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MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT

Újpesti Torna Egylet – Baráti Kör

Az UTE Baráti Kör (rövidítve UBK), amely létrejött az UTE Alapszabálya és a
Baráti Kört létrehozó tagok elhatározása alapján az alábbiak szerint állapítja
meg működési szabályzatát:

I.
Általános Rendelkezések

A Kör az UTE pártoló tagjait fogja össze, tevékenységüket koordinálja az
egyesületen belül ellátja érdekképviseletüket.

1./

A Kör neve:
UTE Baráti Köre (a továbbiakban Kör)

2./

A Kör székhelye:
1044 Budapest, Megyeri út 204.

3./

A Kör bélyegzője:
Körbélyegző
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II.
A Kör céljai, feladatai
1./ Az Újpesti Torna Egylet tradíciójának ápolása, jó hírnevének öregbítése.
2./ Az UTE és a Kör népszerűsítése.

3./ Az UTE pártoló tagság szervezése, a Kör tagjainak modern nyilvántartása.

4./ A Kör tagjainak létszámbeli növelésére irányuló program kidolgozása.

5./ Az UTE már nem aktív sportolóinak életének figyelemmel kisérése, szükség
szerinti támogatásának megszervezése. - szükség esetén lehetőségeinek
figyelembevételével - támogatja, illetőleg azt szervezi, részükre programokat
biztosít, tapasztalataikat igyekszik átvenni és hasznosítani.
6./ UTE „öregfiúk” programjainak szükség és lehetőségek szerinti szervezése.

7./ Az UTE erkölcsi, esetlegesen anyagi támogatása.

8./ Az UTE-val kapcsolatos kulturális, sport, jótékonysági és egyéb programok
szervezése.
9./ A Kör támogató tagságának, közösségi életének megszervezése.

10./ A Baráti Kör tagjainak, a szurkolóknak és az UTE érdekeinek egyeztetése.
11./ A Baráti Kör összekötő szerepének kialakítása az UTE és a szurkolók
között.
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III.
A Baráti Kör tagjai

1./ A Baráti Kör tagja lehet minden magánszemély. Pártoló tagja lehet minden
magánszemély, aki a Körnek nem tagja, jogi személy, valamint ezek jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetei. Támogatói magánszemélyek, jogi
személyek, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti.

2./ A Kör tagjai közé belépni szándékozó felvételéről egy tag ajánlása mellett az
UTE klubizgatója dönt, amennyiben a belépni szándékozó az UTE Baráti Kör
Etikai Szabályzatát is elfogadva azt aláírja.

3./ A tagság megszűnhet a tag halálával, a tag kilépésével, illetve a tag
kizárásával.

4./ A tag kizárható különösen abban az esetben, amennyiben írásbeli felszólítás
ellenére a tagdíjat nem fizeti meg és az etikai szabályokat megszegi. A tag
kizárásáról az UTE Elnöke dönt, figyelembe véve az UTE Baráti Kör
Elnökségének véleményét is.

5./ A tag kilépését a Kör Elnökségének köteles bejelenteni, aki a kilépő tagod
törli a tagnyilvántartásból.
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IV.
A Baráti Kör tagjainak jogai és kötelezettségei
1./ A Kör tagja az UTE Alapszabálya szerint tagsági díjat fizet. A Működési
Szabályzat a tagdíjak minimális összegét rögzíti, amelynek megváltoztatására a
későbbiek során az Elnökség dönthet.
A Kör tagjainak tagdíja 6.000 Ft/év
A Kör tagjai, pártoló tagjai, valamint támogatói a megállapított minimális
tagdíjnál magasabb összeget is felajánlhatnak és az összeg nagyságától függően
a Kör bronz, ezüst, vagy aranyfokozatú támogatóivá válnak. A felajánlás
azonban többlet jogosultsággal nem jár.
-

Bronz fokozatú támogató 50.000 Ft/év-ig

-

Ezüst fokozat támogatás 250.000 Ft/év-ig

-

Arany fokozatú támogatás 250.000 Ft/év támogatás fölött

2./ A tag részt vehet a Kör tevékenységében és valamennyi rendezvényén.
A Kör képviseleti szerveibe jelöltet ajánlhat, választhat, és választható.

3./ A Kör tagsági gyűlésén észrevételeket tehet, és kérheti észrevételeinek
jegyzőkönyvbe foglalását.

4./ A tag a Kör Elnökség részére írásban javasolhatja valamely napirendi
pontnak a felvételét, írásban a Tagsági gyűlés megtartása előtt legalább 15
nappal, illetőleg idő hiányában a gyűlésen is.
A napirendi pont felvételéről az elnökség egyszerű szótöbbséggel határoz.

5./ A tag köteles a tagdíjat határidőben (tárgyév január 15-ig, illetve féléves
fizetés esetén tárgyév január 15-ig és június 15-ig) Kör Bankszámlájára
befizetni. Ha ennek a kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére
indokolatlanul sem tesz eleget, úgy a tagok sorából kizárható.

