A
PELIKÁN SPORTEGYESÜLET

ALAPSZABÁLYA
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1.
ÁLTALÁNOS

1.

A Pelikán

Sportegyesület,

vékenykedo

természetes

triatlon-és
vábbi
2.

leti

biztosító

szervezet.

neve:

Pelikán

b., Az egyesület

székhelye:

c., Az egyesület

muködési

d., Az alapítás
e., Az egyesület

személyek

önkormányzati

társadalmi

3. a., Az egyesület

( a továbbiakban

kerékpársportokban

lehetoségét

Az egyesület

RENDELKEZÉSEK

éve:

rékpáros
zonek

közösségeknek,
szabadidosport

~ea
to-

elven

muködo

Az egyesület

érdekvédelmi
jogi

és érdekképvise-

személy.

Sportegyesület

Szolnok,
területe:

Szigligeti

út 4. 2./3.

Szolnok

1993.

pecsétje:

Pelikán

tagja a megyei,

Szövetségnek,

ismeri

tömeg-és

a Szolnokon

szervezet.

léma,
Az egyesület

kialakított

kifejtett

lyegzo

4.

által

egyesület)

Sportegyesület,
lenyomat,

alatta

a kör közepén

az alapítás

ezen keresztul

melynek

Szolnoki

egy pelikán

emb-

éve

a Magyar

alapszabályzatait

kör alakÚ bé-

Triatlon-és

magára

nézve

Ke-

kötele-

el.

II.
AZ EGYESÜLET

CÉLJA

Az egyesület

5.

- képviselni

tagjainak

lon Szövetség

érdekeit

tevékenységében

ÉS FELADATAI
célja

valamint

részt

venni

a megyei

Triat-
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- sportága inak népszerusítésével
és egészséges
dalmi

életmód

öntevékenység,

az egyesület
méllyel,

iránti

igény

a közösségi

együttmuködni

akik segítik

- az egyesület

hozzájárulni

támogatni

kialakításához

valamint

minden

természetes-és

megvalósítását

kívánja

a Magyarországon

muködo

munkáját,

segítséget

nyújt

a testi-szellemi

embereknek,

valamint

részt kíván

venni

az Aids-elleni

Az egyesület

telek

venni
c., Külön

Drog-ellenes
fogyatékos
harcban

feladatai

szükséges

személyi,

anyagi,

technikai

felté-

megteremtése

b., Utánpótlás
lését,

muködéséhez

a társa-

jogi sze-

szervezetek

6. a., Az egyesület

sportolás

élet kibontakoztatásához

kíván

céljaik

a rendszeres

biztosítás

valamint
kívánók

segíti

rendezvényeivel

a Diáksport

programot

lehetoségének

bovü-

ad a szabadidosportban

rész

részére

jogszabályban

igaZOlásáról,

céljábÓl

meghatározottak

átigazoltatásáról,

szerint

gondoskodik

a sportolók

minosítésérol

III.
AZ·;EGYESÜLET· TAGSÁGA
Az egyesület

7. a., Az egyesület
elfogadja

tagja az a jogi

az alapszabályt

vékenyséqben

való

tagjai

személy

illetve

és a belépési

részvételt,

illetve

természetes

nyilatkozatban
a tagdíj

személy,
vállalja

fizetését

aki

a te-
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b., Tagsági

kategóriák:

1., diák

tag~

18 év alatti

18 év feletti,

aki" oktatási

pali

hallgatója

tagozatos
tag~

3., pártoló

tag~ az a természetes

18. évét betöltött

aki a 7./a pontban

elfogadja

tott

tag~

személy,

és az onnan

b., Az egyesületi
vántartásba
c., A tagság

tagság
véttellel

megszunik:

történo

a belépési

vagy

az elnökség

célkituzéseit

kilépés

állampolgár

céljával

aki kimagasló

az egyesület

nap-

jogi

sze-

megfogalmazottakat

és az egyesület

4., tiszteletbeli

illetve

intézmény

2., felnott

mély,

8., a~, A belépés

állampolgár,

azonosul

által válasz-

tevékenységéveI,
támogatja

önkéntes

nyilatkozat

aláírásával

és a nyil-

kezdodik
1., kilépésseI,

2., a tagdíj
sének

illetve

az anyagi

egy éves elmulasztása

3., az egyesület

megszunéséveI

támogatás

fizeté-

esetén,
vagy halálozás

estén
4., fegyelmi

eljárás

tetésként

során

kiszabott

jogeros

bun-

kizárással

IV.

93"

~esületi

tag-329.ai~

a., Részt vehet

az egyesület

b., Tisztségekre

választható

c., Észrevételeket,
letet

érinto

tevékenységében
( 18. életév

javaslatokat

bármely

kérdésben

tehet,

és rendezvényein

betöltése

véleményt

estén

)

nyílváníthat

az egyesü-
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d., Folyamatos

tájékoztatást

kap sportága,

elsosorban

magyarországi

eseményeirol
10.,

Az egyesületi

tag kötelezettségei:

a., Az Alapszabály
b., A sportág
segítése,

és egyéb

és az egyesület

betartása,

fejlodésének

betartatása

és eredményességének

elo-

népszerusítése

c., Rendszeres

tagdíjfizetés

d., Sportszeru

magatartás

e., A sportág

szabályzatok

elfogadott

minden

sportrendezvényen

versenyszabályainak

betartása

V.
AZ EGYESÜLET

ll., a., Az egyesület
b., Résztvevoi

c., Minden
mély

legfobb

get,

a megválasztott

képviseleti

joggal

rendelkezo

egy szavazati

joggal

rendelkezik

évente

e., A közgyulés

f., Azon

a közgyulés

a tagok valamint

d., A közgyulést

több,

szerve

SZERVEZETE

mint

akkor határozatképes,

elegendo

össze

vagy

természetes

sze-

kell hívni

ha a szavazati

ahol az Alapszabály

a jelenlévok

g., Az Alapszabályban

h., Hatásköre:

