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SZERVEZETI  SZABÁLYZAT 
 

 

 

A Túravitorlás Sportklub Fonyódi Telepe, Port Lacaj, mint a Túravitorlás Sportklub 

elnevezésű civil szervezet új jogi személy szervezeti egysége az egyesülési jogról a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 

2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.), továbbá a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Sport 

tv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) rendelkezéseivel és a 

TVSK 2014.11.24-én a Fővárosi Törvényszék által jóváhagyott alapszabályával 

összhangban működik ezen 

 

SZERVEZETI SZABÁLYZAT 

 

szerint azzal, hogy ezen okirat egységes szerkezetben magában foglalja a korábbi 

szabályzatokat, és azok módosításait és így az egységes szerkezetben minden korábbi 

szabályzat helyébe lép. 
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I. Az új jogi személy (továbbiakban Telep) neve és székhelye: 

 

TÚRAVITORLÁS SPORTKLUB FONYÓDI TELEPE, PORT LACAJ 

 

 A Telep rövidített neve:     TVSK FONYÓDI TELEPE 

 A Telep székhelye:            1024 Budapest, Káplár utca 10/a.  

 A Telep telephelye:           8640 Fonyód, Sás u. 13. 

 

A Túravitorlás Sportklub Fonyódi Telepe, Port Lacaj (8640 Fonyód, Sás u. 13.) a 
Fővárosi Törvényszék 16.Pk. 61.817/1990/41. számú végzésének 3./ pontja alapján 
nyert bejegyzést a Túravitorlás Sportklub, mint civil szervezet új jogi személy 
szervezeti egységeként. 

A TVSK és a Telep megfelel egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
(Civil tv.) előírásainak.  

A TVSK és a Telep eleget tesz a sportról szóló.2004. évi I. törvényben foglaltaknak.  

A Telep és minden szabályzata megfelel a TVSK Alapszabályának, ill. a 
mellékletben felsorolt érvényes jogszabályoknak, ugyanakkor egyes kérdésekben a 
helyi sajátosságokra való tekintettel további részletszabályokat tartalmazhat. 

 

II. A Telep célkitűzései: 

1. A TVSK Fonyódi Telepe (továbbiakban: Telep) célja - a TVSK Alapszabályával 

összhangban - tagjai testi és szellemi képességeinek fejlesztése érdekében amatőr 

túra- és a versenyvitorlázás művelése, az ehhez szükséges infrastruktúra, eszközök 

és létesítmények létrehozása, üzemeltetése, fejlesztése és őrzése, a túravitorlázás, 

versenyvitorlázás szabad- és társasági vitorlázás hagyományainak megőrzése, 

ápolása, fejlesztése. 

2. A Telep céljait a következő tevékenységek végzésével valósítja meg: 

 amatőr szabadidő- és amatőr vízitúrázó-sport szervezése és fejlesztése, 

 önerős versenysport szervezése, 

 a kikötő, sporteszközök üzemeltetése, 

 vitorlázó ismeretek oktatása, 

 sportrendezvények szervezése, lebonyolítása, 

 nemzetközi sporttevékenység, 

 sport célú idegenforgalom. 

3. A TVSK, így a Telep közhasznú tevékenysége alapvetően a sport (ide nem értve a 

munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott 

sporttevékenységet); ezen belül szabadidős természetjárás, túravitorlázás; továbbá 

a természetvédelem, a környezetvédelem, illetve az ezen tevékenységekkel 

kapcsolatos nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (Civil tv. 34.§ 

(19 d)) pont).  

4.  A szervezet közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet. 
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5. A TVSK, így a Telep közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete 

pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt (Civil tv. 34.§ (19 d)) 

pont).  

 

III. A Telep gazdálkodása 

1. A Telep saját éves költségvetése alapján önállóan gazdálkodik.  

2. A Telep bevételei elsődlegesen tagi befizetésekből, másodlagosan egyéb 

bevételekből származnak. 

3. A Telep – csak közhasznú céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása 

érdekében - másodlagosan kiegészítő jelleggel vállalkozási tevékenységet is 

folytathat. 
4. A Telep gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az ezen Szervezeti 

Szabályzatban meghatározott cél szerinti tevékenységére fordítja. 

5. A Telep ingatlanvagyona az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének 

rendelkezéséről szóló 1996. évi LXV. Törvény rendelkezései szerint 

forgalomképtelenek. Kivételt képeznek a telep tagjai által létrehozott pihenőházak, 

melyek a tagok tulajdonába adhatók. 

6. A Telep tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a Telep tartozásaiért saját 

vagyonukkal nem felelnek. 

 

IV. A Telep tagsága: 

Az önálló Telepet az 1965. augusztus 18-án tartott alakuló ülésen részt vevő alapító 

tagok hozták létre. A Telep a Túravitorlás Sportklub önálló jogi személyiségű 

szervezeti egysége lett, a Túravitorlás Sportklub Alapszabályának rendelkezései 

szerint. A Telep tagja (a továbbiakban: Teleptag) lehet az a természetes személy, 

aki  
- a Túravitorlás Sportklub tagja,  

 
- aki személyesen kötődik a Túravitorlás Sportklub Fonyódi vízitelepéhez,  

 
- aki a jelen Szervezeti Szabályzat rendelkezéseit magára nézve elfogadja,  

 
- aki kötelezettséget vállal a Telep céljainak megvalósítása érdekében szükséges 

személyes közreműködésre, a tagdíj és más, a Teleptagokat terhelő pénzügyi 
kötelezettségek teljesítésére  

 
-  akit erre való tekintettel a Telepgyűlésen a Rendes tagok legalább 

kétharmadának (Rendes tag és Pártoló tag gyermeke vagy házastársa esetén 

felének) szavazatával Pártoló taggá választanak.  
 

A Teleptagok listája jelen Szervezeti Szabályzat 4. sz. Mellékletét képezi. A 
Teleptagság a Telepgyűlés tagfelvételi határozata alapján jön létre. 

 

A Telep tagsága: Rendes tagokból, Pártoló tagokból és Tiszteletbeli tagokból áll, azzal, 

hogy Teleptag csak az a természetes személy lehet, aki elfogadja a TVSK alapszabályát, 

TVSK tagsággal rendelkezik és elfogadja a Telep szabályait, egyben azok 

megvalósításában tevékenyen részt vesz. 
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1. Rendes tag 

Telep Rendes tagja: megváltott hajóhellyel és/vagy a telep területén földhasználati joggal 

rendelkező TVSK tag. Egy személy egy szavazatra jogosult. Hajóhelyenként és/vagy 

földhasználati jog szerződésenként egy szavazati jog létesíthető. 

 

Rendes tag jogait csak személyesen gyakorolhatja. 

 Szavazati joggal rendelkezik, aminek alapján bármely Telepi tisztségre választhat és 

választható. 

