A Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete
KÖZGYŰLÉSÉNEK
IV /2006. (III.29.)KGY. számú
HATÁROZATA
a Közgyűlés Általános és Ügyrendi Bizottsága megalakításáról, működéséről
Az Alapszabály 21.§ j./ pontja alapján – figyelemmel a már elfogadott Szervezeti és
Működési Szabályzat 24.§-ra is – a Közgyűlés az alábbi határozatot hozza:
1.§ (1) A Közgyűlés megalakítja az Általános és Ügyrendi Bizottságát (a
továbbiakban: Bizottság).
(2) A Bizottság a Közgyűlés állandó bizottsága.
2.§ A Bizottság megalakításának célja, hogy gyakorolja a Közgyűlés általános
ellenőrző, felügyeleti és vizsgálati jogkörét, a Közgyűlés hatáskörébe tartozó
döntéseket előkészítse, a Közgyűlés által rábízott feladatokat elvégezze, valamint,
hogy állást foglaljon egyes vitás ügyrendi, és szabályértelmezési ügyekben.
3.§ A Bizottság hatásköre:
a./1 az Egyesület működésének általános felügyelete és ellenőrzése, így
különösen a Közgyűlés átruházott hatáskörében önálló döntési jogkörrel
rendelkező testület működésének és eljárásának, valamint az egyesület jogi,
gazdasági, pénzügyi tevékenységének, valamint a minősített adatok
kezelésének átfogó ellenőrzése,
b./ a Közgyűlés hatáskörébe tartozó másodfokú eljárások előkészítése,
döntési javaslattétel,
c./ a Közgyűlés hatáskörébe tartozó jogorvoslati eljárások előkészítése,
döntési javaslattétel,
d./ az Elnökség tagjaival szemben az első fokú eljárások előkészítése, döntési
javaslattétel,
e./ fegyelmi ügyek kivizsgálása, a fegyelmi eljárás lefolytatása, döntési
javaslattétel,
f./1 az Alapszabály, a Szervezeti és Működési Szabályzat, és más közgyűlési
határozatok módosítására, kiegészítésére, vagy új határozati javaslatra
irányuló előterjesztések véleményezése, és döntés a Közgyűlés elé
utalásukról; vagy saját hatáskörben ilyen előterjesztések készítése,
g./ az Alapszabály, a Szervezeti és Működési Szabályzat értelmezésével
kapcsolatos állásfoglalások kialakítása,
h./1 az Ügyrend rendelkezéseinek értelmezése, és erről állásfoglalás kiadása,
i./ döntés-előkészítés és javaslattétel összeférhetetlenségi ügyekben,
j./ minden olyan feladat elvégzésére, melyet a Közgyűlés hatáskörébe utal,
illetve melyre az Elnökség felkéri.
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4.§ (1) A Bizottság a Közgyűlésnek felelős szervezet, munkáját az Alapszabály, a
Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Közgyűlés határozatai alapján végzi.
(2) A Bizottság a hatáskörét érintő bármely kérdést —a Közgyűlés, az Elnökség
felkérésére, vagy saját elhatározásából— megtárgyalhat, és abban állást foglalhat. A
Bizottság az állásfoglalását közleményben nyilvánosságra hozza.
(3)2 A Bizottság a hatáskörébe tartozó ügyekben a felkérés átvételét, vagy a
vizsgálat megindítását követő 30 napon —átfogó működési, vagy pénzügyigazdálkodási vizsgálat esetén 60 napon— belül hoz döntést, kivéve:
a./ ha a Közgyűlés vagy az Elnökség felkérésében rövidebb határidőt kér, de
ez nem lehet kevesebb 15 napnál,
b./ vitás ügyrendi, vagy összeférhetetlenségi ügyekben, vagy olyan esetekben,
ha a Bizottság állásfoglalására a Közgyűlés közben van szükség, döntését a
Közgyűlés szünetében hozza meg.
5.§3 (1) A bizottság öt főből, egy elnökből és négy tagból, valamint két póttagból áll.
(2) A bizottság teljes ülésén tagjai sorából elnökhelyettest választ. Az elnökhelyettes
az elnököt távolléte esetén, teljes jogkörében helyettesíti.
(3) A Bizottság póttagjai akkor vehetnek részt a Bizottság munkájában teljes
jogkörrel, ha
a) a Bizottság tagjának megbízatása (az elnök megbízatását ide nem értve)
megszűnt, és annak helyébe lépett,
b) illetve ha a Bizottság tagja távolmaradása miatt részére eseti helyettesítési
megbízást adott.
(4) A Bizottság akkor határozatképes, ha az elnökön vagy az elnökhelyettesen kívül
további két bizottsági tag jelen van, kivéve a 3.§ d./, e./ és f./ pontjaiban írt
eljárásokat, ahol valamennyi tag jelenléte esetén határozatképes a Bizottság. A
Bizottság tagjainak a Bizottság ülésein való helyettesítése rendjére az SZMSZ. 15.§
(3)-(8) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak azzal, hogy a Bizottság esetében
helyettesítési korlátozás nincs.
(5) A Bizottság ülései nyilvánosak. A Bizottság indokolt esetben többségi döntéssel
zárt ülést rendelhet el.
(6) A Bizottság döntéseit a (7)bekezdésben írtak kivételével szótöbbséggel hozza; a
tagjainak szavazata egyenértékű.
(7) A Bizottság tagjainak kétharmados többségi szavazatával dönt a 3.§ d./ és e./
pontjaiban írt eljárások esetén.
(8) A többségtől eltérően szavazó bizottsági tag különvéleményét csatolhatja a
Bizottság döntéséhez.
(9) A Bizottság alakuló ülésén dönt saját ügyrendjéről.
(10) A Bizottságba nem választható be összeférhetetlenség miatt az Alapszabály
25/A.§ (7) bekezdésében meghatározottakon túl a Közgyűlés átruházott
hatáskörében önálló döntési jogkörrel rendelkező testület tagja, valamint akire nézve
a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Khtv) 9.§ (1) bekezdése
kizáró rendelkezést tartalmaz.
(11) A Khtv. 8.§ (1) bekezdése értelmében a Bizottság határozathozatalában nem
vesz részt az, akire nézve a hivatkozott törvényhely kizáró szabályt tartalmaz.
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6.§ (1)4 A Bizottságot a Közgyűlésen és az Elnökség ülésein annak elnöke vagy
elnökhelyettese, vagy az elnök által megbízott bizottsági tag képviseli.
(2)4 A Bizottság tagjai az Elnökség ülésein tanácskozási joggal vehetnek részt. A
Bizottság és az Elnökség együttes ülésére az Elnökség ügyrendje az irányadó.
(2)3 (3) A Közgyűlésen, vagy az Elnökség ülésén a Bizottság álláspontját annak
elnöke, vagy az elnök által megbízott bizottsági tag ismerteti.
(4)4 A Bizottság állásfoglalását, beszámolóját, jelentését, javaslatát a Bizottság
elnöke és az egyik bizottsági tag írja alá.
7.§ A Bizottság elnöke az éves első rendes Közgyűlésen beszámolt a Bizottság
elmúlt éves tevékenységéről.
8.§ E határozat 2006. április 03.-án lép életbe, végrehatásáért a Bizottság elnöke
felelős.
A Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete
Közgyűlése nevében:

Jakab György s.k.
az egyesület elnöke
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Hóbor Zsolt s.k.
az egyesület főtitkára
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