személy

jogú küldöttek

a fele jelen van

kérdésekben,

esetekben

egy alkalommal

tisztségviselok

nyílt

50r~ot

meghatározott
szavazással

más

esetekben

megállapítása
megalakulásának,

társadalmi

mondása

meghaladó

többsé-

szavazata
titkos

szavazással,

más

történik

1. Az Alapszabály
2. Az egyesület

nem ír elo minosített

szervezettel

és módosítása
feloszlatásának
történo

vagy

egyesülésének

ki-
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3. Az Elnökség
két tag
gyelmi

( Elnök,

) valamint
Bizottság

4. Az elnökségi

Elnökhelyettes,

a Felügyelo
4 évre

döntések

Bizottság

történo

elleni

Titkár

plusz

és a Fe-

megválasztása

fellebbezések

elbírá-

lása
5. Tömeg-és
számolók

szabadidosport

rendezvények,

és a költségvetés

elnökségi

be-

jóváhagyása

6. A tagdíjak alsó határának megállapítása
javaslat: egyéni tagság esetén
diáknak: 120 Ft.-jév
felnottnek:
240 Ft.-jév
i:~ A tisztségviseiok
12.,

Az egyesület

megVálasztasa

titkos

szavazással

történik

tisztségviseloi:

a., az Elnök
b., az Elnökhelyettes(ek)
c., a Titkár
d., a Felügyelo

Bizottság

e., a Fegyelmi

Bizottság

Elnöke
Elnöke

VI.

AZ EGYESÜLET

13.

Az egyesület
let Elnöke
Az
ként

muködését

vezet.

elnökség

Az elnökség

ülésein

részt vesz.

5 tagú

a

ELNÖKSÉGE

elnökség
saját

Felügyelo

irányítja,

munkamegosztás

Bizottság

Elnöke

melyet

az egyesü-

alapján

muködik.

állandó

meghívott-
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14.,

Az elnökség feladata és hatásköre:
a., A Közgyulés elokészítése, összehívása
b., Az egyesületi munka szervezése
c., Gazdálkodás a Közgyulés által jóváhagyott költségvetés alapján
d., Gondoskodik az Alapszabály szerinti muködésrol
e., Az egyesület eredményes muködés éhez szükséges feltételek megtererntése, versenyek rendezésének elosegítése
f., A fegyelmi jogkörök gyakorlása
g., Központi támogatás és egyéb bevételek, sportágak közötti felosztása
h., Ideiglenes bizottságok létrehozása

15.,

A Felügyelo Bizottság~
a., Elnökbol és két tagbÓl áll
b., Munkájáról csak a Közgyulésnek tartozik beszámolni

VII.

AZ EGYESÜLET

16.

ANYAGI

FORRÁSAI

ÉS GAZDÁLKODÁSA

Az egyesület gazdálkodására a társadalmi szervezetek gazdálkodására jelenleg vonatkozó 16/1989./ II.26./MT. rendeletet, illetve ezek módosításait kell alkalmazni

17.

Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, melyet a Felügyelo Bizottság ellenoriz

18.

Kifizetést az Elnök, Elnökhelyettes és a Titkár engedélyezhet. A
kifizetések aláírását egyidejuleg két személy hitelesíti

19.

Az egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok az egyesület tartozásaiért nem felelnek
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20.,

Az egyesület
lapján,

21.,

megszunése

a közgyulés

Az egyesület
a., tagsági

határoz

vagyonáról

az érvényben

az Elnökség

javaslata

lévo rendelkezések

a-

alapján

bevételei:

díj,

b., természetes
c., pályázat

esetén

személyek

útján

d., közérdekU

anyagi

elnyert

tárnogatásai,

anyagi

javak,

adományok.

VIlI.

AZ EGYESÜLET

22.

Az egyesület

megszunik,

a., feloszlatását

b., más

ha:

közgyulésen

-os többséggel

KEGSZúNÉSE

a Szavazati

joggal

rendelkezo

tagok

2/3-

kimondják,

egyesület tel egyesül,

c., a felügyelo

szerve

megállapítja

a megszunést.

IX.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

23.

Az Alapszabályban
tározott
szóló

és az egyesület

kérdésekben

1989.

a Polgári

évi II. törvény

más belso

Törvénykönyv

szabályai

szabályaiban

meg nem ha-

és az egyesületi

az irányadóak

jogról
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24.,

25.,

Az egyesület

a1apszabá1yában,

foglalt

rendelkezések

nöksége

jogosult.

Az elnökség

hivatalos

állásfoglalása

illetoleg

egyéb

értelmezésére

az egyesület

szabályzataiban
az egyesület

valamennyi

tagjára

el-

néz-

ve kötelezo.
A jelen

alapszabályt

december

A Pelikán

14.-én

Sportegyesület

alapító

tagjai

1993.

elfogadták.

Sportegyesü1etet

520/1994./2.
Szolnok,

a Pelikán

1993.december

a Jász-Nagykun-Szo1nok

szám alatt

nyi1vántartásba

megyei

Bíróság

vette,

14.

Gyr{
1(ági
/' La~J-:) ~CL
~~.~.:
.. ,nné~ Csaj
@/flYf)1
(: Ágost
jegyzokönyv

vezeto

H~~

....

..................
(: Molnár péter
hitelesíto

:)

U/o

