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1.

Által~nos rendelkezések

-.{"l ~6~q E.\':;"L~

A Pelikán Sportegyesület la továbbiakban P~lik~n S.E.I

a Szolnok és vonzáskörzetében müköd6 Diáksporte~yesü

letek, Diáksportkörök, magánszemélyek qlt81 kialakitott

közösségeknek, a triatlon-és kerékpársportban kifejtett

tömeg-és szabadidosport tevékenységét összehan~oló

szervezet .. /_ .1 II '·h.rtÚ.lf1'V1e~
~ c:.M~3.-:""'\..!B\ elve~ .rwv»KQC : ,e /..--~ __ ------'

ALPe--lik~Cls-:"E.önkormányzet~pokoh illüköd~rdekkép-
~'~vr . Az. eq'I.Ph&fviseleti~zerv~ G~lló, cégbir~~n~l beje~yze~ jogi

személy, -amel;y.ctDZ Eln5k képvis~l. Az Exnö'{ e .ioP-4-t

-coc t cnk é &t-má8-s%emé-l-y.r-e-i.~uh.áz.ha..t..j.e .

3. 8. ,
b. ,c. ,
d. ,
e. ,

'"

4.

5 .

AZ.-:-Egyesiil:eÜ'neve:Pelik~n Sportegyesiilet

Az Egyes;ilet székhelye: Szolnok város I /Vj+Cct I 4...CilJ2C1Wr.

Az Egyesület miiködési ter;jlete: Szolnok és ~nzáskör-. vo.~.n~~'
zete -é-s' -J.-6. •.• ~ .•.. ~sny

Az alapitás éve: 1993.

Az Egyes"ilet pecsétje: Pelikán Sportegyes;ilet, Szolnok

I kör alaku bélyegzo lenyomatl

AZ.~ Egyes;net tagja a Magyar Triatlon Szövetség

nek, melynek alapszabályát és egyéb szabályzatait ma

gára nézve kötelezonek ismeri el.

ben.

z
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Sportágainak népszerüsitésével hozz4járulni a rendsze-

res sportolés és egészséges életmód iránti igény ~- .h:C1If1h:,""t»~

~ltÓDéhcB, valamint a társadalmi öntevékenysé~, a

k5zzösségi élet kibontakoztatásához. I 1. 1•. ' /1 I
c.()-Y6~0.-,--,,=,'1 ~ /1.1' !f-vt..u, kJ ~ ,{..,1.4 t.\ ( I"»1-11.VUfI re 1~J1.JrZ/~ e..J ft l' ,1 [.:.---""'V ('dc

At-Pel.ikál!S.E. ~zrcmüködik !:tÜnde'"olvan-t-á.p{)8dalm-i:.
...••••.••••••.\1••.•• 1- ,.

s"t:.L"vC~ei. ma~ón8 zeméll,yel, akik segi tik cél jai me gVA-

lÖsitását.

c:;-Q,-'-'? E:, ~ U--~ ,-
ALP~E. feladatAi

6. a.,

b. ,

c. ,

Az Egyesület miiködéséhez sZiikséges személyi, AnYAgi,

technikai feltételek megteremtése.

utánpótlás biztositás céljából segiti a Diáksport le

hetóségének bóv,:nését, valamin:t rendezvén;y;eivel pro€,"-
be;vot. 1.l4t~ ItMI4.A h-t'IMKok rtU1P It'.

ramot ad a szabadidósport_tpgj31nak.

Külön jogszabályban meghatározottak szerint gondos

kodik 8 sporto16k igazolásár61~igaZoltatásárol, mi

n6sitésérol.

111.

E::G,--,?t; >.. ~ .\...ET

A~TKÁN S.E. TAGSÁGA
c&-:-'61::.,j.. ~

A'LP,clj'\,~'" S.....B--.tagjai

6~6~~r
7. a., A~Pelikil' 3.~. tagja az a jogi személy, illetve ma-

gánszemély, aki elfogadja az alapszabqlyt és belépé

si nyilatkozatban vállalja a tevékenységben való rész

vételt, illetve a tagdij fizetését.

b., Tagsági kategóriák: 1., ~~§~_!~g~valamely nevelési

-oktatási intézmény naDoali

tagozatán tanu16 fia~~.

