SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

ALAPSZABÁLYA

2012. május 9.

I.
Általános rendelkezések
1. §
A Sportiskolák Országos Szövetsége (a továbbiakban szövetség) az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek m ködésér l és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény alapján m köd , önkéntesen létrehozott, demokratikus önkormányzattal
rendelkez társadalmi szervezet.
2.§
A szövetség neve:

Sportiskolák Országos Szövetsége

Rövidített neve:

SIOSZ

A szövetség székhelye:

3300 Eger, Stadion u. 8.

A szövetség m ködési területe:

Magyarország

A szövetség alapításának éve:

2002.

3. §.
Sportiskolák fogalmának meghatározása:
1. Sportiskola: az a köznevelési intézmény, jogi személy nonprofit gazdasági társaság,
sportegyesület, sportvállalkozás, vagy utánpótlás-nevelés fejlesztését végz alapítvány, amely
az alábbiak szerint utánpótlás-nevelési feladatokat lát el vagy közrem ködik azok
ellátásában:

2. Köznevelési típusú sportiskola: az a köznevelésr l szóló törvény hatálya alá tartozó,
évfolyamos vagy korcsoportos sportági képzést biztosító köznevelési intézmény, amely a helyi
pedagógiai programját - az országos sportági szakszövetség, illetve országos sportági
szövetség vagy fogyatékosok országos sportszövetségének szakmai javaslata alapján, az
országos sportági szakszövetség, az országos sportági szövetség, vagy a fogyatékosok
országos sportszövetsége és a köznevelési típusú sportiskola közötti együttm ködési
megállapodásban foglaltakra is figyelemmel - sportiskolai kerettanterv alapján készíti el, és
biztosítja a testnevelés tantárgy emelt szint

oktatását, valamint a helyi pedagógiai

programja összeállítása során figyelemmel van a sportolók felkészítési és versenyeztetési
tevékenységére, továbbá a sportági programok megvalósításával kapcsolatos felkészítéssel és
versenyeztetéssel összefügg

feladatait jogi személy nonprofit gazdasági társasággal,
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sportegyesülettel,

sportvállalkozással

vagy

utánpótlás-nevelés

fejlesztését

végz

alapítvánnyal fennálló együttm ködési megállapodás alapján végzi.

3. Egyesületi jelleg sportiskola: az a korcsoportos sportági képzést biztosító jogi személy
nonprofit gazdasági társaság, sportegyesület, sportvállalkozás, vagy utánpótlás-nevelés
fejlesztését végz alapítvány (utánpótlás akadémia), amely köznevelési intézménnyel, a MOBbal, országos sportági szakszövetséggel, országos sportági szövetséggel, vagy fogyatékosok
országos sportszövetségével kötött együttm ködési megállapodás alapján vesz részt az
utánpótlás-nevelési feladatok ellátásban, sportolók magas szint

felkészítésében és

versenyeztetésében, vagy közrem ködik az utánpótlás-nevelési feladat-ellátás feltételeinek
biztosításában.

4. A Szövetség m ködése nyilvános, szolgáltatásait tagságán kívül igénybe vehetik az ország
területén m köd sportági területi és helyi szövetségek és tagjai (egyesületek, köznevelési
intézmények).
5. A Szövetség pártoktól független, azoktól támogatást nem kaphat, semmilyen politikai
tevékenységet nem folytathat. Országgy lési képvisel jelöltet nem állíthat, és nem
támogathat.

II.
A szövetség célja, feladatai, közhasznú tevékenysége és annak
nyilvánossága
4. §
1. A szövetség célja
a) Kapcsolattartás és együttm ködés kialakítása az állami sportirányító szervekkel, az
oktatási kormányzattal, Sportegyesületek Országos Szövetségeivel, továbbá a sportot
támogató közalapítványokkal és minden más sportképviseleti szervezettel, mely az
utánpótlás nevelést t zte célul.
b) Az

utánpótlás

neveléssel

szervezett

formában

foglalkozó,

a

sportnevelést,

sportoktatást és sportági képzést korcsoportos szervezeti formában megvalósító
szervezetek (sportiskolák) összefogása, szakmai érdekérvényesítés céljából.
c) Szoros együttm ködés kialakítása a sportiskolák két nagy típuscsoportja között
(köznevelési típusú és egyesületi jelleg sportiskola) az eredményes együttm ködés
érdekében
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d) Sportszakmai és pedagógiai programok szervezése.
2. A szövetség célja megvalósítása érdekében együttm ködik valamennyi olyan állami
szervezettel, gazdasági társasággal, jogi és magánszemélyekkel, akik elfogadják a SIOSZ célés feladat rendszerét.
3. A szövetség célja megvalósítása érdekében nemzetközi tevékenységet is folytathat.

