az Elnökség munkáját, képviseli a Tenisz Klubot
b.) Irányítja és ellenőrzi a Tenisz Klub tevékenységét, gazdálkodását, utalványozási jogot
gyakorol.
c.) Munkáltatói jogokat gyakorol a Tenisz Klub alkalmazottaival szemben,
d.) Intézkedik és dönt a Közgyűlés vagy az Elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
13./ A Tenisz Klub - tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzésére – 3 tagú Felügyelő
Bizottságot hoz létre. A Felügyelő Bizottság elnökét és kettő tagját a Közgyűlés - tagjai
sorából - titkos szavazással választja.
14./ A Felügyelő Bizottság feladatai:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

a Tenisz Klub pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének vizsgálata,
a pénzügyi és gazdasági rendelkezések betartásának ellenőrzése
a tagsági díj fizetésének ellenőrzése,
szükség esetén külső szakértők bevonása a vizsgálatok elvégzéséhez,
az alapszabályszerű működés ellenőrzése.

A Felügyelő Bizottság tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős, annak beszámolni tartozik.
A Felügyelő Bizottság tagja nem lehet az Elnökség tagja, továbbá aki a Tenisz Klub
alkalmazásában áll, illetve aki a Tenisz Klubnál gazdasági feladatot lát el.
A Felügyelő Bizottság észrevételeiről, javaslatairól tájékoztatja a Tenisz Klub elnökségét.
A Felügyelő Bizottság felelős a vizsgálatok, ellenőrzések megállapításainak hitelt érdemlő
dokumentálásáért, a hiányosságok tényszerű feltárásáért, az intézkedésre hivatott szervek
időben történő tájékoztatásáért.
A Felügyelő Bizottság működését az Ügyviteli Működési Szabályzat szerint végzi.

9/13. oldal

15./ Bizottságok:
Az Elnökség szükség esetén – egy-egy sportfegyelmi vétség elkövetése alkalmából Fegyelmi Bizottságot és egyéb bizottságokat hozhat létre.
A Fegyelmi Bizottság létrehozása összeállítása ad-hoc jelleggel történik és az Elnökség
hatáskörébe tartozik. Létszáma három fő. A Fegyelmi Bizottság elnökét és 2 tagját az
Elnökség kéri fel egy-egy konkrét fegyelmi vétség kivizsgálására. A Fegyelmi Bizottság
tagja nem sportköri tag is lehet. A Fegyelmi Bizottság működésére vonatkozó részletes
szabályokat, feladatát, tagjainak hatáskörét a Fegyelmi Szabályzat tartalmazza
16./ Egyéb szervek:
A Tenisz Klub Elnöksége sportcsoportokat alakíthat, sportiskolai rendszerű utánpótlás
nevelést szervezhet, gyermek, serdülő, ifjúsági és felnőtt testnevelési és sportfoglalkozási
formákat alakíthat ki, a Tenisz Klub működésével kapcsolatos operatív feladatok és az
ügyintézés ellátására apparátust hozhat létre.

VI.
A TENISZ KLUB JOGKÉPESSÉGE
A Tenisz Klub jogi személy, amelyet a Tenisz Klub elnöke képvisel. E jogkört esetenként
vagy az ügyek egy meghatározott csoportjára nézve az Elnökség vagy az Elnök más
személyre is átruházhatja.

