A TOLNA MEGYEI ASZTALITENISZ SZÖVETSÉG
ALAPSZABÁLYA
I.
Általános rendelkezések
1.§
(1) A Tolna megyei Asztalitenisz Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyar
Asztalitenisz Szövetség (a továbbiakban: MOATSZ) területi és helyi feladatainak
ellátására létrehozott, annak jogi személyiségű szervezeti egységeként működő,
önkormányzattal, saját tagsággal és önálló vagyonnal rendelkező, kiemelkedően
közhasznú szervezet.
(2) A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt. Tevékenységének és
gazdálkodásának adatait a MOATSZ közhasznúsági jelentése keretében nyilvánosságra
hozza.
(3) A Szövetség a MOATSZ alapszabálya és egyéb szabályzatai, valamint az
azokkal összhangban álló saját alapszabálya és szabályzatai szerint működik, feladatait
a székhelye szerint illetékes helyi önkormányzatokkal és más társadalmi szervezetekkel
együttműködve látja el.
2.§
(1) A Szövetség elnevezése: Tolna megyei Asztalitenisz Szövetség, rövidített neve:
TmATSZ.
(2) A Szövetség székhelye: 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.
(3) A Szövetség működési területe: Tolna megye közigazgatási területe
(4) A Szövetség - az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 4.§-ának (2)
bekezdése alapján, - figyelemmel a MOATSZ alapszabálya 31.§-ára - jogi személy.
3.§
(1) A Szövetség jelvénye: a MOATSZ jelvényével megegyező, azonban a megyei
szövetségre utaló szöveggel.
(2) A Szövetség pecsétje: a MOATSZ pecsétjével megegyező, azonban a területi
szövetségre utaló szöveggel.
(3) A Szövetség által működtetett megyei sportági válogatott keretek – a megyei
önkormányzatok előzetes hozzájárulása alapján – jogosultak a megyei címer
használatára.

II.
A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI
A Szövetség célja
4.§
(1) A Szövetség célja az asztalitenisz sportág fejlesztése a megyében, a sportág
hagyományainak megőrzése, területi és helyi versenyrendszerének szervezése, a
működési területén levő sportszervezetek tevékenységének összehangolása, a sportág
utánpótlás-nevelésének elősegítése, a tehetséggondozás kiteljesítése.
(2) A Szövetség ellátja a sportág érdekeinek képviseletét a területi és helyi állami és
önkormányzati szervek, valamint a társadalmi szervezetek előtt, közhasznú
tevékenysége körében nyújtott szolgáltatásainak igénybevételét pedig tagjain kívül
mások számára is lehetővé teszi.
5.§
(1) A Szövetség – a MOATSZ alapszabályaival, szabályzataival és egyéb
előírásaival összhangban – a illetékességi területén
a) meghatározza a Szövetség alapszabályát és egyéb szabályzatait,
b) a helyi önkormányzattal együttműködve meghatározza a sportág megyei
fejlesztési célkitűzéseit, annak megvalósításáról valamennyi érdekelt szerv és
szervezet bevonásával gondoskodik,
c) kialakítja a sportág megyei versenyrendszerét, és megrendezi, illetőleg szervezi
a sportág területi és helyi sporteseményeit, versenyeit, elkészíti ezeknek a
sporteseményeknek a versenykiírásait,
d) az érdekelt helyi önkormányzatokkal együttműködve megállapítja a sportág
megyei versenynaptárát, engedélyezi tagjai és mások számára a
versenynaptáron kívüli területi és helyi sportesemények megrendezését,
e) működteti a megyei válogatott kereteket, és általuk képviseli a megyét hazai és
nemzetközi sporteseményeken,
f) gyakorolja a jogszabályok és a MOATSZ szabályzatai által hatáskörébe utalt
fegyelmi és egyéb jogköröket,

g) vezeti a MOATSZ által számára előírt sportági nyilvántartásokat,
h) a MOATSZ megbízása alapján gondoskodik a játékvezetők (versenybírók)
képzéséről és minősítéséről, közreműködik a sportág sportszakembereinek
képzésében és továbbképzésében,