5. §
1. A szövetség feladata
a) Ajánlásokat tesz a sportiskolák jogállásának, feladatainak egyeztetésére, finanszírozási
rendszerének kialakítására.
b) A SIOSZ-on belül a köznevelési típusú és egyesületi jelleg

sportiskolai tagozat

tevékenységének összehangolása.
c) Hosszú, közép- és rövid távú szakmai koncepciók kidolgozása az utánpótlás-nevelés
folyamatossága, min ségének meg rzése és a sportiskolák fejl dési lehet ségeinek
érdekében.
d) Ajánlások kidolgozása a sportkormányzat és a MOB felé, a sportiskolák azonos
nevelési, oktatási és képzési elveire, cél-és feladatrendszereire, módszereire és
munkaformáira, továbbá a min ségfejlesztésére.
e) A mindennapos munka segítése érdekében kapcsolatfelvétel sporttudományi feladatokat
ellátó szervezetekkel (pl.: MSTT, MET stb.).
f) A szövetség célja megvalósítása érdekében folytatott gazdasági vállalkozási
tevékenység m ködtetéséhez szükséges szakmai képzés, felkészítés, továbbképzés
biztosítása a tagjai számára.
g) A sportiskolák közötti és egyéb sportversenyek és sportrendezvények rendezése.
h) Sportutánpótlással kapcsolatos továbbképzések és konferenciák szervezése.

6. §
1. A szövetség tevékenységének nyilvánossága
a) A szövetség tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, az általa
végzett szolgáltatás igénybevételének módját a SIOSZ honlapján www.siosz.hu,
valamint országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza.
b) A szövetség m ködésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával, beszámolói
közlésekr l a rendszeresen frissített www.siosz.hu honlapján keresztül nyújt bárki
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számára elérhet tájékoztatást, valamint az érdekl

k az Egyesület székhelyén is

hozzájuthatnak az információkhoz, munkanapokon 9.00 óra és 15.00 óra között
el zetes bejelentkezés alapján.
c) Az évente kötelez közhasznúsági jelentést (éves beszámolót) az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek m ködésér l és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelel en az adott üzleti év mérlegfordulónapját követ ötödik hónap utolsó napjáig letétbe kell helyezni az Országos
Bírósági Hivatalnál, valamint közzétételér l gondoskodni kell. Az Egyesület
ködésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthet az Egyesület székhelyén
munkanapokon 9.00 óra és 15 óra között.
d) A SIOSZ központi web-lapjának megszerkesztése, üzemeltetése, karbantartása.

III.
A szövetség tagsága
7. §
1. A szövetség tagjai a tagokat megillet jogok és az ket terhel kötelezettségek terjedelme
alapján:
a) rendes tag
b) pártoló tag
c) tiszteletbeli tag
2. A szövetség rendes tagja lehet a Magyarországon nyilvántartásba vett sportiskolai
tevékenységet folytató, utánpótlás-neveléssel foglalkozó szervezet (köznevelési típusú
sportiskola, egyesületi jelleg sportiskola, függetlenül a szervezet m ködési formájától és
fenntartójától), aki a belépési nyilatkozattal a szövetség alapszabályát elfogadja és a
tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja.
3. A szövetség pártoló tagja lehet minden olyan jogi és magánszemély, illetve jogi
személyiség nélküli bármilyen szervezet is, aki a szövetség célkit zéseit erkölcsileg és
anyagilag támogatja.
4. A szövetség tiszteletbeli tagként az a magánszemély vehet fel, aki a sport, illet leg a
szövetség érdekében végzett kimagasló tevékenységével a szövetség célkit zéseit
erkölcsileg, anyagilag támogatja.

8. §
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1. A tagsági viszony keletkezése és megsz nése
a) A szövetségbe való belépés, illet leg kilépés önkéntes.
b) A szövetségi tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, törléssel vagy kizárással sz nik
meg.
c) A tagfelvétel kérdésében az elnökség határoz.
d) A felvételt megtagadó határozat ellen a szövetség közgy léséhez lehet fellebbezni,
amely fellebbezést a következ közgy lésen tárgyalja.
e) A szövetség rendes tagjairól, pártoló és tiszteletbeli tagjairól az elnökség nyilvántartást
vezet.
f) A szövetségbe való belépés írásos nyilatkozattal történik, és a nyilatkozat benyújtását követ
közgy lés igenl döntésével válik érvényessé.
g) A szövetségb l való kilépést a szövetség elnöksége részére írásban kell bejelenteni,
mellyel a tagsági viszony a bejelentés id pontjától azonnali hatállyal megsz nik.
h) Törléssel sz nik meg a tagság a tag halála (jogi személy jogutód nélküli megsz nése)
esetén, valamint akkor, ha a tagsági díjuk, illetve a vállalt anyagi támogatásuk fizetését
6 hónapnál hosszabb ideig elmulasztják, és a tartozást felszólítás ellenére sem rendezik.