 ügydöntő szavazásban az adott kérdésben érintett Rendes tagok nem vehetnek részt.  

 részt vehet a küldöttközgyűlés küldötteinek megválasztásában, küldöttnek választható,  

 küldöttként szavazati joggal képviseli a Telepet a TVSK küldöttközgyűlésén, 

A Pártoló tagokra vonatkozó jogok és kötelezettségek (V. fejezet) a Rendes tagokra is 

vonatkoznak.  

 

 

2. Pártoló tag 

A Pártoló tag felvételéről – a telepvezetésnek benyújtott önkéntes írásbeli jelentkezés 

alapján, melyben a felvételt kérő kinyilvánítja, hogy ismeri, elfogadja és magára nézve 

kötelezőnek tartja a telepi Szervezeti Szabályzatot és a Teleprendet - a telepvezetés 

előterjesztésére a Telepgyűlés határoz a jelenlévő Rendes tagok minősített kétharmados 

(66%+1fő) többségével. Az a természetes személy, aki a Teleptag gyermeke vagy 

házastársa a Telepgyűlésen jelenlévő Rendes tagok egyszerű (50%+1 fő) többségével 

vehető fel rendes tagnak. 

A határozattal szemben jogorvoslati lehetőség nincs, de az elutasított személy az elutasítást  

követő egy év eltelte után újból kérheti felvételét. 

A Telepvezetőség a telep Rendes tagjairól, a Pártoló tagokról - Telepi érdekeltségűek 

számára legalább évenként megtekinthető - nyilvántartást vezet azzal, hogy a 

Telepvezetőség minden év május 1. napjáig az akkori tagi nyilvántartást a Telepi hirdetőre 

és a Telep honlapjára köteles kifüggeszteni. 

A teleptagsági viszony megszűnik 

  a, kizárással 

  b, törléssel.  

Definíciók:  

a.1. A TVSK Alapszabályával összhangban „Kizárással szűnik meg a tagság, ha a tag 

tevékenységével vagy magatartásával a Sportegyesület céljainak megvalósítását 

veszélyezteti. Kizárást az Elnökség fegyelmi büntetésként rendelhet el.”  A TVSK tagság 

ily módon való megszűnése a teleptagságból való feltétel nélküli kizárással jár.    

A Telepgyűlés jelenlevő Rendes tagjainak egyszerű többséggel hozott határozatával 
kizárhatja azt a Teleptagot, aki a postai úton megküldött és átvett írásbeli figyelmeztetés 
ellenére olyan súlyosan vét a jelen Szervezeti Szabályzat vagy a Teleprend rendelkezései 
ellen, hogy az a közös cél megvalósítását súlyosan veszélyezteti. 

 

a.2. A Telepgyűlés jelenlevő Rendes tagjainak egyszerű többséggel hozott határozatával 
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kizárhatja azt a Teleptagot, aki esedékes tagdíjfizetési vagy egyéb pénzügyi 
kötelezettségének kétszeres, írásos, igazolhatóan átvett felszólítás ellenére a második 
felszólítás átvételétől számított 30 napon belül sem tesz eleget.  

Fizetési kötelezettség megszegésének minősül a tagdíj, illetve a telephasználattal 

kapcsolatos díjak (pl. hajóhely, közművek, …) határidőre történő be nem fizetése. 

Befizetésről a tag köteles gondoskodni és nem hivatkozhat arra, hogy nem kapott fizetési 

felhívást, miután minden évben ismétlődő fizetési kötelezettségről van szó.  

Fizetési késedelem/hátralék esetén a telepvezetőség javaslatot tesz az FB-nek, aki fegyelmi 

bizottságként eljár és javaslatot tesz a fonyódi Telep telepgyűlésének a Teleptag 

kizárásáról.  

 

A telepgyűlés jelenlevő Rendes tagjainak egyszerű többséggel hozott határozatát az érintett 

30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja. 

  

A postai úton megküldött írásbeli figyelmeztetés, illetve írásbeli felszólítás közöltnek, 
kézbesítettnek tekintendő akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, 
vagy a küldeményről a Teleptag nem szerzett tudomást: 

- a küldeménynek az első postai kézbesítése megkísérlésének napjától;  
- ha ez nem állapítható meg, akkor a postai kézbesítés második megkísérlésének 
napjától számított 5. (ötödik) munkanapon, amennyiben a küldemény az általa 
megadott címre került feladásra. 

 

b.1 A Rendes tag, ill. Pártoló tag elhalálozásával tagsága törléssel szűnik meg. 

b.2 A Telepvezetőség törli a Teleptagok közül azt, aki kilépési (lemondási) szándékát a 

Telepvezetőséghez írásban bejelenti.  

 

3. Tiszteletbeli tag 

Tiszteletbeli tag lehet az a személy, aki a TVSK Fonyódi Telepe érdekében kiemelkedő 

munkát végzett, vagy annak anyagi helyzetét önkéntesen és meghatározó mértékben 

támogatta. Tiszteletbeli, vagy örökös tiszteletbeli tag címet a mindenkori vezetőség 

javaslata alapján a Rendes tagok egyszerű szótöbbségével lehet adományozni. Tiszteletbeli 

tag megfigyelőként részt vehet a telepgyűlésen, szavazati joggal nem rendelkezik. 

 

V. A Pártoló tag jogai és kötelezettségei: 

1. A  Pártoló  tag jogai 

 jogosult a telepgyűlésen önálló véleményt nyilvánítani,  

 a telepvezetőséggel való előzetes egyeztetés után részt vehet a telepvezetőség ülésén. 

 a Telepen korlátlanul tartózkodhat, 

 igényt tarthat állandó hajóhelyre, 

 hajóját télen a Telepen tárolhatja, 

 használhatja a közös létesítményeket (pl. daru, gépkocsi-tároló hely, WC, mosdó, 

zuhanyzó, konyha, stb.), 

 a Teleprendben meghatározott mértékben és módon a Telepre vendégeket hozhat. 
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  véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a Telepet érintő bármely kérdésben; kérdéseit, 

javaslatait, panaszát vagy fellebbezését előbb a Telepvezetéshez, ha ott nem lel 

orvoslást, akkor a telepi Felügyelő Bizottsághoz vagy a TVSK FB-hez, ill. 

