A Balatonfüredi Petőfi Sportkör Örökös tagjává választásának
szabályai
A Sportkör azon tagjainak, akik több évtizedes folyamatos sport teljesítményükkel a teniszsport
iránti elhivatottságukkal tanúbizonyságot tettek az egyesület iránti elkötelezettségükről, másrészt
emberi magatartásukkal vitathatatlan közmegbecsülésnek örvendenek, az egyesület örökös tagi
címet adományozhat.
Az örökös tagsági cím adományozásának követelményei, az azzal járó juttatások és kötelezettségek.
1. A sportkör újkori történetének illetőleg a jelen szabályzat elfogadásakor hét örökös, a cím
adományozásának feltételével rendelkező tagja van. Ezek néhai Fazekas László, néhai dr.
Horváth Mihály, valamint élő tagok dr. Ludvigh Károly, Bakonyi István, Felhőfalvi László,
dr. Barcza István, Fazekas György, Zettwitz Sándor, Németh István. A sportkörnek
egyidejűleg összesen nyolc élő örökös tagja lehet.
2. A sportkör alapszabályának megfelelően az egyesület bármely tagja javaslatot tehet az
elnökség számára örökös tagsági cím adományozására. Ilyen javaslat esetén a cím
odaítéléséről az évi rendes közgyűlésen az elnökség önálló napirendi pontban tesz javaslatot.
Az örökös tagok a cím odaadományozásakor e tisztség viselésére felhatalmazó oklevelet
kapnak, illetőleg a már örökös tagsággal rendelkező tagok az adományozás elveit elfogadó
közgyűlési döntést követő 15 napon belül pótlólag kapják meg ezen oklevelet.
3. Az elnökség javaslata és véleményezése és kitűzött napirendi pont nélkül örökös tagsági cím
adományozására a közgyűlésen javaslat nem tehető.
4. Az örökös tagsági cím adományozásáról a közgyűlés nyílt szavazással dönt akként, hogy
ezen cím akkor tekinthető odaítéltnek, ha a javaslatot a közgyűlésen jelenlévők 2/3-a
támogatólag megszavazta.
5. A sportkör elnöksége saját kezdeményezésre vagy erre érkező javaslat esetén az éves
közgyűlést megelőzően köteles előkészíteni a cím adományozását akként, hogy széleskörű
tudakozódást végez a tagság véleményéről, köteles mindenek előtt a már örökös tagsági
címmel rendelkezők véleményét kikérni és a közgyűlés elé történő előterjesztés során ezen
véleményeket lényegre törően ismertetni is kell. Enélkül döntés nem hozható.
6. Az örökös tagok kötelezettsége a sportköri tevékenységben való aktív közreműködés akár
sport tevékenységükkel, akár erkölcsi, szellemi támogatásukkal, vagy egyébként emberi
hozzáállásukkal.
7. Az örökös tagok jogosultak az örökös tag név mindenkori használatára a sportköri
tevékenységgel összefüggésben, őket a sportkör mindenkori vezetése, tagsága a levelezések,
megszólítások során ekként szólítja meg.
8. Az örökös tagok jogosultak térítésmentes pályahasználatra és olyan tagkártya használatára,
amelyen örökös tagi minőségük fel van tüntetve. Az örökös tagok névsorát hozzájárulásuk
esetén arcképüket a klubházba méltó színvonalú táblán meg kell jeleníteni.
9. Az örökös tagok külön, de együttesen is véleményt formálhatnak az egyesületi élettel,

tevékenységgel összefüggésben, véleményüket ekként a közgyűlésen előadhatják. Az örökös
tagoktól vagy szószólójuktól a közgyűlésen a szó nem vonható meg.

10. A sportkör mindenkori vezetése (elnöksége) minden a sportköri tevékenységet érintő
stratégiai kérdésben külön is megkeresi az örökös tagokat véleményformálásuk érdekében.
11. Az örökös tagság megszűnik lemondással vagy a cím visszavonásával. Az örökös tagsági
címet a közgyűlés az annak adományozásánál leírt eljárásnak megfelelően és minősített
többséggel vonhatja vissza akkor, ha az örökös tag már nem felel meg a cím
adományozásának feltételeinek, így emberi vagy sportbéli magatartása miatt e cím
viselésére méltatlanná válik.
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