VII.
A TENISZ KLUB ANYAGI FORRÁSAI, GAZDÁLKODÁSA
1./ A Tenisz Klub bevételei:
1.1 A Tenisz Klub célja szerinti bevétele
a.) Tagsági díj bevételei,
b.) Természetes személyek anyagi támogatása
c.) Állami, társadalmi, szövetkezeti szervek, gazdasági társaságok anyagi támogatása
d.) Rendezvények és egyéb bevételek
1.2 Vállalkozási tevékenységből származó bevétel
2./ A Tenisz Klub kiadásai:
a.) A Tenisz Klub célja szerinti tevékenység költségei:
b.) A vállalkozási tevékenység közvetlen költségei:
c.) Egyéb közvetett költségek.
3./1 A Tenisz Klub éves költségvetés alapján gazdálkodik.
A Tenisz Klub bevételeit és kiadásait elkülönítetten, a számviteli előírások és a vonatkozó
jogszabályok szerint tartja nyílván és számolja el.
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3./2. A létesítmény nem a Tenisz Klub tulajdona. Az ingatlan fejlesztésével, bővítésével kapcsolatos feladatok a tulajdonos hatáskörébe tartoznak, a Tenisz Klub ezzel kapcsolatos terveit előzetesen az ingatlan tulajdonosával egyeztetni köteles.
3./3. A Tenisz Klub tulajdonát képező eszközök nyilvántartása, leltározása, elszámoltatása, a
kártérítéssel kapcsolatos feladatok és eljárási szabályok kialakítása a Tenisz Klub
Elnökségének feladata és hatásköre.
4./ A Tenisz Klub tarozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak a tagdíjakat kötelesek
megfizetni, a Tenisz Klub tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek.
5./ A Bajai Tenisz Klub területén vállalkozói/kereső tevékenységet csak az egyesülettel kötött
vállalkozói szerződés, megbízás, valamint meghatározott jogosítvány (licenc) alapján lehet
végezni.

VIII.
A TENISZ KLUB KÜLSŐ KAPCSOLATAI
1./ A Tenisz Klub által használt tenisz telep nem képezi a Tenisz Klub tulajdonát. Annak
használatára vonatkozó feltételeket a tulajdonossal megkötött Használati szerződés és az azt
kiegészítő egyéb megállapodások határozzák meg..
2./ A Bajai Tenisz Klub 2001. évben kötött Partnerkapcsolati megállapodás alapján szoros
kapcsolatot tart a testvérvárosi Zombor „ZAK” Tenisz Klub –al.

IX.
A TENISZ KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATA
A Tenisz Klub működését az Elnökség, a tisztségviselők, a bizottságok, valamint az apparátus
szervezetét, feladatát és működését érintő, - az Alapszabályban részletesen nem szabályozott
alapvető kérdéseket – a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell meghatározni. E
szabályzat nem állhat ellentétben a Tenisz Klub Alapszabályával.

X.
A TENISZ KLUB MEGSZŰNÉSE
1./ a Tenisz Klub megszűnik ha
a./ feloszlatását a Közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja;
b./ más sportegyesülettel egyesül;
c./ az ügyész keresete alapján a Klub feloszlatását az illetékes bíróság elrendeli
Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (a továbbiakban: Etv.) 14. § (1)
bekezdése szerint a Tenisz Klub felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint
törvényességi felügyeletet gyakorol. Az Etv. 16. §-a (2) bekezdésének d) pontja
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értelmében a bíróság az ügyész keresete alapján feloszlathatja a Tenisz Klubot, ha annak
működése a 2. § (2) bekezdésébe ütközik, továbbá a 16.§ (2) bekezdésének e) pontja
szerint megállapíthatja a Tenisz Klub megszűnését, ha legalább egy éve nem működik,
vagy tagjainak száma tartósan a törvény által megkívánt létszám alatt van.
2./ A Tenisz Klub megszűnése esetén – a hitelezők kielégítése után - vagyonáról a
Közgyűlés rendelkezik Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámolók feladata.
Ha a Tenisz Klub feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését megállapították és a vagyon
felhasználásáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami
tulajdonba kerül és azt közérdekű célokra kell felhasználni

XI.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1./ A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos Magyar
Köztársaság Polgári Törvénykönyvében és egyéb vonatkozó, - itt fel nem sorolt – jogszabályokban foglaltak az irányadók.
2./ A Tenisz Klub jelen Alapszabályát a mellékelt jelenléti íven feltüntetett tagok - a Baja
Petőfi-sziget Tenisz-telepen, 2013 július 08 napján tartott Közgyűlésen - egyhangú
határozattal jóváhagyták. Ezzel egy időben minden korábbi alapszabály és annak
módosításai hatályukat vesztik.
3./ A Tenisz Klub jelen Alapszabályát a Kecskeméti Törvényszéknek a Klub Elnöke a
nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtotta.

XII.
ZÁRADÉK
Alulírott Csátaljay Péter mint a Bajai Tenisz Klub elnöke igazolom, hogy jelen létesítő okirat
egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos
tartalmának.

Baja 2013 .július 08
Csátaljay Péter
a Bajai Tenisz Klub elnöke
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