Elnökséghez kell eljuttatnia; valamely szerv törvénysértő határozatát a tudomására 

jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja, erről a határozatot 

hozott szervet és az FB-t értesíteni köteles.  

 a Pártoló tag jogait csak személyesen gyakorolhatja. 

 további Pártoló jogok a TVSK (mint Sportegyesület) alapszabálya alapján 

1. véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a Sportegyesületet érintő bármely 

kérdésben; kérdéseit, javaslatait, panaszát vagy fellebbezését előbb az őt ajánló 

önálló szervezeti egység legfelsőbb szervéhez, ha ilyen nincs, vagy ott nem lel 

orvoslást, akkor a Felügyelő Bizottsághoz vagy az Elnökséghez kell eljuttatnia; 

valamely szerv törvénysértő határozatát a tudomására jutástól számított 30 

napon belül a bíróság előtt megtámadhatja, erről az előbbi szerveket értesíteni 

köteles,  

2.  részt vehet bizottságok, szakosztályok, sportcsoportok, telepek, önálló 

szervezeti egységek munkájában, a Sportegyesület rendezvényein, edzéseken, 

versenyeken, túrákon; külön szabályok, illetve az e tárgyban vele megkötött 

szerződés alapján használhatja a sportlétesítményeket, sportszereket és 

sportfelszereléseket,  

3.  igényelheti a Sportegyesület szakembereinek segítségét, részesülhet a 

Sportegyesület által nyújtott kedvezményekben,  

4. tisztségre választhat és választható, 18. életévének betöltését követően 

képviselettel járó tisztségekre is választható.  

 

2. A  Pártoló tag kötelezettségei 

 a TVSK és a Telepi szabályok betartása és betartatása, 

 a Szervezeti Szabályzat, a Teleprend és a Teleppel kötött Szerződés rendelkezéseinek 

betartása, 

 rendszeres, aktív vitorlázás sporttevékenység folytatása,  

 fizetési kötelezettség határidőben történő teljesítése a tagsági díj vagy egyéb vállalt 
anyagi támogatás határidőre történő megfizetése,  

A Vezetőség a befizetési határidőt megelőzően beérkezett kérelemre 
engedélyezheti a befizetés részletekben történő kiegyenlítését, de ezt csak 
alkalmanként és indokolt esetben teheti. 

 a teleprend megtartása, 

 aktív részvétel a Telepgyűléseken, tanácskozási  jog gyakorlása, 

 a Telepi vagyon, valamint a Telepen, vagy ahhoz tartozó helyen lévő vagyontárgyak 

megóvása, a Telepi eszközök és létesítmények rendeltetésszerű használata, 

 Hajózási Szabályzat betartása,  

 TVSK Központi előírások szerinti túranapló vezetése javasolt, 

 Teleptaghoz méltó magatartás, 

 a Telepen lévő vendégeit ki kell oktatni a telephasználatról, szabályairól a szükséges 

mértékben. 
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 további kötelezettségek a TVSK Központ (mint Sportegyesület) alapszabálya alapján 

1. az Alapszabály és - ha ilyen van - az őt ajánló önálló szervezeti egység vagy telep 

Szervezeti Szabályzatának és a vele megkötött szerződésnek a betartása, a 

Sportegyesület és az őt ajánló önálló szervezeti egység vagy a telep vezető szervei 

határozatainak végrehajtása,  

2. a tagsági díj, illetőleg a vállalt anyagi támogatás határidőre való megfizetése,  

3. a Sportegyesületi vagyon megóvása,  

4. a telepek és kikötők, illetve az önálló szervezeti egység Szervezeti szabályzatának 

betartása,  

5. sporttevékenység dokumentálása. A sporttevékenységgel kapcsolatos 

követelményeket és a dokumentálás módját az Elnökség határozza meg azzal, hogy 

az esetleges indokolt kedvezményeket a Telepek, az Önálló szervezeti egységek 

vezetősége állapíthatja meg,  

6. sportegyesületi taghoz méltó életmód és magatartás.  
 

3. Valamennyi TVSK sportegyesületi tag kötelezettsége:  

Valamennyi sportegyesületi tag (legyen az Rendes tag, Pártoló tag és Tiszteletbeli tag) 

köteles a sportegyesületnek a lakcímében beállt változást a változás bekövetkezésétől 

számított 30 napon belül a Sportegyesület székhelyén írásban személyesen vagy a 

sportegyesület székhelyére címzett ajánlott, tértivevényes levél útján, avagy a TVSK elnök 

címére küldött e-mailben írásban bejelenteni. A bejelentés elmaradásából eredő 

következményekért a felelősség kizárólag a tagot terheli. 

 

VI. A Telep szervezete: 

1. Telepgyűlés 

2. Telepvezetőség 

3. Felügyelőbizottság 

4. Fegyelmi-etikai ad-hoc bizottság 

5. Telepvezető 

6. Gondnok 

 

1. A Telepgyűlés 

A Telep legfelsőbb döntéshozó szerve a Telepgyűlés - amelyet a Teleptagok összessége 

alkot - amely a Telepet érintő minden kérdésben dönthet.  

A Telepgyűlésen résztvevő minden  

- Rendes tag  tanácskozási és szavazati joggal bír. 

- Pártoló tag  tanácskozási joggal bír. 

 

A telepvezetőség a szavazásra jogosult Rendes tagok, valamint a Pártoló tagok névsorát 

nyilvántartja, és évente egyszer a tavaszi Telepgyűlést legalább 15 nappal megelőzően 

közszemlére (hirdetőtábla és honlap) teszi. A TVSK Fonyódi Telepén Telepgyűlést évente 

két alkalommal kell össze hívni. A Telepgyűlést a Telepvezetőség hívja össze.  
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Rendkívüli Telepgyűlést kell összehívni, ha a Rendes tagok egyharmada, vagy a telepi 

Felügyelőbizottság az ok és a cél megjelölésével írásban azt kéri. Ilyenkor a rendkívüli 

Telepgyűlés összehívásáról a telepvezető – akadályoztatása esetén a telepi 

Felügyelőbizottság - köteles gondoskodni az erre vonatkozó írás átvételétől számított 30 

napon belüli időre történő összehívással. 

A tavaszi és őszi (továbbiakban: rendes) Telepgyűlésre szóló meghívást az ülés 

napirendjével együtt, a tervezett időpontot megelőzően legalább 30, míg a rendkívüli 

telepgyűlésre 15 nappal a Telepi hirdetőtáblán és a Telep honlapján ki kell hirdetni, 

egyúttal meg kell adni az esetleges határozatképtelenség esetére a megismételt Telepgyűlés 

helyét és idejét. A Telepgyűlésre minden Teleptagot e-mailben írásban igazolható módon, 

a napirend közlésével kell meghívni, ill. minden év április 15-től szeptember 15-ig terjedő 

időn belül a Telepi hirdetőtáblán ki kell kifüggesztése a meghívónak. A meghívóhoz 

csatolni kell azokat az előterjesztéseket, határozati javaslatokat is, melyekben való 

döntéshez szükséges azok előzetes megismerése is (pl.: pénzügyi terv, éves pénzügyi 

beszámoló stb.) A meghívók elküldése és a rendes Telepgyűlés napja között 

legalább harminc nap időköznek kell lennie. Ezen közzététel után  a rendes 

telepgyűlésre öt munkanapon belül a Teleptagok a meghívó által kiküldött napirendi 

pontokon felül megfelelő indoklással új pontot javasolhatnak a meghívó számára küldött 

levélben, ill. e-mailben, így Teleptagok által javasolt új pontokat a Telepgyűlés előtt 15 

nappal még a kellő időben ki lehet hirdetni. 

