KÖRNYE SE LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY
ÖREGFIÚK CSAPATÁNAK

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
1. Általános megállapítások
1.1. Az Öregfiúk Csapatának (továbbiakban: Öregfiúk) tevékenysége és működése a
Környe SE Labdarúgó Szakosztályon belül, a Környe SE „Alapszabály”-ában
foglaltaknak megfelelően történik.
1.2. Az Öregfiúk a Környe SE része, de tevékenységében, gazdálkodásában jelen
Működési Szabályzat alapján önállóan jár el.
2. Az Öregfiúk célja
2.1. A tagok számára a rendszeres testedzés lehetőségének biztosítása, sportszerű és
sportszerető magatartásával példamutatás a fiatalabb generációk számára.
2.2. A csapat részvétele a különböző bajnokságokban, versenyeken.
3. Az Öregfiúk tagsága
3.1. Az Öregfiúk tagja lehet bárki, akit a korábbi tagság 50%-a plusz egy fő
megszavaz.
3.2. Az Öregfiúk tagság automatikusan és elválaszthatatlanul együtt jár a Környe SE
tagságával is, ennek következtében minden csapattagra érvényes a Környe SE
mindenkori Alapszabálya, az abban foglalt jogok és kötelezettségek.
3.3. A csapatba történő belépés és kilépés önkéntes.
4. Az Öregfiúk szervezete és működési rendje
4.1. A csapat szervezete:
o Csapatgyűlés
o Vezetőség
4.2. Csapatgyűlés
4.2.1. A Csapatgyűlés az Öregfiúk első számú döntéshozó szerve.
Összehívását bármely tag kezdeményezheti a csapatot érintő ügyekben,
de ehhez a Vezetőség többségi támogatása is szükséges.
4.2.2. Hatásköre a Működési Szabályzat megállapítása és módosítása, a
Vezetőség megválasztása és visszahívása, a tagdíj megállapítása és
módosítása, illetve döntéshozatal bármely egyéb, a csapat számára
fontos ügyben.
4.2.3. A Vezetőség köteles évente legalább két Csapatgyűlést összehívni.
4.2.4. A Csapatgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagság min. 50%-a
plusz egy fő jelen van.

4.3. Vezetőség
4.3.1. Az Öregfiúk vezetősége egy fő vezetőből, és két fő vezetőségi tagból
áll.
4.3.2. A vezetőségi tagok egyike egyben a pénztárosi feladatokat is ellátja.
4.3.3. A vezetőség megválasztása és visszahívása Csapatgyűlésen, egyszerű
többségi szavazással történik.
4.3.4. A vezetőség megbízatása határozatlan idejű.
4.3.5. A vezetőségi tagok bármikor lemondhatnak tisztségükről, ebben az
esetben kötelesek biztosítani a folyamatos működés érdekében a csapat
ügyeinek átadását az új vezetőknek.
4.3.6. A vezető jogosult bármikor Csapatgyűlést összehívni.
5. Az Öregfiúk gazdálkodása
5.1. Az Öregfiúk gazdálkodásának alapját a havi tagdíj jelenti.
5.2. Minden csapattag köteles a tagdíjat rendszeresen fizeni.
5.3. A pénztáros kötelezettsége a mindenkori tagdíj befizetés naprakész
nyilvántartása és hathavonta pénzügyi beszámoló megtartása.
5.4. A tag(ok)at tagdíjfizetési kötelezettségük elmulasztása esetén, 3 hónap után,
írásban figyelmezteti a vezetőség. Újabb egy hónap nem fizetés automatikusan a
tagság megszűnését vonja maga után.
6. Játékos igazolás, csapatkapitány
6.1. Új játékos igazolása a bajnokság ideje alatt nem lehetséges.
6.2. Új játékost a bajnokság téli és nyári szünetében lehet hívni, bármely csapattag
ajánlásával. Csapattaggá válásához a csapat többségi támogatása szükséges.
6.3. Csapatkapitány bármely tag lehet, amennyiben a csapat többsége támogatja
személyét.
7. Záró rendelkezések
7.1. Jelen Működési Szabályzat a Környe SE mindenkor érvényben levő
Alapszabálya, Szervezeti és Működési Szabályzata illetve bármely más, az
Egyesület működését szabályozó dokumentum kiegészítése, azokkal együtt kell
értelmezni és alkalmazni.
7.2. Ezen Működési Szabályzatot a 2006. …………………….. megtartott
Csapatgyűlés fogadja el és hagyja jóvá, a Környe SE vezetőségével
egyetértésben.
Környe, 2006. …………………….
………………………………….
Környei Öregfúk Csapatának Vezetője

……………………………………..
Környe SE elnöke

