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Az MLSZ Csongrád Megyei Igazgatóság Társadalmi Elnökségének 04/2018. 

(2018. június 18.) számú határozata: 
 

Az MLSZ Csongrád Megyei Igazgatóság Társadalmi Elnöksége törölte az MLSZ Csongrád 

Megyei Igazgatóság Játékvezetői Bizottság ügyrendjének 1.9 bekezdését és helyette az alábbi 

szövegezést fogadta el: 

 
1.9. A Titkárt érintő követelmények 

Amennyiben a titkár nem tagja a bizottságnak, határozathozatal esetén szavazati joggal nem 

rendelkezik. 

A Titkár kötelmei 

 a jelen Ügyrendben, illetve a Szövetség egyéb szabályzataiban a számára, illetve a 

Bizottság számára előírt adminisztratív kötelezettségek ellátása, a szükséges 

dokumentumoknak a Bizottság, illetve a Bizottság Elnöke részére előkészítése, 

illetve összeállítása és kiküldése; 

 adminisztratív és szakmai támogatást nyújt a Bizottság részére az ülés előkészítése, 

koordinálása; 

 a bizottsági ülések dokumentumainak elkészítése 

A megyei igazgató előírhat a Titkárra vonatkozóan további követelményeket, amennyiben azok 

nincsenek ellentmondásban jelen Ügyrend előírásaival, valamint a Szövetség egyéb szabályzataival. 

 

A Titkárt érintő különös kötelem: 

 amennyiben a Titkár tudomása szerint, a Bizottság feladatköréhez közvetlenül 

kapcsolódóan a Bizottság, a Bizottság Elnöke vagy a Bizottság szakmai 

támogatását ellátó igazgatóság olyan döntést vagy határozatot készít elő vagy 

tervez a Bizottság feladat és hatáskörén belül, vagy ahhoz közvetlenül 

kapcsolódóan, amely eljárási vagy formai szempontból törvénysértő, 

jogszabályellenes vagy ellentétes jelen Ügyrenddel, a Szövetség valamely 

szabályzatával, főtitkári vagy elnöki utasításával vagy egyéb, a Bizottság 

működésére vonatkozó előírással, a Titkár köteles erre felhívni az adott döntés 

vagy határozat előkészítőjének figyelmét. 

 amennyiben bármely, a Bizottság vagy a Bizottság Elnöke által hozott döntés, 

határozat vagy cselekmény a Titkár megítélése szerint eljárási vagy formai 

szempontból törvénysértő, jogszabályellenes vagy ellentétes jelen Ügyrenddel, a 

Szövetség valamely szabályzatával, főtitkári vagy elnöki utasításával vagy a 

Bizottság működésére vonatkozó  előírással, a Titkár köteles erről a Bizottság 

Elnökét, illetve a Bizottság szakmai támogatását ellátó igazgatóságot azonnali 

hatállyal írásban tájékoztatni. 

  

A változtatás hatályba lépési időpontja 2018. július 01. 
 

A szavazáson a határozatot „6 igen” „0 nem” és „0 tartózkodás” mellett a társadalmi elnökség 
egyhangúan elfogadta.  
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Az MLSZ Csongrád Megyei Igazgatóság Társadalmi Elnökségének 05/2018. 

(2018. június 18.) számú határozata: 

 
 

Az MLSZ Csongrád Megyei Igazgatóság Társadalmi Elnöksége elfogadja Mihálffy Amália 

lemondását a Játékvezetői Bizottság titkári pozíciójáról.  

 

Hatályba lépés: 2018.07.01. 

 
A szavazáson a határozatot „6 igen” „0 nem” és „0 tartózkodás” mellett a társadalmi elnökség 

egyhangúan elfogadta.  

 

 
Az MLSZ Csongrád Megyei Igazgatóság Társadalmi Elnökségének 06/2018. 

(2018. június 18.) számú határozata: 

 
Az MLSZ Csongrád Megyei Igazgatóság Társadalmi Elnöksége elfogadja Fülöp Zoltán 

írásbeli lemondását a Játékvezetői Bizottság tagságáról.  

 

Hatályba lépés: 2018.07.01. 

 
A szavazáson a határozatot „6 igen” „0 nem” és „0 tartózkodás” mellett a társadalmi elnökség 

egyhangúan elfogadta.  

 


