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A Bajai Tenisz Klub Felügyelő Bizottságának
Szervezeti és működési szabályzata

A Bajai Tenisz Klub / a továbbiakban Tenisz Klub / közgyűlése az általa megválasztott
Felügyelő Bizottság / a továbbiakban FB/ Szervezeti és működési szabályzatát / a
továbbiakban SZMSZ/az alábbiakban állapítja meg.
1.A FB szervezete
-

A FB. három tagból áll, akiket a közgyűlés a Tenisz Klub tagjai közül négy éves időtartamra
választ meg.
A FB. elnökét a FB. tagjai nyílt szavazással maguk közül választják meg.

2. A FB elnöke
-

A FB elnöke a Tenisz Klub alapszabálya szerint, állandó meghívottként, szavazati jog nélkül
részt vehet az elnökségi üléseken
Közgyűlésen a FB megállapításait az elnök, akadályoztatása esetén a FB valamelyik tagja
ismerteti.
A FB elnöke, a FB felhatalmazása alapján-az Elnökség előzetes tájékoztatása mellett- a Tenisz
Klub pénzügyeinek-gazdálkodásának ellenőrzésére könyvvizsgálót bízhat meg.
A FB elnöke köteles összehívni a FB-t a Tenisz Klub közgyűlését megelőző 15 napon belül.
Amennyiben a FB létszáma kettő fő alá csökken, úgy köteles az Elnökség egyidejű
tájékoztatása mellett a közgyűlés összehívását kezdeményezni.

3. A FB tagjai
-

A FB tag újraválasztható és a közgyűlés által visszahívható, jogait és kötelezettségeit csak
személyesen gyakorolhatja.
A FB tagja tagságáról az Elnökség egyidejű tájékoztatása mellett a legközelebbi FB ülésen
mondhat le.
Új FB tag megválasztása esetén annak megbízása az eredetileg megválasztott FB
működésének idejére szól.

4. A FB működése
-

A FB a Tenisz Klub évi rendes közgyűlését megelőző 15 napon belül, valamint szükség szerint
tartja üléseit.
A FB -ot az elnök hívja össze, a helyszín, az időpont és a napirendi pontok megjelölésével.
A tagoknak a meghívást – előzetes időpont egyeztetés után-a tervezett időpont előtt
legalább öt nappal előbb kell postai úton, vagy e-mail útján eljuttatni. Az e-mail elolvasásáról
visszaigazolást kell kérni.
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-

-

-

-

-

A FB ülésen a tagokon kívül tárgyalás joggal azok vesznek részt, akiknek a napirend
megtárgyalásához szükség van. E személyek meghívásáról, szintén az elnöknek kell
gondoskodnia.
A FB abban az esetben határozatképes, ha a tagok közül legalább két személy jelen van.
A FB a határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Ellentétes vélemény,
szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
Minden FB ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmazni a kell a jelenlévőket, az
ülés helyét, időpontját, a napirendet, és a határozatokat. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni
minden olyan tényt és véleményt, amely az ülésen elhangzott, és a tárgyalt napirend
szempontjából fontossággal bír.
A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szavazás eredményét, a határozat végrehajtásáért felelős
személy nevét, és a határidőt.
A jegyzőkönyvet az ülést követő öt napon belül kell elkészíteni, melyet az elnök hitelesít,
majd megküldi azt a FB tagjainak, szükség és/vagy illetékesség esetén a Tenisz Klub
elnökének.
A FB az iratkezelését maga szervezi meg, határozatait év és sorszám megjelöléssel kell ellátni,
és nyilvántartani.
Amennyiben a FB elnöke az előzőekben foglalt feladatainak nem tesz eleget, a FB tagjai ezen
mulasztásról - további intézkedés végett - kötelesek a Tenisz Klub elnökségét haladéktalanul
értesíteni.

5. A FB jogai és kötelezettségei
-

-

-

-

A FB a Tenisz Klub tagjainak nevében, azok érdekében, azok felhatalmazása alapján ellenőrzi
az ügymenetet a hatályos jogszabályok, az Alapszabály és a közgyűlés határozatai alapján.
Ellenőrzi a Tenisz Klub pénzgazdálkodását, kereskedelmi és egyéb kapcsolatait, azok
megvalósulásának körülményeit, a gazdálkodás rendjét, annak eredményességét, az ügyvitel
előírások és elvárások szerinti működését.
Ellenőrzi a tagsági és a pályahasználati díj fizetésének rendjét.
A FB feladataihoz, hatásköréhez tartozó ügyekben bármikor felvilágosítást kérhet az
Elnökségtől, joga van a Tenisz Klub irataiba betekinteni.
A FB munkája során, indokolt esetben –a Tenisz Klub költségviselése mellett - külső szakértőt
vehet igénybe.
A FB folyamatosan tájékozódik a közgyűlés által jóváhagyott éves terv teljesítésének
helyzetéről. Az attól történő lényeges eltérést – a szükségesnek tartott intézkedés
megjelölésével együtt - írásban kell jelezni az Elnökség felé.
A FB köteles megvizsgálni az év végi számadásokat, a mérleget, az év végi maradvány
felhasználására vonatkozó előterjesztést.
Megállapításait, az előterjesztések elfogadására, vagy elutasítására vonatkozó javaslatát az
évi rendes közgyűlés elé kell terjesztenie
Ha a FB jogellenességet, alapszabályba, vagy közgyűlési határozatba ütköző tényt, ill.
mulasztást tapasztal, haladéktalanul köteles arról az Elnökséget tájékoztatni.
Amennyiben az FB a működése során a Tenisz Klub érdekeit súlyosan sértő intézkedést,
mulasztást, visszaélést tapasztal, köteles az Elnökségnél haladéktalanul kezdeményezni a
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-

közgyűlés összehívást. Amennyiben ezt az Elnökség az írásban tett felszólítás ellenére nyolc
napon belül nem teszi meg, a közgyűlést a FB -nak kell összehívnia.
Az Elnökség ellen a közgyűlés határozata alapján indított perben a Tenisz Klubot a FB elnöke
képviseli.

6. A FB illetve a FB -i tagság megszűnése
-

Megszűnik a FB az 1.1. pontban foglalt időtartam lejártával, ill. a vonatkozó törvényben
meghatározott egyéb ok bekövetkezése esetén.
A FB-i tagság visszahívással, lemondással, elhalálozással, ill. a Tenisz Klub megszűnése,
átalakulása esetén felmentéssel szűnik meg.

7. Vegyes rendelkezések
A FB Szervezeti és működési szabályzatát, annak esetleges módosítást a Tenisz Klub
közgyűlése hagyja jóvá.

A FelügyelőBbizottság SZMSZ-ét az Egyesület 2011. november 10.-i
közgyűlésén a 7/2011 (11.10.) kgy.-i határozatában hagyta jóvá.

Pump Gábor elnök
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