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KÖRNYEI TENISZSZAKOSZTÁLY (továbbiakban : KTSZO) a KÖRNYEI
SPORT EGYESÜLET (továbbiakban: KSE) szervezeti egysége.
A KTSZO elfogadja és betartja a KSE érvényes ALAPSZABÁLY-ában foglaltakat, azonosul a KSE célkitűzéseivel, az elnökség vonatkozó határozatait
kötelezően alkalmazza, betartja.

A KTSZO alapvető feladatai:
- A régióban, Környe községben a teniszsport népszerűsítése.
- Az érdeklődők számára játéklehetőség biztosítása, a környei létesítmény, a
teniszpályák folyamatos kihasználtságának fenntartása.
- A tömegsport igények, szükség esetén a versenysport igények kielégítése,
feltételek biztosítása.
- Versenyek szervezése, indulási, nevezési lehetőség biztosítása bajnokságokon,
versenyeken.
- A pályák és környezetük karbantartása, megfelelő műszaki színvonal fenntartása,
lehetséges mértékű fejlesztések megfogalmazása, realizálása.
- Eredményes működéssel a KSE célkitűzések megvalósulásának elősegítése.
A KTSZO felépítése (a KSE szervezeti felépítésének megfelelően):
- szakosztályvezető
- technikai vezető
- szakosztály tagok
- pártoló tagok

3

A szakosztályvezető feladata, jogai, kötelessége:
- A KTSZO-n belül: 1 fő. A szakosztálytagok választják négy évre, a Környe
SE. vezetőségválasztó közgyűlésének évében, ezen közgyűlés időpontja és
december 31. közti időszakban.
- Szakosztályon belül érvényt szerez az elnökségi döntések, határozatok
érvényesülésének, a tagokat folyamatosan tájékoztatja minden vonatkozó
témakörben.
- A tagok kérdéseit közvetíti az elnökség felé, folyamatosan képviseli egyesületen belül a KTSZO érdekeit.
- Irányítja, vezeti a szakosztályt népszerűsítő munkát.
- Kapcsolatot létesít, tart fenn a megyei, Tatabánya Városi, esetleg a régióban működő teniszszakosztályokkal.
- Igény, szakosztályi, egyesületi döntés esetén megszervezi egy KSE csapat
bajnokságban való indulásának feltételeit.
- Eseti versenyeket szervez a KSE területén, tornákon, külső versenyeken
csapatszinten képviseli a KSE-t.
- Környe községben, a régióban aktívan népszerűsíti a teniszsportot, a KSE-t.
- Támogatókat próbál gyűjteni a KTSZO mellé, hogy elősegítse a körülményi
feltételek, a sporttevékenység színvonalának folyamatos javulását.
- Javaslatot tehet új tagfelvételre.
- Indokolt esetben fegyelmi eljárást kezdeményezhet.
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- Aktívan közreműködik a KTSZO kezelésében, használatában lévő létesítmények
állagmegóvásában, karbantartásában, fejlesztésében.

