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A Pécsi Fordan Rock'n' RoII SportegyesüIet alapszabáIya

Az Egyesület neve, célja és feladatai:
1.§

1.,
,Az eg,,esirlet neve:

Péc_si Fordan Rock| n lnol l Sportegyesü let

2.
szóklrelve:

763.i_ Pécs, Pellí:rcli u. .{9.

4.§
Az Egyesület céljai megvalósítása órdekében:

- Condoskodik a rllríköcJéshez és fejlesztéshez szül<séges személyi, anyagi és tárgyi feltételek
biztosításáról
-Condot íorc]ít az egyesületi tagok sportszakmai és erkölcsi neveíésére,
- EIősegíti a versenysport színvonalas kibontakozását
- Kíemelt fígyelnret íordít az utánpótlás nevelésére

2.§

'V [gv'esirlet tánloSatóinak tekintencJől< azok a jogi és természetes szenréll,el<, egyéni vállalkozók,
akik az EE,esület anyagi, erkólcsi és egyéb tárnogatását vállalják.

A. Egy.3;Lt célja:

Az egészséges és sPortszerű életvitelre való nevelés/ a versenyszerű akrobatikus Rokc ancl Roll és a
Roll anc] Roll tánc és sport műfajának bemutatása, oktatása, népszerűsítése.
A megve és Pérs r,'árosának minőségi és tömegsportjának fejtesztése, a sportág érclel<einek
kéPviselete, eg,vüttmííködés és kapcsolattartáirnás egyesuletekkel, sportolásiiehetőségek bővítése
\ ersenv és a tönleqsport szintjén egl,a'ránt.



4z Egvesület tagjai:
5.§

Az e9, esület taeja lehet nrinden magyar állampolgár, jogi személv, valamint jogi személyiseqqel
tle,m renc]ell<ező szervei, a Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkoclási
engecjéllyel rendelkező nem magyar állarnpolgár, aki elíogadja az Egyesület alapszabályát és
vállalja. hogy részt yesz a7 Egyesiilet működésében.

,{ ta.g..-lg;ii:

Szemelvesen vag\/ külcjön áltai részt venni a Közgyűlés nlurrkájállan, az Egyesület vezető
szen,einek és tisztségviselőinek nregválasztásában és felrnentésében, a határozatok hozatalában
b.l
-lB é,,es kortóI bárnrilyen tisztségre megválasztható
c_.l

Vélen:ény4 nyil,,,áníthat, javaslatot tehet az Egyesületet érintő bármilyen kérclésben
..l .,

Az Eg,,esület törv,énysértő határozatát - a tudomásra jutástól szárnított 30 napon belül - a Baranva
Megl,ei Bíróság előtt megtámadhatja
e.l
,Az e8,, esület által nyújtoft kedvezményben részesülhet.

\ l.ag :,rtcIe2gl§egei 
:

a.l
Tevéllenységér,el előmozc_]ítsa az Eg,vesületc,élkitűzéseinek megvalósítását
b.l
,V ala_rszabály betartása és a vezető szervek határozatairlak vé,qrelrajtása
c.l
Áz es:] es ir l et,,,,a3,,,-onán ak megóvása
c|.1

,,\ ta.eciíj renclszeres fizetése
e.l
A versenyszerű sportolóknál a leIkiismeret felkészulés és versenyzés a hazai és nemzetkozi
verseni,eken
t.l
,\ legjobb tuc]ása szerin|i szereplés és kűzclőszellem az Fgyesiilet színeiért.

A tagsági viszony keletkezése és megszűnése
6.§.

a./A ta3ság önkéntes. A tagsági viszony írásbeli belépési nyilatl<ozat kitoltésével és felvétellel
keletkezik.
b./A Közgyúílés a tagfelr,étel jogát az Elnökre ruházzl j1.

c./A ta_3sági viszony megszűnik:
- írásbeli kilópéssel
- elhalálozással



- törléssel /törölni kell a tagot, aki a tagsági díjának illetve vállatanyagi
tánlogatásnak a fizetí:sét hárorn hónapnál hosszabb icjőn át elmulaszto|ta és azt íelszólítás ellenére
set-tl retlclez|ei

- kizárással, az eseti jeIleggel megalal<ított Fegyelmi Bizottság jogerős
h atározatá,",a l..

Az Egyesület szervezeti felépítése:
7. §.

