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A Felügyelő Bizottság

........................./20…. számú határozata
a Felügyelő Bizottság ügyrendjéről

A …. Szociális Szövetkezet Felügyelő Bizottság Ügyrendjét az alábbiak szerint fogadja el:


§

	A Felügyelő Bizottság 3 tagú, elnökből és két tagból áll.


	A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha legalább két tagja jelen van.


	A Felügyelő Bizottság tagjai az üléseken személyesen kötelesek részt venni, képviseletnek nincs helye.


	A Felügyelő Bizottság a döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.



§

A Felügyelő Bizottság az üléseit három havonként tartja (rendes ülés).

	Ha a Felügyelő Bizottság bármely tagja vagy az Igazgatóság, illetőleg a könyvvizsgáló kéri a Felügyelő Bizottság köteles ülést (rendkívüli ülés) tartani és megtárgyalni a kezdeményező által javasolt napirendi pontot.


	A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag hívja össze és gondoskodik az ülésvezetésről.



§

A Felügyelő Bizottság napirendi javaslatát – az Igazgatóság,  a könyvvizsgáló, a felügyelő bizottsági tagok javaslatát is figyelembe véve az elnök állapítja meg és azt a meghívóval – az ülés előtt legalább 5 nappal – kiküldi a Felügyelő Bizottság tagjainak és az ülésre meghívottaknak. A meghívóhoz csatolni kell az írásos előterjesztéseket.

	A Felügyelő Bizottság ülésére meg kell hívni az Igazgatóság képviselőjét és a könyvvizsgálót.




§

A Felügyelő Bizottság

	a) a szövetkezet szerveinek működésével és a gazdálkodással kapcsolatos 	bármely ügyet megvizsgálhat, a szövetkezet irataiba betekinthet;

	b)felhívhatja az igazgatóságot, hogy az a jogszabályoknak, az  alapszabálynak 	vagy más szabályzatnak megfelelően járjon el;

	c) indítványozhatja az igazgatóság egészének vagy egyes tagjainak a 	visszahívását, felelősségre vonását, továbbá a közgyűlés összehívását;

	d) összehívhatja a közgyűlést, ha az igazgatóság nem tesz eleget erre vonatkozó 	kötelességének;
	e) az igazgatóság jogszabályba ütköző vagy a szövetkezet érdekeit súlyosan 	sértő működése esetén haladéktalanul összehívja a közgyűlést;
	f) a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján véleményt nyilvánít a 	közgyűlés részére a szövetkezet gazdálkodásáról; e nélkül a számviteli törvény 	szerinti beszámoló tárgyában érvényes határozat nem hozható;
	g) javaslatot tesz a közgyűlésnek a vezető tisztségviselők díjazásának 	megállapítására;
	h) büntető feljelentést tesz a szövetkezet vezető tisztségviselője ellen.

	A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől, a szövetkezeti tagoktól, a munkavállalóktól a szövetkezet tevékenységéről felvilágosítást kérhet. A felvilágosítás megadása nem tagadható meg. Az indokolatlanul késedelmes tájékoztatásból eredő kárért az érintett felel.



§

A Felügyelő Bizottság évente beszámol a közgyűlésnek a tevékenységéről.

	A Felügyelő Bizottság három havonként megtárgyalja az Igazgatóság beszámolóját a tevékenységéről.



§

A Felügyelő Bizottság határozatait vita után az ülés elnöke mondja ki, amelyet a Bizottság többségi szavazással fogad el.

	A Felügyelő Bizottság határozatait az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott tag írja alá és gondoskodik az érintettekhez való eljuttatásáról.


	A Felügyelő Bizottság figyelemmel kíséri a határozatai végrehajtását.


	Az elnök gondoskodik a határozatok nyilvántartásáról.




§

A közgyűléseken és az Igazgatóság ülésein a Felügyelő Bizottság elnöke, illetőleg az általa kijelölt tag vesz részt.


§


Ez a határozat 20….. ..................................-án lép hatályba.



(Dátum)




								(...............................................)
								 a Felügyelő Bizottság elnöke




