A Telepgyűlésen csak a Teleptagok, és a meghívottak (ez utóbbiak tanácskozási jog 

nélkül) lehetnek jelen. A Telepgyűlés akkor határozatképes, ha szabályszerűen hívták 

össze és azon a Rendes tagok számának több mint a fele jelen van. 

A Telepgyűlés a Rendes tagok egyszerű szótöbbségével szavazatszámlálókat és 

jegyzőkönyv-vezetőt választ. 

Telepgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések eldöntésekor  

- egyszerű többség kérdések esetén a Rendes tagok egyszerű (50%+1 fő),  

- minősített többség kérdések esetén a  jelenlévő Rendes tagok kétharmados ( 66%+1 

fő), 

- kiemelt esetekben a szavazati joggal  rendelkező összes Rendes tagnak 

háromnegyedes  

többségi szavazata szükséges.  

Ha a szabályszerűen összehívott telepgyűlés nem határozatképes (ezt a megjelent Rendes 

tagok felsorolásával, és az eredetileg összehívott telepgyűlés határozatképtelenségét 

rögzítő hitelesített jegyzőkönyvben rögzíteni kell), akkor a 15 napon belüli időpontra, vagy 

akár ugyanaznapra összehívott megismételt telepgyűlés az eredeti napirenden szereplő 

ügyekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes; erre az eredeti 

meghívóban utalni kell.  

A megismételt telepgyűlés a minősített többségű alább felsorolt, kiemelten kezelendő 

ügyekben akkor határozatképes, ha az összes Rendes tag legalább egyharmada jelen van az 

ügydöntő szavazáson. 

A Telepgyűlés elnöke és levezetője a telepvezető. Amennyiben az adott napirendi pontban, 

avagy telepgyűlés során történt tagi felszólalásban a telepvezető személyében érintett, úgy 

a levezető az FB elnöke, vagy az FB elnöke által felkért tag, aki a napirenden szereplő 

kérdésekben személyében nem érintett. 
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A Telepgyűlés határozatait általában nyílt szavazással hozza meg.  

Az ügydöntő szavazásban a határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Telep terhére 

másfajta előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Telepnek nem tagja vagy 

alapítója; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban 

áll; vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

Az ülés során azonban más kérdésekben is bármelyik Rendes  tagnak joga van titkos, vagy 

név szerinti szavazást kérni. Titkos, vagy név szerinti szavazásra akkor kerülhet sor, ha a 

tagok egyszerű többsége az erre vonatkozó indítványt elfogadja. A titkos szavazás erre a 

célra alkalmas (előkészített vagy üres) papírlapokon történik. Ez esetben az ülést levezető 

elnök javaslata alapján szavazatszámláló bizottságot kell választani a tagok közül. A 

szavazatokat leadásuk után a szavazatszámláló bizottság megszámolja. Elkülöníti az 

érvénytelen szavazatokat (Érvénytelen pl. az olyan szavazat, melyből a szavazó álláspontja 

a szavazásra bocsátott kérdésben egyértelműen nem állapítható meg). Ismerteti a 

Telepgyűléssel, hogy hány érvénytelen szavazat volt és mi a szavazás számszerű 

eredménye. Amennyiben a szavazatszámlálás eredményét egyetlen Rendes tag sem vonja 

kétségbe, úgy a szavazás eredményét a Telepgyűlés jegyzőkönyvébe be kell vezetni és a 

szavazócédulákat megsemmisíteni. 

Amennyiben a szavazás eredményét bármely Rendes tag kétségbe vonja, a Telepgyűlés 

elnöke/levezető elnöke részvételével újra kell számolni a szavazatokat. Ha az 

újraszámlálás azonos eredményre jut, akkor a szavazás eredményét a Telepgyűlés 

jegyzőkönyvébe be kell vezetni és a szavazócédulákat megsemmisíteni. 

Ha az újraszámlálás eltérő eredményre jut, új szavazatszámláló bizottságot kell választani 
és a szavazatszámlálási eljárás elölről újrakezdődik. 

Mindkét szavazási formánál - szavazategyenlőség esetén - a Telepgyűlés elnökének 

szavazata dönt. 

 

A Telepgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik (ügydöntő szavazás): 

a.) A jelenlévő Rendes tagok egyszerű (50%+1 fő) többsége szükséges 

 az évzáró mérleg, a gazdálkodásról szóló beszámoló, a Telepvezetőség és a 

telepvezető beszámolójának elfogadása. 

 Telepvezető, a Telepvezetőség többi tagja és az Felügyelőbizottság tagjainak 

megválasztása illetve megbízatása lejárta előtti visszahívása 

 Teleptaggal szembeni fegyelmi jogkör gyakorlása.  

 az önálló éves költségvetés elfogadása. 

 az éves költségvetés 10%-át meghaladó anyagi elkötelezettség (pl. hitelfelvétel, 
pénzjuttatás, vásárlás, szerződéskötés stb.). 

 a Telepi munkaterv és eseménynaptár jóváhagyása. 
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 a Telepvezetőség által javasolt Telepi telephasználati és egyéb díjak és 

esedékességének jóváhagyása. 

 a TVSK Küldöttgyűlésébe a Rendes tagok köréből küldöttek választása és 

delegálása a TVSK 5 évre szóló választási ciklusára. 
 

 pihenőház átépítésével kapcsolatos Teleptagok közötti viták (pl. a szomszéd házak 

számára vélelmezetten kedvezőtlen helyzetet eredményező átépítés, lásd Teleprend 

VII. 1. pont) feloldása érdekében való döntés, valamint a földhasználati jog és a 

földhasználati joggal illetett területen lévő pihenőház, ill. tároló teleptagok közötti 

átruházásakor többes egyenlő vételi ajánlatok esetén kialakuló helyzet feloldása 

érdekében való döntés. 

 új Pártoló tag felvételéhez való hozzájárulás, aki Teleptag gyermeke, vagy 

házastársa. 

 döntés az egyszeri fejlesztési hozzájárulással megváltott végleges hajóhelyek 

kérdéseiben a telepvezetőség javaslata alapján. 

 

b.) A jelenlévő Rendes tagok minősített kétharmados (66%+1fő) többsége szükséges   

 a Szervezeti Szabályzat és a Teleprend megállapítása és módosítása. 