5

6./ A tag a taggyűlés, illetve a Kör elnöksége által hozott határozatok
felülvizsgálatát kérheti az UTE elnökétől, klubigazgatójától.

7. A Kör Elnökségének határozatait megküldi az UTE klubigazgatójának.

8./ A tag felvételével jogosultságot szerez a Kör által szervezett összes
engedményre, akcióra, támogatásra.

9./ A tag jogosult és köteles az UTE Alapszabályában és a jelen szabályzatban
rögzített célok elérése érdekében tevékenykedni.

V.
A Kör szervezeti felépítése
A taggyűlés

1./ A Kör legfőbb döntést hozó szerve a tagok összességét alkotó tagsági
gyűlés. A tagsági gyűlést legalább évente egyszer az Elnök hívja össze, továbbá
abban az esetben, ha a döntés kiemelt fontosságára tekintettel megítélése szerint
taggyűlés összehívását indokolja. A tagsági gyűlést akkor is össze kell hívni, ha
annak összehívását a nyilvántartásba vett tagok legalább 50 %-a írásban kéri az
ok és a cél pontos megjelölésével.

2./ A tagok gyűlése akkor határozatképes, ha azon a nyilvántartott tagok
legalább fele megjelenik. Amennyiben egy adott időre összehívott tagsági
gyűlés nem határozatképes, az ugyanilyen pontokban összehívott új tagsági
gyűlés akkor is határozatképes, ha azon a tagság fele sem jelenik meg. Az új
időpontra vonatkozó esetleges határnap az eredeti közgyűlési meghívóban már
előre meghatározható.

3./ A taggyűlés feladatai és kizárólagos hatásköre:
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 A Kör szabályzatának elfogadása és módosítása,
 Az ügyvezető szerv évi beszámolójának elfogadása,
 A Kör saját felosztásának kimondása,
 A Kör elnökségi tagjainak, Elnökének, Alelnökének, megbízott ügyintézőinek
megválasztása és visszahívása,
 A Kör küldöttének megválasztása az UTE küldöttközgyűlésére,
 A Kör elnökségének és elnökének beszámoltatása.

4./ A taggyűlés a jelen lévő tagok egyszerű (50 % + 1 fő) szótöbbségével
határoz, kivéve az alább felsorolt 2/3-os többségi szavazatával lehet dönteni:
 A Kör szabályzatának módosítása,
 A Kör saját felosztásának kimondása,
 A Kör Elnökségi tagjainak, illetőleg Elnökének megválasztása, és azok
visszahívása, az Elnökség bővítése,

5. Az Elnökség tagjait és elnökét, megbízott ügyintézőjét, a Kör küldötteit a
taggyűlés 3 évi időtartamra választja, azzal, hogy a tag ezen tisztségekre újra
választható.

6./ A taggyűlést a Kör Elnöke hívja össze. Az összehívás postai, telefax, e-mail
útján is történhet. A tag meghívásának megtörténtét, illetve annak szabályos
voltát vita esetén annak kell bizonyítania, aki azt állítja, hogy a meghívás
szabályos volt.

7./ A taggyűlésre történő meghívás, amely az azt megelőzően 8 nappal kell
megtörténnie, a napirend rövid közlésével. A taggyűlés nem hozhat olyan taggal
szemben határozatot, akinek nem volt szabályszerű a meghívása.
Ha taggyűlés összehívása nem volt szabályos, a tatgyűlésnek ezen a napon
hozott határozatai érvénytelenek és új taggyűlést kell összehívni.
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8./ Az összehívott taggyűlés minden kérdésben kézfeltartással, nyílit szavazással
dönt, döntésének jegyzőkönyvbe foglalását, annak rövid, lényegre törő
indoklását minden tag kérheti.

9./ A Kör Elnöke egyben a taggyűlés levezető-elnöke is lesz, kivéve, ha a
napirend külön levezető-elnök kijelölését indokolja. Ebben a kérdésben és
annak személyéről a taggyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt. Ugyancsak
egyszerű szótöbbséggel dönt a jegyzőkönyvvezető személyéről is, valamint a
jegyzőkönyvet hitelesítő két személyt is ilyen módon választja.

10./ Minden taggyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök, illetőleg
levezető elnök aláír és amelyet 2 jelenlévő tag aláírásával hitelesít.

VI.
Az Elnökség

1./ A Kör operatív szerve az Elnökség, amely dönthet minden olyan kérdésben,
amely nem tartozik a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe.

2./ Az Elnökség a taggyűlés közötti időben felel a Kör működéséért, azt vezeti
és irányítja és tevékenykedik a Kör céljainak megvalósítása érdekében.

3./Az Elnökség tagjait és elnökét, megbízott ügyintézőjét, a Kör küldötteit
taggyűlés nyílt szavazással 2/3-os szótöbbséggel választja, illetőleg hívja
vissza.

Az Elnökség a megalakuláskor meghozott döntés értelmében legfeljebb 11 tagú.

