
A Szegedi Szlovákok Egyesülete felügyelő bizottságának ügyrendje 
 

I. Általános rendelkezések 

1) A Szegedi Szlovákok Egyesülete (továbbiak csak: egyesület) 2001. október 15-én elfogadott alapszabálya V. 

fejezete 24. pontjának felhatalmazása alapján az egyesület felügyelő bizottsága (a továbbiakban csak: fb) az 

alábbi ügyrendet állapítja meg önmaga számára. 

2) Az fb felállításával, tagjainak megválasztásával, lemondásával, összeférhetetlenségi szabályaival, feladatai-

val, kötelezettségeivel, határozatképességével és a vonatkozó egyéb általános jellegű szabályzással kapcso-

latos rendelkezések az egyesület alapszabálya és a hatályos törvényi szabályozás (az ügyrend elfogadásának 

időpontjában kiemelten az egyesülésről szóló 1989. évi II. sz. tv., a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi 

CLVI. sz. tv., valamint a Polgári Törvénykönyv) foglalkozik. 

3) Az előző pontban leírt szabályozások külön említés nélkül a jelen ügyrend részét képezik. Novellálásuk ese-

tén a módosítások a jelen ügyrend változtatása nélkül, a jelen ügyrend tekintetében is azonnal automatikusan 

hatályba lépnek. Az ennek során esetleg előálló ellentmondás(ok) felléptekor, a mindenkori jogszabályi hie-

rarchiának megfelelően, az ügyrend illető rendelkezése külön explicit eljárás nélkül a hatályát veszti. 

4) Jelen ügyrend tekintetében az fb elnökének az erre a tisztségre megválasztott személyt kell tekinteni. 

Amennyiben a közgyűlés az fb tagjainak megválasztásakor nem élt azzal a jogával, hogy közülük kijelölje az 

elnököt, úgy az elnököt az fb tagjai választják maguk közül. Azonban a megválasztott elnök akadályoztatása, 

illetve elérhetetlensége esetén őt teljes felhatalmazással a korban legidősebb nem akadályoztatott fb-tag 

helyettesíti. 

II. Az fb üléseinek összehívása 

5) Az fb alakuló, rendes és rendkívüli üléseket tart. Az ülések az egyesület tagsága számára nyilvánosak, 

azonban a napirend megszavazásakor bármely fb-tag az indok megjelölésével javasolhatja, hogy az általa 

megjelölt konkrét napirendi pont(ok) tárgyalása legyen zárt. Az erről való döntés nyilvános és az általános 

szabályok szerint történik. 

6) Az fb alakuló ülését az új fb-elnök, ill. – ha megválasztásáról a közgyűlés nem rendelkezett – a leköszönő fb-

elnök hívja össze a választástól számított 15 napon belül. Akadályoztatásuk esetén az összehívást 

kezdeményezheti az egyesület elnöke vagy bármelyik újonnan megválasztott fb-tag. Az alakuló ülésen 

tekintetében egyébként a rendes ülésre vonatkozó szabályozás érvényes, kivéve a vonatkozó közgyűlési 

döntés hiányában a tagok által történő meg-választásáig az elnökre vonatkozó speciális rendelkezéseket. Az 

alakuló ülés napirendjén legalább az alábbi pontok szerepelnek: 

a) az fb-elnök megválasztása, ha erről a közgyűlés nem rendelkezett; 

b) az fb ügyrendjének áttekintése. 

 Az fb elnöke csak megválasztott fb-tag lehet. Ha a közgyűlés az fb tagjainak megválasztásakor nem élt azzal 

a jogával, hogy közülük kijelölje az elnököt, úgy az új elnök személyére a tagok tesznek javaslatot az 

alakuló ülésen. A javasolt személyekről a tagok egyenként szavaznak. Az a jelölt kerül megválasztásra, aki a 

legtöbb, de legalább a jelenlévők felének támogató szavazatát kapta. Szavazat-egyenlőség esetén a jelölést és 

a szavazást meg kell ismételni. 

7) Mind a rendes, mind a rendkívüli üléseket az fb elnöke hívja össze az egyesület alapszabálya által megálla-

pított rendelkezéseknek megfelelően. Ez egyéb szabályozás hiányában az ülés időpontja előtt legalább 8 

nyolc nappal a napirend közlése melletti szóbeli meghívóval történik. 

8) Az fb elnöke 8 napon belül köteles az ülés összehívását kezdeményezni amennyiben 

a) az egyesület elnöksége beterjesztette a fb elé megtárgyalásra a vezetőség éves jelentését; 

b) korábbi fb-határozat ezt előírta; 

c) legalább két másik fb-tag erre javaslatot tesz. 

9) Ha az fb elnöke az ülés összehívását a rendelkezéseknek megfelelő időtartamon belül nem kezdeményezi, 

úgy ezt az erre való hivatkozással bármelyik fb-tag megteheti. 

10) A határozatképességről szóló rendelkezések alkalmazásával az fb tagjai megegyezhetnek arról, hogy egy 

adott ülés tekintetében az összehívás formai szabályaitól eltérnek, különös tekintettel a meghívás módjára és 

az ülés időpontját megelőző határidő betartására. Ennek jogszerű voltát az fb az adott ülés szavazatképessé-

gének betartásával, illetve a napirendről való szavazással kontrollálja. 
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III. Az fb üléseinek határozatképessége 

11) Az fb üléseinek határozatképességét az egyesület alapszabálya tartalmazza. Ennek hiányában az üléseken a 

tagok legalább felének jelenléte szükséges. Pont 50%-os jelenlét mellett az elnök megjelenése dönt. 