 új Teleptag felvételéhez történő hozzájárulás. 

 fejlesztési hozzájárulási kötelezettség megállapítása. 

 az éves költségvetés 30%-ot meghaladó anyagi elkötelezettség (pl. hitelfelvétel, 
pénzjuttatás, vásárlás, szerződéskötés stb.). 

 a telepvezetővel szembeni kártérítési igény érvényesítéséről döntés, úgyszintén a 
Telep képviseletéről döntés, a telepvezető ellen indított eljárásban. 

 

c.) Az alábbi kiemelten kezelendő esetekben az összes szavazati joggal rendelkező 

Rendes tagok minősített háromnegyedes többsége szükséges: 

 a Telep céljainak megváltoztatásához;  

 a Telep egyesület jogutód nélküli megszűnéséhez;  

 a Telep más teleppel való egyesülésének vagy telepekre történő szétválásának 

kimondásához. 

  A Telepgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a helyszínen választott 

jegyzőkönyvvezető készít és a szintén a helyszínen választott két Jegyzőkönyv-hitelesítő 

hitelesít. Ezek ellenjegyzése mellett a telepvezetőségnek a telepgyűlés után legkésőbb 15 

nappal a Telep hirdetőtáblájára és honlapjára fel kell tenni, valamint minden Teleptag 

számára e-mail-ben meg kell küldenie, illetve az e-mail-címmel nem rendelkező 

Teleptagok részére postai úton kell megküldenie. 

  Amennyiben ezt valamilyen - a TVSK idevonatkozó szabályai, határozatai szellemében - 

rendkívüli körülmény indokolja, a Rendes tagok összessége Telepgyűlés tartása nélkül, 

írásban is hozhat Határozatot. Olyan esetben a Rendes tagoknak írásban kell szavazniuk. 

A határozat tervezetét, valamint a szavazólapot ajánlott levélben, e-mail (.pdf 

formátumban) vagy telefax útján meg kell küldeni minden tagnak a Telep által ismert 

utolsó címére.   
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A leadott szavazat akkor érvényes, ha azt a Rendes tag írásban a szavazólap 

kézhezvételétől számított 8 napon belül eljuttatja a Telepvezetőhöz. A határozatot a 

szavazólap visszajuttatására nyitva álló határidő utolsó napját követő napon kell 

meghozottnak tekinteni, ha az összes Rendes tag határozathozatalhoz szükséges 

hányada (tehát legalább 50 % + 1, a Jelen Szervezeti Szabályzatban meghatározott 

esetekben kétharmada, ill. háromnegyede) érvényes írásos szavazattal támogatja.  

A szavazás eredményéről, a határozatról, valamint annak keltéről a Telepvezető a 

határozat dátumától számított 8 napon belül írásban köteles tájékoztatni a Teleptagokat. 

Írásban történő szavazást csak a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyásával lehet 

elrendelni. 

A telep minden tagja véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a Telepet érintő bármely 

kérdésben; kérdéseit, javaslatait, panaszát vagy fellebbezését előbb Telepvezetéshez, ha ott 

nem lel orvoslást, akkor a telepi Felügyelő Bizottsághoz, majd ha ott sem lel orvoslást a 

TVSK Felügyelő Bizottsághoz, majd a TVSK elnökségéhez kell eljuttatnia.  

 

 

2. Telepvezetőség 

A Telepvezetőség a telep operatív szerve, amely a Telepvezető irányításával a tennivalók 

célszerű megosztásával a feladatokat ellátja, és gondoskodik a Telepgyűlés határozatainak 

végrehajtásáról. A Telepvezetőségnek és a Telepvezetőnek TVSK tagnak és Rendes 

tagnak, kell lennie. A Telepvezető egyúttal a Telepvezetőségnek is elnöke. A 

Telepvezetőség - a telepvezetővel együtt – legalább 3, legfeljebb öt tagból áll, tagjait a 

Rendes tagok közül a Telepgyűlés választja ötévi időtartamra.  

 

Amennyiben a Telepgyűlés szükségesnek látja, a Telepvezetőség tagjainak és/vagy az 

Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása előtt Jelölő Bizottságot választ. Olyan 

esetben meg kell határozni, hogy a Jelölő Bizottságnál milyen időpontig lehet érvényesen 

jelölni jelöltet. A jelölési határidő letelte után a Jelölő Bizottság összesíti a jelölési 

folyamat eredményét és erről tájékoztatja a Teleptagokat és a Telepgyűlést. A Jelölő 

Bizottság adminisztratív lebonyolító szerv, amely az egyes jelölteket nem minősíti vagy 

rangsorolja. A Jelölő Bizottság egyebekben saját ügyrendje szerint jár el.  

 

Először a Telepvezetőt kell megválasztani, a jelöltek a telepgyűlés szavazati 

jóváhagyásával kerülnek a szavazólistára.  

A Telepvezető, a Telepvezetőség tagjainak és a Felügyelőbizottság tagjainak 
megválasztásánál az ún. „kislistás” szavazási gyakorlatot kell folytatni. Ennek értelmében 
minden jelöltet, aki vállalja a jelölést, fel kell írni a szavazólistára. Az a jelölt vagy azok a 
jelöltek választatnak meg a betöltendő tisztség(ek)re, aki(k) a jelöltek közül a betöltendő 
helyek számának figyelembevételével a legtöbb szavazatot kapja(k), feltéve, hogy az adott 
Telepgyűlésen leadható szavazatok több mint felét (50%+1) megkapja(k).  

Amennyiben nem (minden) betöltendő helyre kapja meg a szavazatok száma szerinti 

sorrendben a jelölt a leadható szavazatok több mint felét, (50+1%) úgy a be nem töltött 

hely(ek)re új szavazást kell tartani, mindaddig, míg kellő szavazat-többséggel nem 

választja meg a Telepgyűlés az adott tisztséget betöltő személyt. 
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A Telepvezetőség megválasztásánál elsődleges szempont a legmegfelelőbb tagok 

kiválasztása azzal, hogy lehetőleg érvényesülni kell 

 sportolási-versenyzési szempontnak 

 területiség elvének (és így annak, hogy ahol több teleptag lakik, onnan legyen a 

kiválasztott, pl.: Budapest, Kaposvár, Pécs) 

 a vezetőségben lehetőleg legyen műszaki felkészültségű, könyvelési, jogi és sport 

szakember, a telepvezetőség tagjai közötti feladat megosztást rögzíteni kell és 

nyilvánosságra kell hozni 

A Telepvezetőség tagjai ebbéli funkciójukat a Telepért érzett elhivatottságért, ingyenesen,  
társadalmi munkában látják el. A Telepvezető feladatának ellátásáért - csak és kizárólag 
igazolt - költségtérítésben részesíthető.  
 

