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I Elnök

1) *z Elnök gondoskodik a Küldöttgyűlés határozatainak végrehajtásáról, illetve a

végrehajtás ellenőrzéséről, koordinálja a bizottságok és tisztségviselők munkáját. Az

Alapszabályban nem meghatározott kérdésekben döntési és javaslattételijoggal

rendelkezik. Az elnök az AMP 5K napi ügyeinek első számú irányítója, az AMP §K -t

törvényesen, önállóan képviseli, a törvényesség és az alapszabályszerű működés

megtartásá nak legfőbb őre. Képviseletet gyakorol hatóságokkal, h armad ik

személyekkel, hazai- és külföldisportszövetségekkel, egyesületekkelszemben.

2) az elnök feladata és hatásköre:

a) Az AMP SK napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések

meghozatala,

b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése,

c) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére

vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és

végrehajtása,

a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése,

az általa összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása,

részvétel a közgyúlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre,

a tagság nyilvántartása,

az egyesülethatározatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése,

az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése,

az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és

annak bekövetkezett esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele;

a tag felvételéről való döntés,

betartatni a galambtartással és a versenyertetéssel összefüggő jogszabályok,

sza bályzatok rendelkezéseit,

döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe

utal,

n) fegyelmi eljárást rendel el.

d)

e)

0
g)

h)
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j)
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II Alelnök

1) nz elnök akadályoztatása esetén az alelnök teljes jogkörrel helyettesíti mindazon

úgyben, amely az elnök feladat- és hatáskörébe tartozik. Munkáját a szabályzatok és

a testületi szervek határozatai alapján az elnök irányítása mellett végzi.

2) az alelnök feladata és hatásköre:

a) Az aktuális problémákat figyelemmel kíséri, jelzi az elnök felé, javaslatot tesz az

adott kérdésekben lehetséges döntésekre,

b) figyelemmel kíséri a sporttechnikai eszközök fejlődését, a versenyszabályzat

időszerűségét, kezdeményezi ezek kiegészítését, módosítását az elnök felé,

c) vezeti és irányítja az AMP SK alapvető feladatainak megvalósítása érdekében

szükséges egyesületi ügyintézést, az egyesület minden ügyviteli tevékenységét,

észrevételeivel és javaslataival elősegíti és támogatja az egyesületi szervek erre

irányuló munkáját,

d) jóváhasyásra megszerkeszti és elkészíti az AMP SK működéséhez szükséges összes

szabályzatot, illetve azok szükség szerinti módosítását, az azokban foglalt

rendelkezéseket megtartja és megtartatja, törvény- vagy szabálysértés esetén a

felelősségre vonásra javaslatot készít, illetve tesz az AMP SK elnökének,

e) figyelemmel kíséri a hatályos jogszabályok megjelenését, azok szabályzatba

foglalására intézkedik,

0 felbontja a klub postaküldernényeit, azokat az illetékeseknek továbbítja, a klub

iratait, leveleit, adatszolgáltatását - a belső szabályzatban meghatározott

ügyekben - aláírásra előkészíti, az abban foglaltakért felelősséggeltartozik,

g) tevékenyen elősegíti az AMP 5K minden ülését, munkájukhoz segítséget nyújt,

azokon részt vesz,

h) szervezi a Küldöttgyűlés, az elnök és a bizottságok határozatainak végrehajtását,

i) gondoskodik a Küldöttgyűlés jegyzőkönyvének elkészítéséről, őrzéséről, a

határozatok nyi lvá ntartásá ról,
j) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az AMP SK számára előírnak; feladat-

és hatáskörébe tartozó tevékenységéért felelősséggel tartozik,

k) az elnök megbízására képviseli az AMP SK -t külső személyekkel szemben, az

esetenként szükséges tárgyalásokhoz és egyeztetésekhez szervezési segítséget

nyújt, illetve ezeken személyesen is részt vesz,

l) az alelnökitevékenységéről a Közgyűlésnek és az elnöknek számol be.
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III Versenybizottság