12) Határozatképtelenség esetén az ülés ismételt összehívását 3 napon belül meg kell kísérelni. Ennek során elég 

a szóbeli meghívás és a pótülés legkorábban a meghiúsult ülést követő napra hívható össze. 

13) Ha a kijelölt ülés összehívása határozatképtelenség esetén harmadszor marad el (az eredeti időpontot is bele-

értve), az fb elnöke kezdeményezi az egyesület közgyűlésének összehívását az fb működésképtelensége mi-

att, valamint ez esetben a következő sikeresen összehívott közgyűlésen az fb tagjainak mandátuma automati-

kusan lejár. Teljes működésképtelenség esetén a fenti javaslattal az egyesület vezetőségének bármely tagja is 

élhet. 

14) Az fb döntéseinek érvényességét az egyesület alapszabálya tartalmazza. Ennek hiányában az fb a jelenlévők 

egyszerű szótöbbségével határoz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

IV. Az fb rendes ülései és az éves jelentés 

15) Az fb a rendes ülésein keresztül fejti ki az egyesület pénz- és vagyongazdálkodása szabályszerűségének, 

valamint ezek végrehajtásának ellenőrzését. Ezek között kiemelt szerepe van a vezetőség által összeállított 

éves beszámoló véleményezésének és az fb saját éves jelentése összeállításának. 

16) A fentiekkel összhangban az fb rendes ülést tart 

a) évente egyszer, amennyiben az egyesület előző évi költségvetése – 2006. december 31-ei árakon – az 

5 000 000 Ft-ot meg nem haladta; 

b) ezen összeghatárt meghaladóan az fb az éves jelentés összeállításának keretében határoz a következő év-

ben megtartandó rendes ülések számáról. 

17) Az fb a rendes ülések határozatait beszámolók (fb-jelentések) formájában készíti el, melyet az egyesület 

alapszabályában leírt közzétételi kötelezettségeken túlmenően a következő közgyűlés elé is beterjeszt. A je-

lentéseket legalább két, az ülésen jelenlévő személy hitelesíti, és azokat az fb úgy készíti el, hogy az egyben 

jegyzőkönyvül is szolgáljon. 

18) Az fb-jelentés elsősorban az egyesület adott időszakra vonatkozó pénzügyi, vagyoni, jogi helyzetét és egyéb 

a közhasznúsági státussal kapcsolatos események vizsgálatát és értékelését tartalmazza, különös tekintettel a 

vezetőség tevékenységére. 

19) Az fb-jelentések közül kiemelkedik az évzárással, illetve a vezetőség éves beszámolójával kapcsolatos do-

kumentum, mely az fb alapszabály szerinti éves beszámolóját tartalmazza. 

20) Az fb legalább éves beszámolóját köteles elkészíteni, az alábbiak szerint: 

a) A beszámoló kiemelten az egyesület éves pénzügyi, vagyoni, jogi és közhasznúsági helyzetével foglal-

kozik a vezetőség éves jelentésének vizsgálatán keresztül. 

b) A fentiek következményeként a beszámolót a vezetőség éves jelentésének fb-hez történő benyújtását kö-

vetően kell elkészíteni. Ennek hiányában a határidő a vizsgált évet követő március 1-je, illetve az ezen 

időpont utáni legközelebbi közgyűlés. 

c) Az fb az éves beszámolóját úgy terjeszti a közgyűlés elé, hogy azt lehetőleg a vezetőség éves jelentésével 

együtt, egy ülésen tudja a közgyűlés megtárgyalni. 

V. Az fb rendkívüli ülései 

21) Az fb rendkívüli ülést tart, amennyiben határoznia kell a rendes ülések keretében, tervszerűen nem vizsgál-

ható kérdésekről; ezek közül kiemelten: 

a) az egyesület működésében, a vezetőség munkájában, az alapszabály és más szabályzatok megtartásában, 

illetve az egyesületi demokrácia terén felvetődött gyors döntést igénylő problémák esetén; 

b) ha a felügyeleti szerv ezt igényli. 

22) A rendkívüli ülések határozatait az fb az alapszabályban foglaltaknak megfelelően teszi közzé, de ha az adott 

kérdés súlya ezt indokolja, eseti beszámolót (rendkívüli fb-jelentést) is készíthet, melyet a következő köz-

gyűlés elé benyújt. Ezen rendkívüli beszámolókra a rendes jelentésekre meghatározott egyéb az ügyrendben 

lefektetett szabályok a mérvadóak. 
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VI. Záró rendelkezések 

23) Ezen ügyrendet a Szegedi Szlovákok Egyesülete felügyelő bizottsága a 2007. június 21-én tartott alakuló 

ülésén határozattal elfogadta és azonnali hatállyal érvénybe léptette. 

 

 

 

Szeged, 2007. június 21. 

 

 

 

 

 

 …………………………… …………………………… 

 Racskó Tamás Pál Péter 

 a felügyelő bizottság elnöke a felügyelő bizottság tagja 