i) képviseli a sportág érdekeit a területi és helyi állami és önkormányzati szervek,
valamint a társadalmi szervezetek előtt,
j) ellenőrzi a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek és módszerek
tilalmának betartását,
k) népszerűsíti a sportágat,
l) figyelemmel kíséri és elősegíti a jogszabályok, és a MOATSZ alapszabályának
és szabályzatainak betartását,
m) gondoskodik a tagdíjak beszedéséről,
n) megköti az állami és az önkormányzati szervekkel a Szövetség támogatására
vonatkozó szerződéseket,
o) a Szövetség egészére kiterjedően szponzorálási és más kereskedelmi
szerződéseket köt a sportág céljainak elérése érdekében,
p) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, a MOATSZ
alapszabálya és egyéb szabályzatai a hatáskörébe utalnak, valamint a saját
alapszabályában és szabályzataiban megállapított egyéb feladatokat.
III.
A SZÖVETSÉG TAGSÁGA
6.§
(1) A Szövetség tagjaira, a tagsági viszony keletkezésére és megszűnésére, a tagok
jogaira és kötelezettségeire a MOATSZ alapszabályának 6-9.§-aiban foglaltak
értelemszerűen az irányadók.
(2) A Szövetség működési területén székhellyel rendelkező tagszervezetek – a
MOATSZ tagságon túlmenően - egyúttal a Szövetség tagjai is válnak, és a tagsági
jogaikat és kötelezettségeiket a Szövetség keretein belül is gyakorolják.
IV.
A SZÖVETSÉG SZERVEZETE
7.§
A Szövetség szervezete:
a) a Szövetség közgyűlése,
b) a Szövetség elnöksége,
c) a felügyelő bizottság,

d) a bizottságok,
e) a Szövetség irodája.
V.
A SZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE
A Szövetség közgyűlése és a közgyűlés
összehívása
8.§
(1) A Szövetség legfelsőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összessége.
(2) A Szövetség rendes közgyűlését évente kell összehívni.
9.§
(1) A közgyűlés időpontját, helyét és javasolt napirendjeit a Szövetség elnöksége
állapítja meg, és arról a tagokat, valamint a MOATSZ elnökségét – a tervezett időpontot
megelőzően legalább egy hónappal – tájékoztatja. A tagokat, valamint a részvételre
jogosult más személyeket a közgyűlés helyéről és időpontjáról a helyi hírközlési
szervek útján vagy más megfelelő módon is tájékoztatni kell.
(2) A közgyűlésen szavazati joggal a tagok törvényes vagy meghatalmazott
képviselői (a továbbiakban: küldöttek) - (3) bekezdésben meghatározottak szerint
rendelkeznek.
(3) A közgyűlésen minden tag legalább egy küldöttel, a sportág
versenyrendszerében legalább tíz utánpótlás korosztályú sportolót szerepeltető tag,
valamint az Extra Ligában szereplő tag, és az NB I. osztályban az őszi szezonban első
helyen álló tag további egy-egy küldöttel képviseltetheti magát. Amennyiben az NB I.
osztályú helyezést a szakosztály második csapata érte el, a további egy küldött a bajnoki
táblázaton soron következő azt a tagot illeti meg, amely helyezését az első csapatával
szerezte meg.
(4) A küldöttek személyéről az arra jogosultak – közgyűlés tervezett időpontja előtt
legalább két héttel – tájékoztatják a Szövetség irodáját.
(5) A közgyűlésen minden szavazásra jogosult küldött egy szavazattal rendelkezik.
(6) A közgyűlés levezető elnökét – ha az nem a Szövetség elnöke -, továbbá
mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottságát, valamint a közgyűlés
jegyzőkönyvének hitelesítőit – a Szövetség elnökségének javaslatára – a közgyűlés
választja meg.

10.§
(1) A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult küldöttek több mint
a fele jelen van.
(2) Ha a közgyűlés az eredeti időponttól számított egy órán belül nem válik
határozatképessé, a közgyűlést el kell halasztani. A harminc napon belül ismételten
összehívott közgyűlés – amennyiben azt az elhalasztott közgyűlésre szóló meghívóban
feltüntették – az eredeti napirendre felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet
nélkül határozatképes.