9. §
A tagok jogai és kötelességei
1.

A szövetség rendes tagjainak jogai:
a) Szavazati joggal részt vesz a szövetség közgy lésén, a szövetség vezet szerveinek
megválasztásában, a határozatok meghozatalában.
b) Részt vesz a szövetség tevékenységében és rendezvényein.
c) Választható a szövetség szerveibe és tisztségeibe.
d) Észrevételt, javaslatot tesz, illet leg véleményt nyilvánít a szövetséget érint bármely
kérdésben, valamint szerveinek m ködésével kapcsolatban.
e) A szövetség valamely szervének törvénysért határozatát – a tudomására jutástól
számított 30 napon belül – a bíróság el tt megtámadhatja.
f) Részt vesz a szövetség elnöksége által meghatározott feltételek szerint a szövetségi
bizottságok munkájában.
g) Igényelheti a szövetség szakembereinek segítségét (az elnökség által meghatározott
módon)
h) Részesülhet a szövetség által nyújtott kedvezményekben.
i) Igénybe veheti a szövetség szolgáltatásait.
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j) Kiadványain feltüntetheti szövetségi tagságát.

2. A szövetség rendes tagjainak kötelezettségei:
a) A szövetség alapszabályának és egyéb szabályzatainak megtartása.
b) A

szövetség,

illetve

vezet

szervei

által

meghatározott

célkit zések

megvalósításának el segítése.
c) A tagdíj megfizetése.
d) A szövetség vagyonának megóvása.

3. A pártoló tagok jogai:
a) Magánszemély személyesen, jogi személy képvisel je útján tanácskozási joggal részt
vehet szövetség közgy lésén, ott javaslatokat tehet a szövetség m ködésével
kapcsolatban.
b) Külön megállapodás alapján igényelheti a szövetség szakembereinek segítségét. Részt
vehet szövetség által szervezett rendezvényeken.

4. A szövetség pártoló tagjainak kötelezettségei:
a) A szövetség alapszabályának, szabályzatainak, valamint határozatainak megtartása.
b) A szövetség, illetve vezet szervei által meghatározott célkit zések megvalósításának
el segítése.
c) A vállalt támogatási összeg megfizetése.

5. A tiszteletbeli tagok jogai:
a) Tanácskozási joggal részt vehet a szövetség közgy lésén.
b) Javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat a szövetség m ködésével kapcsolatban.
c) Részesülhet a szövetség által nyújtott kedvezményekben.

6. A tiszteletbeli tagok kötelezettségei:
a) A szövetség alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint határozatainak
megtartása.
b) A szövetség népszer sítése, hagyományainak ápolása.
c) A szövetség célkit zéseinek erkölcsi támogatása.
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IV.
A szövetség szervezete
10. §
A szövetség a szervei:
a) Közgy lés
b) Elnökség
c) Felügyel Bizottság
d) Tisztségvisel k

11. §
1. A szövetség legf bb szerve a közgy lés.
2. A szövetség közgy lését szükség szerint, de legalább évenként kell összehívni. A közgy lés
id pontját az elnökségnek legalább 1 hónappal korábban kell megállapítania, és azt követ en
annak helyér l, id pontjáról, továbbá tervezett napirendjér l a szövetség tagjait értesítenie
kell. A közgy lést úgy kell összehívni, hogy a meghívót tagok a közgy lés id pontját
megel

en legalább 8 nappal kézhez kapják. A meghívónak tartalmaznia kell a közgy lés

helyét, idejét és napirendjét. A közgy lés nyilvános, azon bárki részt vehet, de szavazati
joggal csak a szövetség rendes tagjai rendelkeznek.
3. A közgy lést össze kell hívni az alábbi esetekben is (rendkívüli közgy lés):
a)

Az elnökség többségi határozata alapján.

b)

A felügyel bizottság többségi határozata alapján.

c)

Ha a szövetség rendes tagjainak 1/3-a az ok és a cél megjelölésével indítványozza.

d)

Ha a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv elrendeli.

e)

Egyéb, alapszabályban meghatározott esetben.

