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PARA SZAKMAI BIZOTTSÁG
BIZOTTSÁGI ÜGYREND
1.§
A bizottság létrehozása

(1)

A Para Szakmai Bizottságot (a továbbiakban PSZB) a Magyar Triatlon Szövetség
Elnöksége (a továbbiakban MTSZ) 9/2016. (II. 03.) sz. határozatával hozta létre.

(2)

A Bizottság létszáma, és összetétele a 9-1/2016. (II. 03.) számú elnökségi határozat
alapján:
A Bizottság elnöke:

Pocsai Balázs paratriatlon szövetségi kapitány

A Bizottság tagjai:

dr. Litavecz Anna

MPB kapcsolattartó

dr. Pécsi Annamária edző

(3)

Balla Péter

edző

Gább Dávid

edző

A Bizottság létszámának és személyi összetételének változásáról az MTSZ Elnöksége
az Alapszabály 34. §-a 2) pontja alapján határozattal dönt.

(4)

A Bizottság feladatait, jog- és hatáskörét jelen Ügyrend rögzíti.
2.§
A bizottság hatásköre, feladatai

(1)

A Bizottság általános feladatköreként előkészíti az Elnökség számára a Magyar
Paratriatlon Csapat éves szakmai tervét és költségvetését.
Ennek keretében
-

javaslatot tesz az éves versenynaptár tervezetére,

-

javaslatot tesz az adott szezonban a Paratriatlon Csapat tevékenységéhez
szükséges források összegére,

-

javaslatot tesz a Paratriatlon Csapat tevékenységére rendelkezésre álló
források felosztására, felhasználására,

(2)

elkészíti a válogatottra vonatkozó válogatási elveket és kritériumtervet.

Értékeli a versenyzők munkáját és eredményeit.

(3)

A Bizottság dönt az Elnökség által átruházott hatáskörbe tartozó ügyekben.
3. §
A Bizottság képviselete

(1)

A Bizottságot elnöke képviseli.

(2)

Az elnököt akadályoztatása esetén az általa felkért tag helyettesíti.
4. §
A Bizottság elnöke

(1)

A Bizottság elnökének feladatai:
-

tervezi és szervezi a Bizottság tevékenységét,

-

összehívja a Bizottságot, vezeti annak üléseit,

-

gondoskodik a bizottság javaslatainak, döntéseinek megfelelő
továbbításáról az illetékesek/érintettek felé (Elnökség, sportolók,
sportszakemberek, egyesületek, stb.),

-

beszámol az Elnökségnek a Bizottság működéséről,

-

szükség szerint együttműködik az MTSZ más bizottságainak elnökeivel,

-

javaslatot tesz a Bizottság tagjai közötti munkamegosztásra,

-

állást foglal a Bizottság feladatkörébe tartozó kérdésekben,

-

elkészíti a Bizottság üléseinek emlékeztetőjét.
5. §
A Bizottság működése

(1)

A Bizottság szükség szerint, de legalább évente 2 alkalommal ülésezik.

(2)

A Bizottsági ülések összehívása:
-

A Bizottság rendes ülését az elnök hívja össze az ülés napirendjének és
írásos előterjesztéseinek megküldésével.

-

A Bizottság rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezheti továbbá
az Elnökség vagy a Bizottság tagjainak fele.

-

A Bizottság rendkívüli ülését az Elnökség vagy a tagok
kezdeményezése alapján az Elnök köteles haladéktalanul, de legkésőbb 15
napon belül összehívni.

(3)

Kapcsolattartás:
A Bizottság tagjai két ülés között egymással elektronikus úton (e-mailben) és telefonon
tartják a kapcsolatot.
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(4)

A Bizottság papír alapú dokumentumait (emlékeztetők, szakmai tervek,
költségvetés, stb.) az elnök készíti el és tárolja, azokat az Elnökség kérésére igény
szerint benyújtja.
6. §
Határozatképesség, határozathozatal

(1)

Határozatképesség:
A Bizottság határozatképes, ha tagjai közül minimum 2 fő jelen van.

(2)

Határozathozatal
-

A Bizottság határozatait nyílt szavazással ülésén hozza.

-

Rendkívüli esetben a PSZB elnökének kérésére határozathozatalra elektronikus
úton is sor kerülhet.

-

A Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

-

Szavazategyenlőség esetén a Bizottság elnöke mindkét változatot
felterjeszti az Elnökségnek döntéshozatalra.
7. §
Záró rendelkezések

(1)

Jelen Ügyrendet módosításokkal egységes szerkezetben az MTSZ Elnöksége 28/2018.
(II.14.) számú határozatával elfogadta.

(2)

Ezen Ügyrend a közzététele napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

(3)

Egyidejűleg a 9/2016. (II. 03.) számú elnökségi határozat hatályát vesztette.

Budapest, 2018. február hónap 14. nap

Pocsai Balázs

dr. Bátorfi Béla Árpád

PSZB elnök

MTSZ elnök
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