 A Telepvezetőség feladata elsősorban:  

 a Telep folyamatos működésének biztosítása, 

 a Szervezeti Szabályzat és a Teleprend fenntartása és betartatása, 

 a vízi sporttevékenység szervezése és elősegítése, 

 az éves és megválasztását követően a ötéves munkaterv kidolgozása és írásos 

megjelenítése, beleértve a beszámolási kötelezettséget is, 

 tervezi és szervezi a Telep tevékenységét, gondoskodik a Telep eredményes 

gazdálkodásáról, 

 pénzügyi nyilvántartás (pénztárkönyv) rendszeres vezetése, 

 előkészíti a Telepgyűlés feladatait döntéshozatal érdekében, 

  javaslatot tesz a mindenkori térítési díjakra, 

 végrehajtja és végrehajtatja a Telepgyűlés határozatait, a más általi feladat végrehajtást 

ellenőrzi, 

 a telepgyűlés, ill. telepvezetőségi határozatok nyilvántartását,  

 előkészíti és Telepgyűlés általi elfogadásra beterjeszti a Telep előző évi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót, melyet a TVSK felé az előírásoknak megfelelő 

időben továbbít,  

 előkészíti és a Telepgyűlés általi megvitatásra és elfogadásra beterjeszti éves 

költségvetést, a munkatervet és az eseménynaptár tervezetét, 

 előkészíti a Teleprendet döntéshozatalra, 

 előkészíti és beterjeszti a teleptagi felvétellel, törléssel és kizárással kapcsolatos 

ügyeket, 

 nyilvántartja a tagokat, gondoskodik a telepgyűlési és telepvezetőségi határozatok 

nyilvántartásáról és közléséről (telepi hirdetőtábla és telep honlap), 

 beterjeszti a fegyelmi ügyeket, 

 gondoskodik a Telep működéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételek biztosításáról, 

 a Telep kikötőjében nem TVSK/teleptag részére történő adott időre szóló kikötő 

használat biztosítása,  
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 Pártoló tag, illetve a Telep kikötőjében nem Teleptag részére történt kikötő használat 

biztosítása határidő lejárta előtti megvonása, 

 a Felügyelőbizottság által a Telepvezetőség felé írásban feltett kérdésekre a 

telepvezetőség nyolc napon belül írásban kell, hogy válaszoljon az FB felé. A 

kérdéseket és az erre adott válaszokat a legközelebbi telepgyűlésen ismertetni kell a 

teleptagok előtt.  

 

 A Telepvezetőség munkarendjét maga határozza meg. 

A vezetőségi ülést a telephelyen vagy online módon a vonatkozó jogszabályok szerint kell 

tartani. A Telepvezetőség negyedévente, a nyári időszakban (május-szeptember) lehetőleg 

havonta, de legalább kétszer telepvezetőségi ülést tart, melyet nyilvánosan meghirdet, 

azokon az FB tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek. A telepvezetőség ülésén bármely 

Teleptag a telepvezetőség előzetes értesítése esetén megfigyelői joggal részt vehet. 

 

A Telepvezetőség akkor határozatképes, ha arra megfelelő időben minden tagot meghívtak 

és azon a telepvezetőségi tagok több mint 50 %-a részt vesz. Szavazategyenlőség esetén a 

Telepvezető szavazata dönt. 

Nem terheli anyagi és erkölcsi felelősség azt a Telepvezetőségi tagot, aki a határozat vagy 

intézkedés ellen tiltakozott, ellene szavazott és tiltakozását a Felügyelőbizottságnak 

bejelentette. 

A telepgyűlési határozatokat a Határozatok Tárában a telepi irodában kell tartani.  

A tárgyévi és a működést illető határozatokat a telepi hirdetőtáblán kell – folyamatosan – 

kifüggeszteni. 

 

 

3. Felügyelő bizottság (továbbiakban FB) 

A háromtagú Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Telep gazdálkodását és pénzfelhasználását, 

pénzügyi nyilvántartását és erről minden évben a tavaszi Telepgyűlésen beszámol, 

javaslattételi joggal a számvitel elfogadásáról. Mindezeknek megfelelően a bizottság 

tagjainak együttesen és külön-külön is irat betekintési joga van a vezetőség által 

megkötendő és korábban megkötött szerződések, valamint pénzfelhasználással kapcsolatos 

iratok mindegyikére nézve. 

A Felügyelőbizottság megválasztásánál elsődleges szempont a legmegfelelőbb tagok 

kiválasztása azzal, hogy lehetőleg érvényesülni kell 

 sportolási-versenyzési szempontnak 

 területiség elvének (és így annak, hogy ahol több teleptag lakik, onnan legyen a 

kiválasztott, pl.: Budapest, Kaposvár, Pécs) 

 az FB-ben lehetőleg legyen műszaki felkészültségű, könyvelési, jogi és sport 

szakember, az FB tagjai közötti feladat megosztást rögzíteni kell és nyilvánosságra kell 

hozni 

A Felügyelő Bizottság tagjait a Rendes tagok közül a Telepgyűlés választja meg ötévi 

időtartamra. Megbízatása lejártával tagjai újra megválaszthatók.  
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A felügyelő bizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. A felügyelőbizottsági 

tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a 

telepvezetőség tisztségviselőjéhez intézi. 

A FB saját hatáskörben megválasztja a Felügyelőbizottság elnökét. 

A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai társadalmi munkában látják el megbízatásukat. 

 

A Felügyelő Bizottság feladata, hogy a Telepvezetőséget a Telep érdekeinek megóvása 

céljából ellenőrizze. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában 

személyesen kötelesek részt venni. A Felügyelő Bizottság tagjai a Telepvezetéstől 

függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. 

 

A Felügyelő Bizottság hatáskörét a Civil tv. 41.§ (1) §-a határozza meg. Működésére az 

TVSK idevonatkozó szabályait kell alkalmazni. 

 

A Felügyelő Bizottság teljes körűen ellenőrzi a Telep működését és gazdálkodását annak 

érdekében, hogy az megfeleljen a TVSK Alapszabályban és a telepi Szervezeti Szabályban 

foglaltaknak és ne legyen ellentétes a jogszabályokkal. Ebben a körben különösen: 

 
-  a Telepgyűlés elé terjesztendő jelentéseket, a mérleget, a vagyonkimutatást, valamint az 

éves költségvetésre vonatkozó javaslatot előzetesen megvizsgálja és erről a 
Telepgyűlésnek jelentést tesz, 

-  a Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a 
Telepgyűlést vagy a Telepvezetőséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, 
ha arról szerez tudomást, hogy 

a) a Telep működése során olyan jogszabálysértés vagy a Telep érdekeit egyébként 
súlyosan sértő esemény (pl. mulasztás, gazdálkodási hanyagság, de nem kizárólag) 
történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése 
az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

-  a Telepgyűlést összehívhatja, ha működése során jogszabályba vagy TVSK 
Alapszabályba, valamint a telepi Szervezeti Szabályzatba ill. Teleprendbe ütköző 
intézkedéseket, a Telep, ill. a TVSK érdekeit sértő mulasztásokat vagy visszaéléseket 
tapasztal, 