A technikai vezető feladata, jogai, kötelessége:
- A KTSZO-n belül: 1 fő ( megválasztása a szakosztályvezető választással
egyidőben, azonos módon történik ).
- Mindenben segíti a szakosztályvezető munkáját, aktívan közreműködik
az elnökségi döntések, a KTSZO működésével kapcsolatos feladatok végre
hajtásában.
- Folyamatosan felügyeli, ellenőrzi a KTSZO létesítmények műszaki állapotát.
Rendellenesség, meghibásodás esetén azonnali intézkedést kezdeményez.
- Folyamatosan felügyeli, ellenőrzi a szabályos pályahasználatot. Szabálytatalanság esetén azonnali közvetlen beavatkozással megszünteti azt.
- Támogatókat keres a játékfeltételek folyamatos javítása érdekében.
- Szükség esetén közmunkát szervez bizonyos pályakarbantartási, környezetszépítési feladatokra.
- Igény esetén csapatot szervez, versenyre delegál, ellátja a csapavezetői feladatot.
- Aktívan közreműködik háziversenyek megszervezésében, előkészítésében.
Kezdeményezi külső csapatok meghívását.
- Javaslatot tehet új tagfelvételre.
- Javaslatot tehet fegyelmi eljárás beindítására, közreműködhet fegyelmi eljárás
lefolytatásában.
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Szakosztály tagok feladatai, jogai, kötelességei:
- A belépési nyilatkozat szabályos kitöltése, benyújtása, valamint kedvező
szakosztályi döntés után lehet valaki a KSE-KTSZO tagja.
- A tag köteles megfizetni az éppen aktuális, elnökség által megállapított
sportköri tagdíjat.
A fizetés lehet havi, több havi, vagy éves befizetés.
- Befizetés nélkül, illetve felszólítás után is két hónapnál nagyobb hátralékkal
rendelkezők a teniszpályát (-kat), a Környe SE egyéb létesítményeit nem
használhatják. Ilyen esetben a szakosztályvezető a tagot érintő kizárási javaslatot
terjeszt a Környe SE. Elnöksége elé. Valamennyi befizetés teljesítése után az
igazoló csekkszelvényt ( v. másolatát) 10 napon belül a szakosztályvezetőnek le
kell adni.
- A tag köteles betartani a KSE Alapszabályában, valamint a KTSZO Szervezetiés Működési Szabályzatában rögzített, vonatkozó előírásokat.
- A tagok résztvehetnek (egyben kötelességük is) a KSE soros- és rendkívüli
közgyűlésén, a szakosztály szakosztály -gyűlésén. A18. életévüket betöltött
tagok szavazati joggal rendelkeznek.
- Valamennyi KTSZO tagjavaslatot tehet a szakosztály életét érintő valamenynyi kérdéssel kapcsolatban, elsősorban a színvonal folyamatos emelkedése, a
feltételek javítása érdekében.
A tag jogosult a KTSZO sportlétesítményeinek, szociális, kiszolgáló helyiségeinek használatára.
A létesítmény használata során a tag köteles betartani a pályahasználat, valamint a normális emberi együttélés alapvető követelményeit, a tisztaságra, a
rend fenntartására vonatkozó szabályokat.
A tag jogosult a KTSZO valamennyi szervezett rendezvényén, versenyén résztvenni.
Minden tag évente egyszer köteles társadalmi munkában részt venni. Aki sem a
meghirdetett időpontban, sem egy későbbi un. pótidőpontban ( amit az illető
személynek kell egyeztetni, kezdeményezni a technikai vezetőnél)
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sem teljesít társadalmi munkát, 5.000 Ft ( azaz ötezer forint) egyösszegű
befizetéssel ( csekken) válthatja azt meg. Az esetleges befizetést tárgyév 12. hó
31-ig kell megtenni, az igazoló csekkszelvényt ( vagy másolatát) a befizetés után
10 napon belül a szakosztályvezetőnél le kell adni.
A pártoló tagok feladata, jogai, kötelességei:

- A belépési nyilatkozat kitöltése, benyújtása, elfogadása után lehet valaki a
KSE-KTSZO pártoló tagja.
- A pártoló tag köteles megfizetni az éppen aktuális, elnökség által megállapított pártoló tagdíjat.
- A pártoló tag szavazati jog nélkül részt vehet a KSE soros- és rendkívüli
közgyűlésein, a KTSZO szakosztályi gyűlésein.
- Aktív közreműködője lehet a KTSZO rendezésű tömegsport jellegű sporteseményeknek.
- Valamennyi KSE, KTSZO rendezvényen meghívottként részt vehet, használhatja
a KSE létesítményeit.
A pályahasználat szabályai:
- A KTSZO kezelésében, üzemeltetésében, kizárólag teniszezési célra, 2 db
salakborítású teniszpálya áll rendelkezésre.
- A teniszpályákat KTSZO tagok és „külső személyek" egyaránt használhatják.
- A KSE és KTSZO tagok térítésmentesen, míg tagsági jogviszonnyal nem
rendelkező személyek az éppen aktuális pályabérleti díj megfizetése mellett
használhatják a pályákat.
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- Amennyiben egy vagy több KSE (KTSZO) tag tagsági jogviszonnyal nem
rendelkező személlyel (vagy személyekkel) használja a pályát, utóbbi (-ak) az
aktuális pálya- bérleti díj 50 %-át kötelesek megfizetni. Ilyen esetekben a KSE
tag a bérlet idő teljes tartama alatt a helyszínen kell hogy tartózkodjon.
- Az aktuális pályabérleti díj megállapítására a KSE elnöksége jogosult.
Ennek összegéről a pályafoglaláskor kaphat pontos információt az érdeklődő.
- Játékra jelentkezés, a pályahasználat lefoglalása un. PÁLYAHASZNÁLATI
NAPLÓ segítségével történik.
- A PÁLYAHASZNÁLATI NAPLÓ elhelyezése:
OVIT ZRt. Nyugat-Magyarországi Területi Főmérnökség portája
Tatabánya II., Környei út 34.
( Bánhida vasútállomással ferdén szemben, az előkertben három zászló
mutatja a helyszínt.)
Telefon: 06-34/522-011
- Pályát foglalni, időpontot egyeztetni személyesen, vagy telefonon lehetséges fenti
helyen, az alábbi időpontokban:
a hét minden napján 0 - 2 4 óráig.
- Pályaigényléskor az igénylő köteles megadni nevét, van-e KSE tagsági jogviszonya, ill. melyik napon, mettől-meddig foglalja a pályát.
Minimum pályafoglalás: 1 óra/nap
- Játékszüneti időszakokban a pályákat mindig zárva kell tartani. A pályák, illetve
szociális- és mellékhelyiségek kulcsait az igénylés helyszínén a kezdő időpont
előtt 30 perccel lehet átvenni, majd ugyanitt leadni az időpont lejárta után 60
perccel.
A pályakulcsokkal rendelkezők természetesen saját kulcsaikat használják.
- A pályahasználati díjat, a létesítmény kulcsainak átvételekor, az átvétel helyszínén, a játék megkezdése előtt kell kifizetni.
- A pályahasználattal együtt jár az öltöző, fürdő és WC használati lehetőség.
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- A pályákon teniszháló folyamatosan van felszerelve, labdáról, ütőről egyénileg
kell gondoskodni.
- A pályákon puha műanyagtalpú sportcipő használata ajánlott és kötelező, utcai,
vagy egyéb speciális cipőben (pl. szöges-futó, stoplis - foci) belépni tilos!!!
Öltözetre vonatkozó más előírás nincs.
- Az esőzés miatt felpuhult talajú pályákat használni tilos.
- Száraz, napsütéses időben a pályákat használatbavétel előtt és használat közben alaposan meg kell locsolni. „Poros felületű” pályán játszani tilos.
A locsolás a pályahasználók kötelessége, és ezen tevékenység időigénye beleszámít a pályabérlés idejébe. A locsolás műszaki feltételei a helyszínen biztosítottak.
- A játék befejezése után, még a bérleti időn belül a használt pályát (-kat) a
helyszínen lévő lehúzó kefékkel le kell húzni lehetőleg a kör-körös technikát
alkalmazva.
A pálya (-k) lehúzása a pályabérlők kötelessége.
- A pályákon és környezetükben az általános rend és tisztaság folyamatos fenntartása kötelező.
- Ha valaki pályahasználat közben rendellenességet tapasztal (pl. pálya, vagy
pályatartozék sérülés) a bejelentkezés helyén ezt jelenteni köteles.
- Szabálytalan pályahasználat tapasztalása esetén az észlelő a szakosztályvezetőt,
vagy a technikai vezetőt azonnal értesíteni köteles, akiknek joguk, sőt feladatuk
a szabálytalanság megszüntetése, a játékjog azonnali megvonása, felfüggesztése,
esetleg javító intézkedés kezdeményezése.
Szabálytalan pályahasználatnak minősül:
- hiányzik a pályafoglalás a pályahasználati naplóban.
- a nem KSE tag miatti pályahasználati díj kifizetése elmaradt.
- a KSE tagnak a megengedettnél nagyobb (fél év) tagdíjfizetési hátraléka van.
- a pályán (kerítésen belül) tartózkodók nem megfelelő cipőt viselnek.
- a pálya locsolás elmaradása.
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- a pálya lehúzás elhagyása.
- a teniszen kívüli, másfajta játék (pl.lábtenisz) folytatása.
- felázott, puha talajú pályán való játék, a durva felületi hibák keletkezése miatt!
A SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-ban leírtak vonatkozó részeinek betartása valamennyi KTSZO tag, ill. pályahasználó számára kötelező.
Környe, 2010. február 10.

…………………………………….
Váradi Csaba
KSE elnöke

………………………………………..

Erl József
tecnikai vezető

………………………………………..

Baranya Gyula
szakosztályvezető