4. A rendkívüli közgy lésre a rendes közgy lésre vonatkozó szabályok az irányadók.
5. A Közgy lésen minden egyes szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik
(meghatalmazott képvisel útján).

12. §

1. A Közgy lés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van.
2. Ha a Közgy lés eredeti id pontjától számított 1 órán belül nem válik határozatképessé, a
közgy lést el kell halasztani. A megismételt közgy lés a jelenlév tagok számára tekintet
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nélkül határozatképes a meghívóban megjelölt id ponttól számított 1 órával kés bbi
id pontban. Az ismételten összehívott közgy lés az eredeti napirendbe felvett
kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

1 3. §
A közgy lés napirendje:
1. A Közgy lés napirendjét az elnökség határozza meg, és terjeszti a közgy lés elé.
2. A Közgy lésén az alábbi napirendeket kötelez en tárgyalni kell:
a) A szövetség tevékenységér l szóló beszámoló jóváhagyása,
b) A szövetség évi költségvetésének megállapítása,
c) A felügyel bizottság beszámolója.

14. §
A közgy lés hatásköre
1. A közgy lés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) A szövetség megalakulásának, más szövetséggel, illet leg társadalmi szervezettel való
egyesülésnek, valamint feloszlásának kimondása,
b) Az alapszabály megállapítása, illetve módosítása,
c) Nemzetközi szervezetbe való belépés elhatározása,
d) A szövetség évi költségvetése bevételi f összegének és kiadások költséghelyenkénti
el irányzatának megállapítása, és az éves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása,
e) A szövetség tevékenységér l szóló beszámoló elfogadása,
f) A felügyel bizottság beszámolójának elfogadása,
g) A szövetség sportfejlesztési elképzeléseinek (a sportkormányzat sportszakmai és
utánpótlás-nevelési koncepcióinak szakmai véleményezése, az oktatási kormányzat
utánpótlás-neveléshez kapcsolódó elgondolásainak észrevételezése) elfogadása.
h) Mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy alapszabály a közgy lés kizárólagos
hatáskörébe utal.
i) A szövetség tagsági díjának megállapítása.

15. §
1. A közgy lés határozathozatala:
a)

A közgy lés

határozatait

f szabály

szerint

nyílt

szavazással,

egyszer

szótöbbséggel hozza. Szavazategyenl ség esetén a szavazást meg kell ismételni
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minaddig, amíg nem születik döntés.
b)

A tisztségvisel k megválasztása titkos szavazással történik

c)

A 15. § b) pontja esetében a határozat meghozatalához 2/3-os többség szükséges.

d)

A közgy lés titkos szavazással hoz határozatot, ha a szavazásra jogosultak 1/3-a
indítványozza.

e)

A közgy lésr l jegyz könyvet kell készíteni. A jegyz könyvnek tartalmaznia kell
a közgy lésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott
határozatokat, azok hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenz k számarányát.

f)

A hozott határozatokról az érintett szervezeteket vagy személyeket a határozat,
illetve a jegyz könyvkivonat megküldésével értesíteni kell.

g)

A jegyz könyvet a közgy lés elnöke és a jegyz könyvvezet írja alá, és két, a
közgy lés elején megválasztott személy hitelesíti.

1 6. §
A tisztségvisel k megválasztása:
1. A szövetség tisztségvisel i:
a) Az elnök
b) Az alelnök
c) Az elnökség tagjai
d) A felügyel bizottság elnöke és tagjai
2. A tisztségvisel ket a közgy lés titkos szavazással 5 évre választja.
3. Az elnököt távolléte esetén az alelnök helyettesíti.
4. Az elnökség tagjai maguk közül javaslatot tesznek az elnök, valamint az alelnök személyére.
5. Megválasztottnak az a tisztségvisel tekinthet , aki a leadott szavazatoknak több, mint a
felét megszerezte. Ha több jelölt esetén az els választási fordulóban egyik jelölt sem kapta
meg a választáshoz szükséges szavazatot, újabb választási fordulót kell tartani, amelyben a két
legtöbb szavazatot kapott jelölt vesz részt. Az újabb választási fordulóban az a jelölt tekinthet
megválasztottnak, aki a legtöbb szavazatot kapta. Szavazategyenl ség esetén a választást meg
kell ismételni, mindaddig, amíg a szavazás eredményre nem vezet.
6. A szövetség tisztségvisel i tiszteletdíjban részesülhetnek, és indokolt költségeiket
elszámolhatják.
1 7. §
Összeférhetetlenségi szabályok
1. Nem lehet a felügyel szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki:
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a) a Szövetség vagy legf bb szervének elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehet nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a
tagsági jogviszony alapján a létesít