1) nz AMP SK elnökének hozzájárulásával megtervezi, megtárgyalja, elfogadja a

m i nd en kori röptetési versenyre kiterjedő egységes Verse nyszabá lyzatot és a

§portfegyelmi szabályzatot, a jóváhagyott szabálpat közzétételéről gondoskodik,

rendszeresen figyelemmel kíséria szabályok célszerűségét és aktualitását, és szükség

esetén kezdeményezi, javasolja azok kiegészítését vagy módosítását figyelemmel a

NemzetköziGalambász Sportszövetség által elfogadott versenyzésifeltételekre.

2) retadata és hatásköre:

a) beszerzi a kiutazáshoz szükséges engedélyeket, egyezteti a külföldi

sport§zövetségekkel a íeleresztési helye ket,

b) kiírja és szervezi a ver§enyeket, ezek technikai lebonyolítási részleteit

meghatározza, a helyi íelelős ver§eny- és szállítmányvezetők kijelöléséről és

kioktatásáról gondoskodik, a feltételeket meghatározza és kiadja, az értékelésről

és díjazásról intézkedik, az eredmények dokumentációját bekéri és felülvizsgálja,

c) eredményszámolást végez,

d) ellenőni az AMP §K élgalambjait és versenyző galambjait, élversenyzőket,

olimpiaivárományosokat a versenydúcban, a gyűjtőhelyeken és a starthelyeken.

e) felügyel és őrkfuik a §port- és Versenyszabályzatban foglaltak megtartása és a

versenyek ti§ztasága felett, általános ellenőrzésijogot gyakorol a

versenyszervezési, versenyrendezési tevékenység felett,

0 biztosítja a különböző versenyek erységes feleresztési koordinátáinak

alkalmazását, ezek alapján egységes elvek szerintidúctávolságokat méret és adat

ki

g) új tagok esetében GPS koordináta segítségével beméri a versenydúcokat és

regisztrációs számot kér a Magyar Postagalamb szövetségtől,

h) a starthelyek koordinátának megadásával, GPS segítségével ellenőrzi a startot.

1) tartja a kapcsolatot a Magyar Po§tagalamb szövetséggel, folyamatosan frissiti a

tagnyilvántartást,
j) a versenyeken az Országos Sport- és Versenyszabályaatban meghatározott

operatív felügyeleti jogkört ellátja és gyakorolja;

k) A hatáskörének hiányát megállapíthatja, a benyújtott iratot elutasíthatja, vagy a

megfelelő bizottsághoz továbbíthatja;

l) a megismert ver§enyszabálysértések ügyében a törvényesség helyreállítására

felhívást ad az AMp §k elnökének részére

m) Súlyosabb szabálysértések ügyében kezdeményezheti fegyelmi eljá rás

megindítását az AMP SK elnökénél,

n) A Versenybizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza,

szavazategyenlőség esetén a bizottsági elnök szavazata dönt.



IV Fegyelmi bizottság

1) nz AMp SK tagjainak és tisztségviselőinek elkövetett vétségeinek és fegyelmi

ügyeinek elbírálása a feladata. A fegyelmi eljárást - a tagok írásbeli vagy szóbeli

bejelentése vagy bármely bizottság kezdeményezése alapján - az AMP SK elnÖke

rendeIi el. Az AMP SK tekintélyét súlyosan sértő fegyelmi vétség elbírálását a

Fegyelmi bizottság elnöke, az eljárás bármely szakaszában, magához vonhatja, ha azt

az AMP SK elnöke elrendeli.

Az AMp SK elnöke mérlegeli a fegyelmieljárás elrendelésének szükségességét. Abban

az esetben, ha a fegyelmi eljárás az elnök személye ellen irányul, az alelnök

intézkedik.