-  a Felügyelő Bizottság tagja a Telepvezetőség ülésén tanácskozási joggal részt vehet, 

-  ellenőrzi a Telepvezetőség munkáját, 

- ellenőrzi a Telep gazdálkodását és pénzfelhasználását, pénzügyi nyilvántartását 
(pénztárkönyv), 

-  a Telepvezetőség tisztségviselőitől jelentést, a Telep munkavállalóitól pedig 
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Telep könyveibe és irataiba 
betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

- Az FB feladata a számlák a Telepvezetővel együttes kollaudálása. Csak a jóváhagyott és 
költségvetési rovathoz rendelt számlákat lehet a TVSK könyvelésre beadni, 
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- ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Telepgyűlés állapít meg a Felügyelő Bizottság, 
illetve annak egyes tagjai számára, 

- Fentieken túl a Felügyelő Bizottság köteles a Telepgyűlés elé kerülő előterjesztéseket 
megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a telepgyűlés ülésén ismertetni, 

- A Felügyelő Bizottság kiemelkedő feladata a teleptagi érdekérvényesítés.    

A Felügyelő Bizottság a Telep irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe 

betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a Telep munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a 

Telep fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit 

megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A Telepgyűlést vagy a Telepvezetést a 

Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított 15 napon belül - 

intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Telepgyűlés 

és a Telepvezetőség összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.  

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 

törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. Nem terheli anyagi és erkölcsi felelősség azt az FB 

tagot, aki a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott, ellene szavazott és tiltakozását 

jegyzőkönyvben rögzítették. 

 

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. Az FB ülést a telephelyen kell 

tartani. Az FB negyedévente, a nyári időszakban (május-szeptember) lehetőleg havonta, de 

legalább kétszer FB ülést tart, melyet nyilvánosan meghirdet, azokon a telepvezetőség 

tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek. Az FB ülésén bármely Teleptag az FB előzetes 

értesítése esetén megfigyelői joggal részt vehet. 
 

Az FB akkor határozatképes, ha arra megfelelő időben minden tagot meghívtak és azon az 

FB tagok több mint 50 %-a részt vesz. Szavazategyenlőség esetén az FB elnökének 

szavazata dönt.  

Az FB határozatait a Határozatok Tárában a telepi irodában kell tartani. A tárgyévi és a 

működést illető határozatokat a telepi hirdetőtáblán kell – folyamatosan – kifüggeszteni. 

 

Felügyelőbizottsági tagság megszűnik: 
•  halállal 
•  visszahívással 
•  lemondással 
•  sportegyesületi tagság megszűnésével 
•  megbízatásának lejártával 

4. Fegyelmi-etikai ad-hoc bizottság  

Fegyelmi-etikai ad hoc bizottság: szüksége esetén a telepvezetőség és a felügyelő bizottság 

közösen jelöl 3 rendes teleptagot az adott ügy kivizsgálására és javaslattételre 

1. Fegyelmi, etikai vétségnek tekintendő, ha a TVSK tagja bármely, a TVSK 

Alapszabályában, a Telep Szervezeti Szabályzatában, ill. Teleprendjében, ill. más belső 

szabályzatában foglalt normákat megsérti, így különösen a TVSK tagjára vonatkozó 

kötelezettségeket nem tartja be. 
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2. Fegyelmi, etikai eljárást a TVSK bármely tagja, szervezete, tisztségviselője 

kezdeményezhet. 

A Fegyelmi-etikai ad hoc bizottság fegyelmi és etikai ügyekben jár el, ebben a körben 

javaslatot tesz, illetve intézkedésre szólítja fel a Sportegyesület egyéb szerveit, számukra 

határozati javaslatot készíthet.  

A Felügyelőbizottság a Telepvezetőség, a Telepvezető, vagy bármely TVSK tag vagy nem 

TVSK tag kikötőhely használó által írásban elé tárt ügyről a telepgyűlés elé 

határozathozatali javaslatot terjeszt. 

A bizottság bizonyítás felvételére jogosult, határozatát írásba kell foglalnia, és azt a 

Telepvezető és az érintett számára kézbesíteni kell.  

Fegyelmi-etikai ad hoc bizottságAki ellen az eljárás folyik, a panaszt teljes terjedelmében 

ismertetni kell, és lehetőséget kell biztosítani számára, hogy előadását, védekezését 

előterjeszthesse. 

A Telepgyűlés az Fegyelmi-etikai ad hoc bizottság határozathozatali javaslata alapján a 

Rendes tagok egyszerű többségégel határoz. 

A határozatot mind a Telepvezető, mind az érintett 30 napon belül a bíróság előtt 

megtámadhatja. 

A tisztségviselők ellen (Telepvezető, Telepvezetőség, Felügyelő Bizottság tagjai) a TVSK 

illetékes szervei jogosultak eljárni. 

 

5. Telepvezető 

A Telepvezetőt a Telepgyűlés választja meg ötévnyi időtartamra. Megbízatása lejártával 

újra megválasztható. A Telepvezető csak TVSK és Rendes tag lehet. 

 

A Telepvezető a Telep - mint jogi személy - képviselője. Ennek megfelelően – amennyiben 

a TVSK mindenkori Elnöke ebbéli jogát átruházza - képviseli a Telepet a bíróság és más 

hatóság előtt. A Telepvezető képviseleti minőségében önállóan és egyedül jogosult 

aláírásra. A Telepvezető eljárása során az előbbiekkel összhangban aláírási jogát önállóan 

gyakorolja. Cégszerű aláírását - a TVSK Központnál nyilvántartott, részére átadott - 

körbélyegzővel hitelesíti. Ebből eredően egy-személyben felelős a telep anyagi javaival, 

pénzeszközeivel való gazdálkodásért. 

A Telepvezető tagja a TVSK Elnökségének. 