Tiszteletbeli elnök: Dr. Somos András
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Az elnökség tagjai:
- Borsche Gábor (elnök)
- Dr. Somos Zoltán
- Dr. Tahon Róbert
- Fericsián Kálmán
- Harai Tamás
- Jurácsik Mátyás
- Kocsárdi Csaba
- Nagy Miklós
- Ozsváth Kálmán
- SzakácsRóbert
- Urbán Kornél
4./ Az Elnökség taglétszámát az Elnök indítványára taggyűlése – 2/3-os
szótöbbséggel – felemelheti, azzal, hogy az új elnökségi tagok megválasztását a
taggyűlésnek indítványozni köteles.

5./ Az Elnökség munkája során igyekszik konszenzusra jutni, amennyiben ez
végleg nem lehetséges, úgy döntéseit egyszerű (50 %-ot meghaladó)
szótöbbséggel hozza. Az Elnökség minden tagjának egy szavazata van.
Esetleges szavazategyenlőség esetén, az elnök szavazata dönt.

6./ Az Elnökség a Kör céljainak elérése érdekében jár el, a Kört képviseli,tagjai
tárgyalásokat folytathatnak, de kötelezettségeket kizárólag a Kör elnöke,
illetőleg az egyesület elnökének hozzájárulásával vállalhatnak.

7./ Az Elnökség feladata a Kör éves munkatervének meghatározása. Ennek
során üléseit szükségszerűen, legalább 2 havonta tartja.
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VII.
A Kör Elnöke
1./ A Kör Elnöke ellátja a Kör általános vezetését és képviseletét. Felelős a Kör
törvényes és alapszabályszerű működéséért. A Kör elnöke Kör választott
tisztségviselője, aki ezen tisztségét társadalmi munkában, vagy tiszteletdíj
ellenében is elláthatja. Szervezi és irányítja a Kör Elnökségének tevékenységét,
képviseli a Kört más szerv előtt. Mindazon jogok illetik és kötelezettségek
terhelik, amelyek nem tartoznak az Elnökség kizárólagos hatáskörébe. Az
elnökségi ülések közötti tevékenységéről köteles az Elnökséget a legközelebbi
elnökségi ülésen tájékozatni.

2./ A Kör Elnöke kapcsolatot tart fent a Kör az Egyesület, valamint egyéb külső
szervezetek között.

3./ Az Elnök egyedi felhatalmazásokat adhat a Kör nevében konkrét feladatok
ellátására az Elnökség egyes tagjai részére, kivéve az 5. pontban foglalt
jogosultságát kivéve, melyre vonatkozóan kizárólag az Elnökség adhat ilyen
jellegű hatáskört.

4./ Mindazon szerződéseket, amelyek a Kört jogosítják vagy kötelezik, az UTE
kijelölt Klubigazgatója és a Kör elnöke írja alá előzetes egyeztetés alapján.

5./ Az Elnök gyakorolja az UTE képviselőjével közösen és együttesen a Kör
bankszámlája felett az utalványozási jogkört.

6./ Az Elnök felelős a Kör gazdálkodásáért és köteles az éves beszámolót
elkészíteni.

7./ Az elnök feladata, hogy ellenőrizze a Kör vagyonának gondos, takarékos
felhasználását, gyarapítását, megóvását. Részt vállal a Kör gazdasági ügyeinek
vitelében.
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VIII.
A Kör vagyona
1./ A kör éves költségvetés alapján gazdálkodik.

2./ A Kör működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődik össze:

a, A tagok által befizetett tagdíj,
b, magán- és jogi személyek támogatásai,
c, rendezvények bevételei,
d, esetleges reklámbevételek,
e, gazdasági, vállalkozási tevékenységből származó bevételek,
f, különböző pénzalapokból pályázat útján nyert támogatás,
g, egyéb bevételek.

A Kör a bevételeivel az UTE keretein belül önállóan gazdálkodik, tartozásaiért
kizárólag saját vagyonával felel. A Kör tagjai – az esedékes tagdíj befizetésén
túl – a Kör tartozásaiért nem felelnek.

IX.
A Kör megszűnése
1./ A Kör megszűnik, ha a taggyűlés azt feloszlatja, illetve az UTE közgyűlése,
illetőleg küldöttközgyűlése a Kör megszűnése mellett
indokolási
kötelezettségének eleget téve Alapszabályában foglaltaknak megfelelően dönt.
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X.
Záró Rendelkezések

1./ A Kör köteles az UTE Alapszabályában foglaltaknak megfelelően működni.
Azzal ellentétes szabályokat nem alkothat. A Kör működése felett az UTE
elnöksége, illetve közgyűlése felügyeleti jogokat gyakorol.

2./ A Kör Elnökségének tagjai külön nyilatkozhatnak arról, hogy velük szemben
törvényben rögzített jogok nem állhatnak fent.

XI.

Ezen Működési Szabályzat az UTE Barát Kör átalakulására tekintettel jön létre,
azzal, hogy az UTE elnökének, egyidejűleg kijelölt Baráti Körének tiszteletbeli
elnöke, elnöke és elnökségi tagjainak aláírásának napján lét hatályba három évi
időtartamra.

Budapest, 2013. Október 18 nap