11.§
(1) A közgyűlés napirendjét a Szövetség elnöksége terjeszti a közgyűlés elé, és azt
a közgyűlés fogadja el.
(2) A Szövetség rendes közgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően tárgyalnia
kell:
a) a Szövetség éves szakmai és gazdasági tevékenységéről szóló beszámoló,
b) a Szövetség közhasznúsági jelentése,
c) a Szövetség következő éves költségvetése,
d) a felügyelő bizottság beszámolója,
e) a Szövetség elnöke és elnökségi tagjai, valamint a tagok által beterjesztett
javaslatok, valamint
f) a MOATSZ elnöksége által javasolt kérdések.
(3) A (2) bekezdés e) pontjában említett javaslatokat abban az esetben lehet a
közgyűlés napirendjére tűzni, ha azokat a közgyűlés tervezett időpontja előtt legalább
két héttel benyújtották a Szövetség elnökségéhez. Az e határidő után vagy a Szövetség
közgyűlésén beterjesztett javaslatok abban az esetben tárgyalhatók, ha a napirendre
tűzést a jelen levő küldöttek kétharmada támogatja.
12.§
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály megállapítása és módosítása,
b) az elnökség éves szakmai és a számviteli törvény szerinti beszámolójának, a
következő évi szakmai és pénzügyi tervének, valamint a közhasznúsági
jelentésnek az elfogadása,

c) az elnökség és a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megválasztása és
visszahívása,
d) más sportági szövetséggel való egyesülésének, illetőleg szétválásának
elhatározása,
e) a középtávú területi sportágfejlesztési terv jóváhagyása,
f) a tiszteletbeli tagság adományozása és visszavonása,
g) a Szövetség önkéntes feloszlásának kimondása,
h) mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály, a MOATSZ alapszabálya vagy
szabályzatai, illetőleg a Szövetség saját alapszabálya vagy egyéb szabályzata a
közgyűlés hatáskörébe utal, illetőleg amelyeket a közgyűlés a saját hatáskörébe
von.
13.§
(1) A közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, a szavazásra jogosult
jelen levők több mint felének „igen” szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén az
elnök szavazata dönt.
(2) A szavazásra jogosult jelen levők kétharmadának „igen” szavazata szükséges a
12.§ a) és d) pontjaiban felsorolt határozatok meghozatalához, valamint valamely
hatáskörnek a közgyűlés hatáskörébe vonásához.
(3) A közgyűlés titkos szavazással határoz a 15.§ (1) bekezdésében meghatározott
tisztségviselők megválasztásáról, ha az adott tisztségre a választható létszámnál több
jelölt van, illetőleg minden olyan esetben, ha azt a szavazásra jogosult jelenlevők
legalább egyharmada indítványozza.
(4) A közgyűlés a Szövetség önkéntes feloszlását csak akkor mondhatja ki, ha
képes a bármilyen jogcímen fennálló tartozásának kiegyenlítésére.
14.§
(1) A Szövetség közgyűlése nyilvános, zárt tárgyalás csak kivételesen, a
személyiségi jogok és az adatvédelem érdekeire tekintettel a közgyűlés határozatával
rendelhető el. A zárt közgyűlésen a szavazásra jogosult küldöttek, a tiszteletbeli tagok,
valamint az elnökség által meghívott személyek vehetnek részt.
(2) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a
közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott
határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és
két, a közgyűlés által kijelölt személy hitelesíti.

A tisztségviselők megválasztása
15.§
(1) A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők:
a) a Szövetség elnöke, társelnöke, alelnöke(i) és elnökségi tagjai,
b) a felügyelő bizottság elnöke és tagjai,
c) a Szövetség tiszteletbeli elnöke, alelnöke és tiszteletbeli tagja.
(2) A közgyűlés a tisztségviselőket a MOATSZ tisztségviselőinek mandátumához
igazodva, négyéves időtartamra választja meg. A mandátum lejárta előtt bármilyen
okból megüresedett tisztségre – a mandátumból még hátralevő időtartamra – a
közgyűlés új személyt választ. Ha az elnökség, vagy a felügyelő bizottság elnöki
tisztsége megüresedik, vagy a testületek létszáma az eredeti létszám több mint felére
csökken, a Szövetség elnöksége köteles rendkívüli közgyűlést összehívni. A
tisztségviselők újraválaszthatók.
(3) A tisztségviselők megválasztására a Szövetség elnöksége által – legalább egy
hónappal a tervezett közgyűlés előtt – megbízott jelölőbizottság tesz javaslatot. A
megválasztásra javasolt jelöltek személyéről a közgyűlés nyílt szavazással határoz.
(4) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a szavazásra jogosult
jelenlevők több mint felének „igen” szavazatát megszerezte. Ha egy tisztségre több
jelölt is megszerezte a szükséges számú szavazatot, közülük az tekinthető
megválasztottnak, aki több szavazatot kapott. Ha egy tisztségre a több jelölt közül egyik
sem kapta meg a megválasztásához szükséges számú szavazatot, újabb választási
fordulót kell tartani, amelyben a legkevesebb szavazatot kapott jelölt(ek) már nem
vesz(nek) részt. A választást mindaddig ismételni kell, amíg valamelyik jelölt a
megválasztáshoz szükséges számú szavazatot meg nem szerezte.
A rendkívüli közgyűlés
16.§
(1) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:
a) a Szövetség elnökségének határozata alapján,
b) ha azt a tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével kéri,
c) ha a MOATSZ elnöksége azt elrendeli.
(2) A rendkívüli közgyűlést az arra vonatkozó kezdeményezés kézhez vételétől
számított legkevesebb tizenöt, legfeljebb harminc napon belül össze kell hívni.
(3) A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a rendes közgyűlésre vonatkozó
szabályok az irányadók azzal, hogy a közgyűlés összehívására és előkészítésére