1'< ' r
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2., f~!~Q!!_~~g~az-0n~lló kereset

tel rendelkez6 személy.

,.,e~~!~1Q_!~g~8Z a feln6tt, aki

a 7/a. pontban me"fogalmazot

takat ~ elfoFadja és az E~ye

slilet céljával azonosul.

4., !!~~!~!~!~~!!_!~glaz elnöksé~

által választott személy, aki

kimagasló tevékenységéveI, az

Egyesület célkitüzéseit támo-

t . 1")\ ., •ga Ja. ~' r '")', '-'0,.-" >'''.
/" (, • {\ I I _r--..

. ~ -", \ r' '- V V' ,b -2 . \ Ibelépés és onnan t~rtén6 ki"l'éDésön-
Q

8. a.,

b. ,

C. ,

Az Egyesületbe való

kéntes.

Az Egyesületi tagság a belépési nyilatkozat aláirásá

val és a nyilvántartásba vétellel keletkezik./ tiszte

letbeli elnök/ö<1 és tagok esetében választással/

A tagság megszünik:

1., kilépésseI,

2., a tagdij, illetve az anyagi támopatás fizetésének

egy éves elmulasztása esetén,

'3., az Egyesület megszünése vagy elhalálozás esetén t~r

léssel,

4., fegyelmi eljárás során kiszabott joger6s büntetés

ként kizárással.

IV.

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

9. ~~_~gy~~~!~!!_!§g_j~B~!l

a., Részt vehet az Egyesület tevékenysé~ében és rendezvé

nyein.



d. ,

Tisztségre választhat6. \ }'e, 0->1. *" 1: \0~\}t 'k CP\ y',-,)
Észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilv4nit

hat az Egyesületet érinto bármely kérdésben.

Folyamatos t4lyékoztatást kap sportá~a, els6sorban ma

gyarországi eseményeir61.

~~_~g~~~~!~~~_~~f_!2~~!~~~~~~~g~~l

Az Alapszabály és egyéb szabályzatok betartása betarta

tésa.

b., A sportáge- és az E~yesUlet fej16désének és eredményes-

ségének e16se~itése, népszerüsitése.

c., Rendszeres tagdijfizetés.

d., Sportszerü ma~atartás minden sportrendezvényen.

e., A sportág elfogadott versenyszab41yainak betart4sa.

10.
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b. ,
c. ,

a. ,

V.

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE

b. ,

c. ,

d. ,

e. ,

f. ,

g. ,

Az Egyesület legf6bb szerve a közgyülés. ~~~~i n

s.p.arto.-l 6k ':~Ü8ff1int 8 mEgv 'H ou" tv t L 'ti s" t::s éf"v .i~16k.
Résztvev6i a sporto16k/valamint a mepv81asztott tiszt-

ségviselok. -- ~~) ':l. b~"'--- \,Ch,' GJ.:~,p.J,_ 4, 'J..j.., ~J t .~ '1'" r

Minden képviseleti jO~fal rendelkez6 személy e~y szava-

zati joggal rendelk~/ \1. JI\.}- lU \ 'i " ~
A közgyülést évente egy alkalommal össze kell hivni.

A köz gyülés akkor hat4rozatképes, ha a szavazati jogu

küldöttek több, mint a fele jelen VAn.

Határozathozatalhoz a jelenlev6k többsé~ének igenlo

szavazata szUkséges. ~zavazatefyen16séF'esetén az El

nök szavazata dönt.

A döntések nyilt szavaz4ssal történnek.
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h., Hatásköre: 1. Az AlaDszabály mee411p.Dit4sR és módositásA.

2. Az Egyesület megalaku14sánek, feloszletásá

nak vagy más Egyesülettel való kapcsolatte

remtásének kimondása.

~. Az Elnökség /elnök, elnökhelyettes ,~<--'1m~z

~t~titk4r/ 4 évre történó megvá- \It"': J ,!tt0.~'~ Q'::LO~~ ~~~C

asz .~sa.~· . \4 ~'r-\z ~ ~~ ~4. Az Elnökségi ~tés~k elleni fellebbezések

elbirálqsa.

5. Tömeg-és szabadidósport rendezványek,elnök

ségi beszámolók és a költségvetés jóv4ha

gyása.