2) reladata és hatásköre:

a) fegyelmi eljárás elrendelésének kizárólag sportfegyelmi és sportetikai

vétségelkövetésének alapos gyanúja alapján van helye.

b) a tagok/tisztségvise!ők, akik cselekrnényükkel, ráutaló magatartásukkal vagy

mulasztásukkal sértik meg a szabályzatokban előí* együttélési, versenyzési,

sportetikai és kiál]ítási normákat,

c) eljárás: A bizottság részére elérhető és a bizottság tudomására hozott

információk alapján dönt a Magyar Postagalamb szövetség versenyszabályzatát

alapulvóve,
d) A Fegyelmi bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazássalhozza,

szavazategyenlőség esetén a bizottsági elnök szavazata dönt,

e) elmarasztaló határozatot hoz, ha az eljárás során megállapítható a

sportfegyelm inek m inősü lő vétség el követése :

i. írásbelifigyelmeztetés,

ii. megrovás,

iii. eltiltás,
iv. törlés,
\l. kizárás lehet.

A fegyelmi büntetések arányban kell lenni az elkövetett vétséggel.

0 Felmentő határozatot hoz, ha megállapítható, hogy a fegyelmivétség elkÖvetése

nem valósult meg,

g) Etikai Kódex: "Tisztes postagalamb tenyésztés, versenyzés" A Magyar

Postagalamb Sportszövetség ETtKAl KÓDEXE
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V Ellenőrző bizottság

l) ezAMP SK működésévelés a gazdálkodássalkapcsolatos bármely ügyet

megvizsgálhat, javaslatokat tehet. Jogosult az iratokba betekinteni, továbbá a

tisztségviselőktől, tagoktólés alkalmazottaktólfelvilágosítást kérni, melyre a

felvilágosítás megadása kötelező. Az AMP 5K bizottságaiés tisztségviselői kötelesek

érdemben megtárgyalni az Ellenőrző Bizottság javaslatait, indítványait s azok

tárgyában határozni.

2) reladata és hatásköre:

a) Az operatív feladatokatvégző tisztségviselők részére felhívást adhat, hogy a

jogszabályoknak megfelelően járjanak el,

b) a választási (tisztújító) közgyűlésen a titkos szavazatokat összeszámlálja és

értékeli,

c) személyes beszélgetések felhasználásával széleskörű véleménykutatást végez, a

tagok bevonásával meghatározza azokat a szempontokat, amely a sikeres

választás szakmai és személyi előfeltételéül megfogalmazhatók, összeállítja

feladatkör szerint a választásra javasolt személyek jegyzékét,

d) a választási szavazólapot a Küldöttgyűlésen előterjeszti,

e) a KüldöttgyűIésnek a szavazólap kiegészítésére vonatkozó vitáját vezeti, és dönt

az újabb jelöltek felvételéről a szavazólapra,

0 ismerteti a szavazás menetét és módját,

g) közreműködik a szavazatok összeszámlálásában, értékelésében, és a választás

eredményének kíhirdetésében.

h) Az Ellenőrző bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással

hlzza, szavazategyenlőség esetén a bizottsági elnök szavazata dönt.
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VI Gazdasági Vezető

1) Őrködik az egyesület vagyon kezelése, felhasználása felett, elősegíti annak
gyarapítását, irányítja a vagyon karbantartási, leltározási és selejtezési munkálatait.

2) retadata és hatásköre:

a) Gondoskodik az előírt okmányok és nyilvántartások (számítógépes nyilvántartás}

vezetéséről, az éves pénzügyiterv és zárszámadás elkészíttetéséről, továbbá
mindezek tárolásáról, megőrzéséről, gondosodik a szövetségi nyilvántartások
vezetéséről,

b) utalványozza a pénzügyi terv keretében kiadásra kerülő összegeket, a kiadások
jogosságáról meggyőződik, a kifizetéseket ellenőrzi, továbbá pénztárellenőrzést

hajt végre;

c) ellenőrzi a költséggazdálkodás menetét, a bizonylatok könyvelés által időbeni

rögzítését, és gondoskodik az AMP SK mindennemű követeléseinek időbeni

behajtásáról,

d) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése,
e) javaslatot tesz a leltározott tárgyak kezelőjének személyére vonatkozóan.