vonatkozó szabályok közül a határidőket meghatározó előírások figyelmen kívül
hagyhatók.

VI.
A SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE
Az elnökség hatásköre
17.§
(1) A Szövetség ügyintéző-képviselő szerve az elnökség, amely tevékenységéért a
közgyűlésnek tartozik felelősséggel. Az elnökség a Szövetség valamennyi olyan
ügyében döntésre jogosult szerv, amely nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe, vagy
amelyet az alapszabály nem utal más szerv hatáskörébe.
(2) Az elnökség feladata:
1. a Szövetség közgyűlésének összehívása,
2. a Szövetség törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása,
3. gondoskodás a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, illetőleg azok
ellenőrzéséről,
4. a megyei versenyrendszer meghatározása, a bajnokságok és egyéb versenyek
kiírása,
5. javaslat kidolgozása a sportág középtávú megyei sportágfejlesztési programjára,
6. a sportág megyei versenynaptárának meghatározása, a versenynaptáron kívüli
sportesemények engedélyezése,
7. a MOATSZ által jóváhagyott keretek között a Szövetség nemzetközi
tevékenységének irányítása, és a nemzetközi kapcsolatok szervezése,
8. a megyei válogatott keretek működtetése, szakmai programjuk jóváhagyása,
9. a Szövetség titkárának – az elnök javaslatára történő – megválasztása, vele
szemben a kinevezés és a felmentés munkáltatói jogkörének gyakorlása,
10. a közgyűlés hatáskörébe tartozó bizottságok kivételével a Szövetség állandó és
ideiglenes bizottságainak – beleértve a megyei jogú városi, városi, körzeti stb.
szövetségi feladatokat ellátó helyi szövetségeket is – létrehozása, szervezetük és
működésük szabályainak jóváhagyása, tisztségviselőinek és tagjainak
megbízása és megbízatásuk visszavonása,
11. a szövetség szabályzatainak jóváhagyása,
12. a MOATSZ és a saját alapszabálya és szabályzatai által a hatáskörébe utalt
jogorvoslati kérelmek elbírálása,
13. javaslattétel állami, önkormányzati és egyéb elismerések adományozására,
14. a Szövetség éves beszámoló jelentéseinek elkészítése, a következő évi szakmai
és pénzügyi tervre vonatkozó javaslat kidolgozása,
15. döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, az alapszabály vagy
a Szövetség egyéb szabályzata, illetőleg a közgyűlés a hatáskörébe utal.
(3) A Szövetség közhasznúsági jelentésének mindazokat tartalmaznia kell,
amelyeket a MOATSZ alapszabálya a közhasznú jelentés tartalmára előír. A
közhasznúsági jelentés nyilvános, abba bárki betekinthet, és abból saját költségére
másolatot kérhet.