A Közgyúlés

a.,'A Koz8},űlés az Eevesü|eti tagok osszessége, az Egyesület legfőbb szerve. A Kozgyűlésen minclen
részt,,e,,,ő felszólaí hat i ncJ íWányt lehet.
b.i A közgyűlés szükség szerint, cle Ie3alább évenként össze l<ell hívni.
c./A Kozg,víílést rendkívüli illésre kel osszehívni:

- a tagok eg,vnegyecle az ülés céljának megjelölésével kéri
- a vezetőség szirl<séeesnek tarja
- a Bíróság elrendeli

c]../A Közg},űlés határozat képes, ha a tagoktöbb minta fel jelen van.
e.i lJatárzat képtelenség esetén a közwíílést változatlan napirencJ mellett legalább B nap
elteltér'ei, c]e 30 napon belül újra össze kell hívni, amelysorán már határozat képes a részver,,ő
tagok szánrától független ü l.

f.l'A Közg:-űlés határozatit általában nyílt szavazással, eg,lszerű szótöbbséggel hoz_za:
Szavazat egy-enlőség esetén szünet elrendeIése után a kérdést újra szavazásra kel bocsátani,
isnlételt szavazateg,venIőség esetén ebben a kérc]ésben rendkívüli közgyúílést kell összelrívni.
kétharmaclos többség szükséges az EE.vesület megalakulásának, íelosztásának a kinronc]ásáltoz,
,",al anl i nt az al apszabál;, el íogadá sához, i l leWe móclosításá hoz.
g., A Közwűlés kizáró|agos hatásköré|;e tartozik:

- az Egyesület megalakulásának felosztásának kimonc]ása
- az Alapszabály megállapítása, elfogadása és mócjosítása
- Egyesület elnökének. és a Vezetőségnek a megválasztása 4 évre

h.l Az Egvesület Számvizsgáló bizottságának és ennek elnökének a megválasztása

i.l AVezetőség évi beszámoIójának megvitatása, és elfogadása
j.l'Továbbá mindazok a kérc]ések anlelyeket a jogszabály vagy alapszabály a közg,vűlés kizáró|agos
hatáskórébe utal.

A vezetőség
B.§.

A vezetőség at Egyesület végrehajtó és ügyintéző szerve, amely gondoskodik a Közgy,űIés
határozatainak végrelrajtásáról, valamint biztosítia a két Közgyűlés közötti időszakban az eg\/esijIeti
nl u n ka folyamatosságát.
A vezetőség 5 tagból áll: Tagjai: az elnök a szakmai titkár és további 3 tag.
A vezetőség tagjai csak büntetlen előéletűek lehetnek.
A vezetőség működéséről köteles beszámolni a Közgyűlésnek.
Határozatait nyílt szavazással , egyszerű szótöbbséggel hozza-



,,\ vezetőséq:
-osszehír,ja és előkészíti a Kőzgyű]ést, elkészíti a kozeyíílési beszárnolóját
-köteles irlést tartani. ha azt a Számvizsgáló í]izottsá g,inclírványolla
-wakorolja a nrunkáltató jogokat
-elkészíti a szervezeti és Működési szabálvzatot

9.§.
Az Egyesület elnöke

,,V eInÖk az Eg,esülettörvényes képviselője, képviseli az Eg;,-esületeta hatóságok, nlás szervezetek
és szenlélvel< e,őtt.

a./ veze[i és szerr.,ezi a Vezetőséget
b-l lránvítja és ellenőrzi az Egyesület tevékenységét, gazdáLkoc]ását, utalványozási jogot gyakorol.
c.l Az elnók Íeielős az Egyesület törvényes és alapszabályszerű műköcléséért
cl.A,/ezeti a kozl,űlést és a vezetőség üléseit
e.lFelhataImazásánal< keretei kozott szerzőc!éseket es rnegállaploclasokat köthet .rz Ewesüllet
nevében
f.i'Cyakorolja a hatáskörébe utalt munl<áltató jogokat

,1z elnÓkot akar_lá|yoztatása esetén az Egyesületet az általa megbízolt vezelőségi tag helyettesíti.