6. A taF,dijak alsó határ4nak megállaDitása.
javaslat: egyéni tagsáp esetén

- diáknak: 120.- Ft/év
- felnottnek: 240.- Ft/ év

l., A tisztségviselok megválasztása titkos szavazássRI tör-

ténik.

a., az Elnök

b., 2Z Elnökhelyettes/ek/

c., a Fotitkár

d., a Felügyelo Bizottság Elnöke

e., a Fegyelmi Bizottság Elnöke

VI.

AZ EGYESÜlET ELNÖKSÉGE

l~ .. Az Egyesület m1'iködásét 5 tagu elnökség irányi tja, Ame-

lyet az Egyesület Elnöke vezet. Az elnökség saját mun

kamegosztása alapjén müködik.

Az elnökség :nésein a Számvizsgáló sizottsáf' Slnöke

állandó meghivottként részt vesz.
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a., ,A Közgyülés el6készitése, 5sszehivásR.

b., Az egyesületi munka szervezése.

C" Gazd~lkodás B Közgyülés által jóv9hagyott költségvetés

alaDj4n.

d., Gondoskodni az AlaDszabály szerinti müködésról.

e., Az Egyesület eredményes mijk5déséhez szllksép-esfeltételek

megtererntése, versenyek rendezésének elósegitése.

f., A fegyelmi jogkör gyakorlása.

g., A központi t9mogatÁs és egyéb bevételek a sport4gak kö

zötti felosztása.

(" I \jÓj ,,-'~~1.S.' ~,'ao\J, '~Q1.)P'- ~LJ--~~o~c'-15. Számvi~sg9l5 Bizotts~g:

a., Elnökból és két tagb51 áll, akiket a közgyülés v~laszt.

b., Munk4járól csak a közgyülésnek tartozik beszámolni.

VII.

AZ EGYESÜLET ANYAGI FORRÁSAI ÉS GAZDÁLKODfi.SA

16. Az Egyesület gazdálkodás~ra a társadalmi szervezetek raz

dálkodÁsára vonatkoz6 16/1989. III. 26./MT rendeletet

kell alkalmazni.

l7. Az Egyesiiletéves köl tségvetés alap ján IIp.zdál\::odik, me

lyet B Számvizsgáló Bizotts~g ellenoriz.

18. Az Egyesület bevételeivel önállóp.n gazdálkodik, tartozÁ

saiért a saját vagyonával felel. A tagok PZ Egyesiilet

tartoz9sáért nem felelnek.

19. Kifizetést az Elnök vagy az általa megbizott személy en

gedélyezhet.

20. Az Egyesület megs z,oinéseesetén vagyonáról az elnökséf'

javaslata alapj~n Fl közgyülés határoz az érvényben levo

gazdasági és jogi keretek között.
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21. Az Egyesület bevételei:

R., tagsági dij,

b., magánszemélyek anyagi t9mogat4sai,

jogi személyek és sponzorok anyagi timogAt9sp.i,

d., psly4zat utj4n elnyert anyagi javak,

e., közérdekü Adom1nyok.

VIII.

AZ EGYESPLET MEGSZtTNÉSE

22. Az Egyesület mepszünik, he:

8., feloszlatás1t közgyülésen a szavazati joggAl rendelke

zo tagok 2/~- os t5bbséggel kimondj1k,

b., felÜgyelo szerve feloszlatjA,

c., más Egyesülettel egyes'"n,

41t., a felÜ&"ye16 szerve mell911apitja megs z:inését.

IX.

EGYÉB RENDEJKEZÉSBK

24.

25.

Az Alapszab9lyban és az Egyes'"net m4s belso szebélyai

ban meg nem határozott kérdésekben B Polg4ri T5rvény

könyv és az Egyesületi jogról szól61989. évi IT. t0r

vény szab4lyai az ir4nyadók.

Az Egyesület Alapszab11yában, illetoleg ep-yéb szp.b~l;v

zataiban fop-lalt rendelkezések hivatalos értelmezésé

re az Egyesillet elnöksége jogosuI t.

Az elnökséf il14sfogla11sa az Egyesület VAlamennyi tP9

j1r8 nézve kötelezo.
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ZP.R ,4.DÉK

A jelen Alapszabéllyt a pelik4n Sportep'yes:Het közgy'"Hése
......................... -n elfogad ta.

elnök

.........................
hitelesit6

jkv. ve z .

.......................
hitelesit6