(4) Az elnökség – megfelelő fedezet birtokában – dönt a költségvetésben nem
szereplő rendkívüli, valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról. Előirányzat
felhasználási jogkörében – a közgyűlésnek történő utólagos beszámolási
kötelezettséggel – dönt a költségvetési előirányzatok évközi módosításáról és
átcsoportosításáról.
Az elnökség tagjai
18.§
(1) A Szövetség elnökségének létszámát 5-7 fő között – megválasztásakor – a
közgyűlés határozza meg.
(2) Az elnökségnek az a magyar állampolgár, illetőleg bevándorlási engedéllyel
rendelkező nem magyar állampolgár lehet a tagja, akit a bíróság nem tiltott el a
közügyek gyakorlásától.
(3) Az elnökség tagjai e tisztségüket társadalmi megbízatásként látják el.
(4) Az elnökség tagjai:
a) az elnök,
b) a társelnök (ök)
c) az elnökség tagjai.
(5) Az elnökség tagjainak jogai és kötelezettségei:
a) részvétel az elnökség ülésein és az elnökség határozatainak meghozatalában,
b) javaslatok, észrevételek tétele a Szövetség működésével, a sportág ügyeivel
kapcsolatban,
c) felvilágosítás kérése a sportággal összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők
döntéseivel kapcsolatban,
d) javaslattétel rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására,
e) megbízás alapján a Szövetség képviselete,
f) a Szövetség határozatainak, ajánlásainak megtartása, illetőleg végrehajtása,
g) a Szövetség és a sportág érdekeinek képviselete.
(6) Az elnökségi tagság megszűnik:
a)
b)
c)
d)
e)

a mandátum lejártával,
visszahívással,
elhalálozással,
a Szövetségből történő kizárással,
lemondással.

Az elnökség működése
19.§
(1) Az elnökség maga állapítja meg munkatervét és – a Szövetség szervezeti és
működési szabályzatában – részletes ügyrendjét.
(2) Az ügyrendben rendelkezni kell:
a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a közgyűlés, illetve az elnökség
döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, és a döntést támogatók, illetőleg
ellenzők számaránya, és – amennyiben lehetséges – személye megállapítható,
b) a közgyűlés és az elnökség döntéseinek az érintettekkel való közlési és
nyilvánosságra hozatali módjáról,
c) a Szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés
rendjéről,
d) a Szövetség működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, valamint a
beszámoló közlésének nyilvánosságáról.
(3) Az elnökség az ügyrendben meghatározott időszakonként, de legalább három
havonként ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök, a társelnök, a
főtitkár, vagy az elnökségi tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével
indítványozza.
(4) Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a MOATSZ
képviselőjét, a felügyelő bizottság elnökét, továbbá – ha nem tagja az elnökségnek – a
titkárt, valamint a feladatkörüket érintő kérdések tárgyalásakor az illetékes bizottságok
vezetőit, továbbá a Szövetség tiszteletbeli elnökeit és tagjait.
(5) Az elnökség ülései nem nyilvánosak, azokon az elnökség tagjain kívül csak a
meghívott személyek vehetnek részt.
(6) Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvnek
tartalmaznia kell az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint
a hozott határozatokat. Az elnökség határozatairól az érintett szerveket, szervezeteket és
személyeket, valamint a határozat végrehajtásában érdekelteket a jegyzőkönyv
kivonatának, vagy a határozatnak a megküldésével értesíteni kell.

20.§
(1) Az elnökség ülését az elnök, illetőleg az általa megbízott társelnök, vagy titkár
hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a javasolt napirendről – az előterjesztések
egyidejű megküldésével – legalább egy héttel a tervezett időpontot megelőzően
értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős esetben
az elnök rövidebb határidőt is megállapíthat és az ülés rövid úton (telefon, fax) is
összehívható.
(2) Az elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint a fele jelen
van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést nyolc napon belül ismételten össze

kell hívni, amely az eredeti napirendben szereplő kérdésekben, a jelenlevők számára
tekintet nélkül határozatképes.
(3) Az elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, a jelen levő elnökségi
tagok több mint felének „igen” szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök
szavazata dönt.
(4) Az elnökség titkos szavazással hoz határozatot a hatáskörébe tartozó
tisztségviselők megválasztásakor, illetve bármely elnökségi tag indítványára.
(5) Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy
akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§ b/ pont), valamint élettársa (a továbbiakban
együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a szövetség cél szerinti juttatásai
keretében a bárki által igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a
Szövetség által a tagjának – a tagsági jogviszony alapján – nyújtott, az
alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
VII.
A SZÖVETSÉG ELNÖKE,
TÁRSELNÖKE
21.§
(1) A Szövetség legfőbb tisztségviselője és törvényes képviselője a Szövetség
elnöke. Az elnök a társelnök és az elnökség tagjainak közreműködésével irányítja és
vezeti a Szövetség tevékenységét.
(2) Az elnök feladata és hatásköre:
a) a közgyűlés és az elnökség üléseinek összehívása és vezetése,
b) a Szövetség képviselete,
c) az alapszabály és az egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és az
elnökségi határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése,
d) a Szövetség szervei munkájának figyelemmel kisérése, javaslattétel azok
üléseinek napirendjére, a megtárgyalandó kérdésekre,
e) a hírközlő szervek tájékoztatása a Szövetség tevékenységéről,
f) kapcsolattartás a MOATSZ elnökségével, a Szövetség tagjaival,
g) aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása a pénzintézetnél bejelentett
aláíróként,
h) személyi javaslatok tétele az elnökség kinevezési, megbízási, választási
hatáskörébe tartozó személyekre,
i) a kinevezés és a felmentés kivételével a munkáltatói jogkör gyakorlása a
titkár tekintetében,
j) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem
tartoznak a közgyűlés, az elnökség, illetőleg a Szövetség más szervének
hatáskörébe, továbbá

k) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az
alapszabály vagy a Szövetség egyéb szabályzatai, illetőleg közgyűlés vagy
az elnökség a hatáskörébe utal.
(3) Az elnököt akadályoztatása esetén az általa kijelölt társelnök helyettesíti,
kivéve azokat az ügyeket, amelyeket magának fenntartott. A társelnök az elnök
általános helyettese.
(4) Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben, vagy az ügyek
meghatározott csoportjára nézve, a társelnökre, vagy a szövetség más
tisztségviselőjére is átruházhatja.

VIII.
A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
22.§
(1) A közgyűlés a Szövetség gazdálkodásának és vagyonkezelésének folyamatos
ellenőrzésére felügyelő bizottságot választ. A felügyelő bizottság elnökből és – a
közgyűlés által a választáskor meghatározandó – legalább kettő és legfeljebb négy
tagból áll.
(2) A felügyelő bizottság elnöke és tagja a Szövetségben más tisztséget nem
viselhet.
(3) Nem lehet a Szövetség felügyelő bizottságának elnöke vagy tagja, illetve
könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a Szövetség elnöke, vagy elnökségének tagja,
b) a Szövetséggel e megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
c) a Szövetség cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Szövetség
tagjának, a tagsági viszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél
szerinti juttatást -, továbbá
d) az a-c) pontokban meghatározott személyeknek a Ptk. 685.§ b) pontja
szerinti hozzátartozója.
(4) A felügyelő bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja.
(5) A felügyelő bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, amelyről a
Szövetség elnökségét tájékoztatja.

(6) A felügyelő bizottság feladata:
a) a Szövetség pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata,
b) a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások
betartásának ellenőrzése,
c) a tagdíjak befizetésének ellenőrzése,

d) az éves mérleg (számviteli beszámoló) felülvizsgálata,
e) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott
bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata,
f) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,
g) a Szövetségi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések
megtételének ellenőrzése.
23.§
(1) A felügyelő bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Szövetség
gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a Szövetség tisztségviselőitől
tájékoztatást kérni.
(2) Az ellenőrzések megkezdéséről a felügyelő bizottság elnöke tájékoztatni köteles
a Szövetség elnökét. Az ellenőrzés során a felügyelő bizottság a pénzügyi-gazdasági,
illetőleg a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.
(3) Az ellenőrzés tapasztalatairól a bizottság elnöke – a vizsgálat befejezésétől
számított tizenöt napon belül – tájékoztatja a Szövetség elnökét. Ha a vizsgálat
szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal annak megszüntetésére is
fel kell hívni a figyelmet.
(4) A vizsgálatot követően elfogadott intézkedési terv végrehajtását – az abban
meghatározott határidő elteltétől számított harminc napon belül – a felügyelő bizottság
utóvizsgálat keretében ellenőrzi.
24.§
(1) A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet
tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a Szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a Szövetség
érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek
megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az
intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé,
b) a Szövetség vezető tisztségviselőinek felelősségét megalapozó tény merült
fel.
(2) A Szövetség intézkedésre jogosult vezető szervét a felügyelő bizottság
indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E
határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő bizottság
is jogosult.
(3) Ha a Szövetség arra jogosult szerve a törvényes működés helyreállítása
érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles
haladéktalanul értesíteni a MOATSZ elnökségét.