A Telepvezető általános feladatai 

 az ügyvezetés napi tennivalóinak ellátása 

 a Telep működésével kapcsolatos a jog- és alapszabályokban (TVSK alapszabály, 

telepi Szervezeti Szabályzat és Teleprend) rögzített feladatok időben való végrehajtása 

és betartatása, 

 a munkáltatói jogok gyakorlása,  

 felelős az általa irányított Vezetőség munkájáért,  

 szorosan együttműködik a telepi FB-vel, munkáját annak ellenőrzése mellett végzi, 

mindenkori beszámolási kötelezettséggel, 

 a Telepvezetőség üléseinek rendszeres összehívása (nyári időszakban havonta), 
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 gondoskodik a vezetőségi ülések jegyzőkönyv vezetéséről, 

 telepgyűlésen az előző telepgyűlés határozatai  végrehajtásának ismertetése, 

 a Telepvezetőségi ülésekre meghívja az FB képviselőjét, az ülések – FB képviselője 

által ellenjegyzett - jegyzőkönyve a telep honlapján 15 napon belül megtekinthető,  

 felelős a Telep anyagi javaival való gazdálkodásért, 

 pénzügyi nyilvántartás (pénztárkönyv) rendszeres vezetése, 

 elkészíti a tagság részére az éves kivetéseket, közös költségtérítéseket, (kivetés 

határideje minden év március 1. a tagi befizetés határideje minden év április 15.), 

 szerződést köt a fejlesztési hozzájárulással nem elnyert kikötőhelyek éves használóival, 

illetve számláz a használók felé, 

 a Telep vezetésével, üzemelésével kapcsolatos feladatok megoldására – a törvényi 

előírásoknak megfelelően három különböző cégtől - árajánlatokat kér be, a 

Telepvezetőség döntése alapján szerződést köt az adott feladatra legkedvezőbb 

ajánlatot adó céggel, 

 az éves költségvetés 5 %-át meg nem haladó mértékű anyagi kihatású ügyben a 

vezetőséggel egyetértett döntés. 5%-ot meghaladó esetben a FB egyetértése is 

szükséges. 10%-ot meghaladó esetben a Telepgyűlés jóváhagyása szükséges,  

 számlát készít, illetve ügyel a könyvelési fegyelemre, és az ÁFA befizetésekre. 

 ügyel a számlaosztályhoz rendelt telepi számlák időbeni leadására a TVSK 

könyvelőcége felé (minden hó 15-e) a szabályos TVSK könyvelés lehetővé tétele 

céljából,összehívja a Telepgyűlést, az FB-vel egyeztetve összeállítja annak napirendjét, 

 összefogja a beszámolók (éves, pénzügyi, stb.) elkészítését,a Telepgyűlés megnyitása, 

 a Telep méltó és megfelelő képviselete, 

 képviseli a Fonyódi Telepet a hatóságok előtt, 

 eljár a szakhatóságoknál a kikötő és a Telep üzemeléséhez, karbantartási, felújítási 

munkák végzéséhez szükséges engedélyeztetési ügyekben, 

 eljár a telepi rendezvények, versenyek ügyében, 

 felelős a Kikötőrendben meghatározott üzemeltetési feltételek és a kikötő 

használatának szabályszerű betartásáért, illetve betartatásáért, 

 felelős a Telep érintésvédelmi, biztonságtechnikai, üzembiztonsági balesetvédelmi és 

tűzrendészeti előírásainak betartásáért és betartatásáért, 

 kapcsolattartás a TVSK Elnökségével, rendszeres aktív személyes részvétel a TVSK 

elnökségi üléseken. 

A Telepvezető - jogi képviselő részére adott eseti megbízáson felül – rendkívüli esetben 

megfelelő helyettesről gondoskodhat a Telepvezetőség egy tagjának adott esetben erre 

történő írásbeli felhatalmazásával. A TVSK elnökségi üléseken a megbízott helyettes csak 

tanácskozási joggal rendelkezik, ennek folytán a Telep érdekeinek eredményes képviselete 

az adott TVSK elnökségi szavazás során nem biztosított. A Telepvezető személyes 

távolléte adott esetben meggátolhatja a TVSK elnökségi ülés 50%-os részvételi arány 

feltételhez kötött érvényességét. 
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6. A Gondnok 

 

A gondnok a Telep felügyeletéért, karbantartásáért felelős személy, a Telep alkalmazottja 

vagy megbízottja (vállalkozója). Feladatát a Telepvezetőnek alárendelten, az ő utasításai 

szerint látja el. A munkaszerződést a Telepvezető köti vele, a Telepgyűlés által a 

költségvetésben jóváhagyott összegszerűségek és tartalom mellett. 

Munkáját a vezetőség által megszabott Munkaköri leírás alapján látja el, amely szerves 

mellékletét képezi jelen Szervezeti Szabálynak 

 

7. Összeférhetetlenségi szabály.  

Egy szervezeti egységen belül (telepvezetőség, felügyelőbizottság, fegyelmi-etikai 

bizottság) nem lehet másik tag közeli hozzátartozó (egyenes ági rokon, házastárs, testvér). 

Valamely szervezeti egység tagja egyidejűleg nem lehet másiké is. 

 

VII. A Telep megszűnése 

A Telep megszűnik, ha 

 feloszlását, más teleppel történő egyesülését az összes Rendes tag 75%+1 fő többséggel 

kimondja, 

 feloszlatják, 

 megszűnését állapítják meg. 

 
A Telep megszűnéskor meglévő vagyon a TVSK-ra száll vissza. 

Fonyód, 2020. július 27. 

 

A TVSK Fonyódi Telepének tagsága ezen Szervezeti Szabályzatot a  

2020. évi július hó 27. napján megtartott Telepgyűlésen jóváhagyta. 

 

Szerkesztette és 

ellenjegyezte: 

                                                                                               

  -----------------         -----------------  

  Dr. Németh Péter   Homokiné Kis Etelka 

                         telepvezető                               FB elnök        
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Mellékletek 

1. TVSK Alapszabály 

2. TVSK földhasználati szerződés (minta) 

3. Teleprend 

4. A Rendes és Pártoló tagok listája (telepvezetőség által becsatolandó) 

5. Gondnok munkaköri leírása (minta) 

6. Szervezeti Szabályzat kidolgozásánál és betart(tat)ásánál jelenleg érvényes 

jogszabályok. 

 

 

 

6. Melléklet 

Szervezeti Szabályzat kidolgozásánál és betart(tat)ásánál jelenleg érvényes 

jogszabályok. 

 

 a telepvezetőség gazdálkodási és beszámolási feladatai, beleértve a nyilvánosságot 

is, a CLXXV trv-ben foglaltak szerint: 

o a gazdálkodási tevékenység rögzítése a trv 2§ 11. pont szerint 

o a közhasznú tevékenység rögzítése a trv 2§ 20. pontja szerint 

o a telepgyűlések és a vezetőségi ülések nyilvántartása és közlése a trv 4§(6) 

bekezdés szerint 

o a gazdálkodás szabályainak pontos rögzítése (pl. közhasznú és gazdálkodási 

feladatok elkülönítése, a beszámoló formája, stb.) a trv 19-22§ és 27§-aiban 

foglaltak szerint 

o a telepvezetőség beszámolásának szabályai és módja a trv 28-30§-aiban és a 

trv 46§(2) bekezdésben foglaltak szerint.  

 a közhasznúság megtartásának szempontjai a trv32-34§-okban foglaltak szerint 

 a felügyelő bizottság feladata és jogköre a trv 41§-ának megfelelő 

 a tisztségviselők nem kaphatnak juttatást a trv 42§(2) bekezdése 

1)  

                              

 