10.§
A titkár feladatai:

W egYesuIet tiil,ára, nlint szakmai titkár vesz részt az Egves|rlet murlkáiállan

Feladatai:
a l Az Ee 

"-es 
ü i e t üg,vi tel én e k szerv ezése, vezetése, l evel ezés és arJ atszol gá l tatás

b./A közgvűlés és a vezetőség ülései írásos anyagának előkészítése és jegyzőkönyrruezetés. A
Közgyúílés és a \ ezetőségi ülések összehívása
c./A tagnvilvántar|ás vezetése és szervezése
d./ A fel,,,ételi ugruek előkészítése
e./ a hatáskörébe utalt eg,§§ feladatok ellátása

1 1.§.

,W EgYesúlet ga-zclasági, pénzügyi, vagyonkezelői tevókerrysépével kallcsolatos íelaclatok ellátására
a Vezetőség határozat alapján az Egyesület gazclasági vezetőt alkalnlazhat.



1 2.§.
Felügvelő Bizottság

,\ lelügyelő bizottság eInökét és 2 tagját a Közg,íílés vá|asztja.

,.\ ielügyelő bizottsáe köteles elicnőrizni az alapszabály megtartását, köItségvetését, az ewesÜleti
határozatok végrelrajtását, a pénzkezelést, valanrint az eqy,-esületi szervek rnííkóclését.

r, le iügveló bizottság laejai az EwesLrIetben nl.is tisztséqet nem tolthetnek be. A bizott.s.ig clnÖl<e

kóteles a közsyűIésnek évente lleszámoIni a llizottság munkájáróI, tanácskozási joeeal rÍ:szt vehel
a ,, ezetŐsé8 ir]ésein.

,{,nlennyiben a felürye lő bizotGág a mr.rnkája során az Eg,vesület működésében hiányosságot
taoasztal, vaey joeszabályba, illetve az Egvesü|et alapszabályába ütköző magatartást ész|el, arról

koteles halacléktalanul értesíteni az Ee,-esúlet Elnökét, és amennyiben szükségét látja a felügyelő
bizottság elnöke 3O napon be]irl a Közevíílés összehívását kezc]ernényezheti.

1 3.§

Az Egyesület személyisége és vagyona

\z Eg,vesület önálló jogi személy
Ha_ oolgári jogviszonl,ban köz.,etlenül részt yesz az Ep,estiletet az Elnök vagy az iiltal rneqbízo|t
r, e.,_etőségi tag képviseli.

-l4,§.

,,{z Eq.vesület vagyoni-;lénzügl i forrását a tagcJrjak, va|amit az egyszeri belépési clíjak toi,ábbír
rlla3ánszemélyek illewe jogi személyek esetleges felajánlásai, hozzálárulásai képezik.
,{ taqclíj nlértékét az Egyesület Vezetősége állapítja meg.
,\z eg,vesület minősített sportolóinak tagclíjára r,,onatkozóan a Szervezeti és Műkodési
Szabályzatban el lehet térni.
,.tz Egvesület vagyonát képezi az Egyesületbe belépett ta3ok által befizetett eg,vszeri belépési clíj.

,V Eg,ves|iletnek ingó és ingatlan vagvona lehet. amellve| a vonatkoző jogszabályi renclelkezések és

az alapszabály keretei között önállóan renclelkezik.
Ta,tozásaiért az Eg1,,esület az egyesiileti vagyonnal felel.
,\z E3vesiilet tartozásaiért a taqok a taedíj és a [lelépési clíj rnegíizetésétr túrl saját vagt,onukkal nenl
ie:irlek.

,{z eg.,lg5; I 
gt vál l al kozói gazcl á l kodási tevékenv,séget fo l rtathat.



't5,sq

,\1cqsz_inik az Egvesi.ilet, ha
- felosziását vaEv más egvesülettel vaió egyesL]lését a l<clzgvúílés )l'3-os szótöbbséeqel

kirrr,,ir ji,,

- a bírósás telosz|atja vagv nlegszűnósét rnegáll.rpít_ja

16.§

Az Egycsü let fe lügye lete :

Az Ee\ -sLrlet lörr,énvesséei íelügy-eletét az illetékes Ljgvész l;itja el.

Zá ra d (,A:

Áz alai-,'.zallálv teljcs terjecJelrnében és tartalnrábarl nlegesvezik az;rlapító közgyűlé_sert1997.
április l. napján az alapító tagok által elfogacJott alallsza[lállyal.

Pécs. ::l97. április 8

Szerke. ztette é:s el i enjeg\/ezte:
Dr. KlrMoNDl /üoNrrn
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