25.§
A felügyelő bizottság elnöke a bizottság éves tevékenységéről a közgyűlésnek
köteles beszámolni.
IX.
A SZÖVETSÉG BIZOTTSÁGAI
26.§
(1) A Szövetség elnöksége egyes szakfeladatok ellátásra állandó vagy ideiglenes
bizottságokat hozhat létre. Az állandó bizottságok tagjait – az elnökség mandátumához
igazodva – az elnökség négyéves időtartamra választja.
(2) A bizottságok feladatait és hatáskörét a Szövetség szervezeti és működési
szabályzata, működésük részletes szabályait az elnökség által jóváhagyott saját
ügyrendjük állapítja meg.
(3) A bizottságok véleményezési, javaslattételi és szervezési joggal rendelkeznek
mindazokban az ügyekben, amelyekre rendelték őket.
(4) A Szövetség elnöksége a helyi feladatainak ellátásával - megyei jogú városi,
városi, körzeti szövetség elnevezéssel – szakbizottságot bízhat meg.
X.
A SZÖVETSÉG IRODÁJA
27.§
(1) A Szövetség igazgatási, operatív gazdasági-pénzügyi feladatait a Szövetség
irodája végzi.
(2) A Szövetségi iroda vezetője a Szövetség elnöksége által kinevezett titkár, aki a
Szövetség munkavállalói felett gyakorolja a munkáltatói jogokat.
(3) A Szövetségi iroda szervezeti felépítését és részletes feladatait a Szövetség
szervezeti és működési szabályzata állapítja meg.

XI.
A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA
ÉS VAGYONA
28.§
(1) A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik.
(2) A Szövetség vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak elérése
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

(3) A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az
alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.
(4) A Szövetség váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem
bocsáthat ki, illetve vállalkozásának fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységet
veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, valamint az államháztartás alrendszereitől
kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
(5) A Szövetségnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási
tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartania.
29.§
(1) A Szövetség bevételei:
a) az államháztartás alrendszereitől, a MOATSZ-tól, vagy más adományozótól
közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás,
illetve adomány,
b) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül
kapcsolódó bevétel,
c) az egyéb célszerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül
kapcsolódó bevétel,
d) a Szövetség eszközeinek befektetéséből származó bevétel,
e) a tagdíj,
f) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel, valamint
g) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.

(2) A Szövetség kiadásai:
a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek
(ráfordítások, kiadások),
b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek
(ráfordítások, kiadások), valamint
c) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült
közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan
kell megosztani.
(3) A Szövetség vagyona:
a)
b)
c)
d)

készpénz (bankbetét, folyószámlán levő összeg),
készpénzre szóló követelés,
értékpapír,
ingatlan és ingó vagyon.

(4) A Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával
felel. A Szövetség tagjai a Szövetség tartozásaiért – a befizetett tagdíjon túlmenően –
saját vagyonukkal nem felelnek.

XII.
A SZÖVETSÉG MEGSZÜNÉSE
30.§
(1) A Szövetség megszűnik:
a) feloszlásának a közgyűlés által történő kimondásával,
b) a MOATSZ által történő feloszlatásával,
c) a MOATSZ megszűnésével.
(2) Ha a Szövetséget a közgyűlés jogutód nélkül feloszlatja, vagyonáról a
közgyűlés dönt a feloszlásról szóló határozatában.
(3) Ha a Szövetséget a MOATSZ oszlatta fel, vagy ha a MOATSZ maga is
megszűnt, a Szövetség vagyonát – a hitelezők kielégítése után – az illetékes helyi
önkormányzattal egyeztetve – területi és helyi sportcélokra kell fordítani.
XIII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
31.§
(1) A Szövetség működését a MOATSZ ellenőrzi, törvényességi felügyeletét
pedig az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint látja el.
(2) A Szövetség tagjai kötelezik magukat arra, hogy a sporttevékenységükkel,
illetve a Szövetségben folytatott egyéb tevékenységükkel összefüggésben egymás
között keletkezett vitás ügyeikben mindaddig nem fordulnak bírósághoz vagy egyéb
hatósághoz, amíg azt a Szövetség, vagy a MOATSZ arra hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező szerve jogerősen el nem bírálta, és a rendelkezésre álló felülvizsgálat
lehetőségét ki nem merítették.

ZÁRADÉK
Jelen alapszabály módosítását és egységes szerkezetbe foglalását a Tolna megyei
Asztalitenisz Szövetség közgyűlése 200.. ……….. .. napján elfogadta.
A Szövetség nyilvántartási adatait (elnevezés, székhely, törvényes képviselő, a
szakbizottságként működő helyi szövetségek felsorolása) a MOATSZ alapszabályának
melléklete, valamint a Fővárosi Bíróság nyilvántartása tartalmazza.