okiratban foglaltaknak megfelel en nyújtott

alapcél szerinti juttatást, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
2. A közhasznú szervezet megsz ntét követ három évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezet

tisztségvisel je az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezet

tisztségvisel je volt – l annak megsz ntét megel

két évben legalább egy évig –

a)amely jogutód nélkül sz nt úgy meg, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelent s összeg adóhiányt tárt,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletzárást helyettesít bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjér l szóló törvényt
szerint felfüggesztette, illet leg törölte.
3. A vezet - tisztségvisel , illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet el zetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidej leg más
közhasznú szervezetnél is betölt.
4. Az Egyesület vezet

tisztségvisel je és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont]

ugyanannál a szervezetnél a felügyel bizottság tagjává nem választható meg.

V.
A szövetség elnöksége, az elnökség hatásköre
18. §
1. A szövetség tevékenységét két közgy lés közötti id szakban az elnökség irányítja. Az
elnökség a szövetség m ködését érint valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve
azokat az ügyeket, amelyek az alapszabály szerint a közgy lés kizárólagos hatáskörébe vonat,
illet leg a szövetség más szervének hatáskörébe utalt. Az elnökség tagjai vezet
tisztségvisel nek min sülnek.
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19. §
1. Az elnökség feladata
a)

A közgy lés összehívása.

b)

A szövetség törvényes és alapszabályszer m ködésének biztosítása és felügyelete.

c)

A közgy lési határozatok végrehajtásának szervezése, és a végrehajtás ellen rzése.

d)

A szövetség szervezeti és m ködési szabályzatának, fegyelmi szabályzatának és
gazdálkodási szabályzatának megállapítása és módosítása.

e)

A szövetség m ködésével kapcsolatos szabályzatok megállapítása és módosítása,
valamint a zavartalan m ködéshez szükséges határozatok meghozatala.

f)

A szakbizottságok létrehozása, megszüntetése, átadása és beszámoltatása.

g)

A szövetség fegyelmi szabályzatában meghatározott fegyelmi jogkör gyakorlása.

h)

A szövetség sportfejlesztési tervének, éves programjának jóváhagyása.

i)

Az éves költségvetés és beszámoló elkészítése.

j)

A szövetség eredményes m ködéséhez személyi és tárgyi feltételek megteremtése.

k)

A tiszteletdíjak jóváhagyása.

l)

Megállapodások jóváhagyása.

m)

Döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket közgy lés az elnökség
hatáskörébe utal.
2 0. §

1. Az elnökség hatásköre
a)

Az elnökség – megfelel fedezet birtokában – dönt a rendkívüli, a költségvetésben
nem szerepl , valamint az el irányzatot meghaladó kiadásokról. El irányzatfelhasználási jogkörében dönt a költségvetési el irányzatok évközi módosításáról,
átcsoportosításáról.

b)

Az elnökség tevékenységér l a szövetség közgy lésének tartozik beszámolás
kötelezettséggel.
2 1. §

Az elnökség tagjai
1. Az elnökség létszáma 8 f , melyb l 4 f a köznevelési típusú, 4 f az egyesületi jelleg
sportiskolákat képviseli.
2. Az elnökség tagjai az elnök, az alelnök és az elnökségi tagok.
3. Az elnökségi tagság nem személyhez, hanem intézményi képviselethez köt dik. Az adott
személy csak addig képviselhet egy intézményt, amíg azzal munkajogviszonyban áll.
4. Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:
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a) Az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való
részvétel,
b) Észrevételek, javaslatok tétele a szövetség m ködésével összefügg kérdésekben,
c) Felvilágosítás kérése a szövetség, a szövetség szerveinek m ködésével összefügg
kérdésekben,
d) Javaslattétel rendkívüli közgy lés, elnökségi ülés összehívására.
5. Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.
6. A képviseletre jogosult személy elnökségi tagsága megsz nik:
a) A mandátum lejártával.
b) Felmentéssel.
c) Visszahívással.
d) Elhalálozással.
e) A szövetségb l történ kizárással.
f) Lemondással.

22. §
Az elnökség m ködése:
1. Az elnökség maga állapítja meg a munkatervét, továbbá a szervezeti és m ködési
szabályzatában az ügyrendjét.
2. Az elnökség az ügyrendben meghatározottak szerint, de legalább évente háromszor
ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnökségi tagok 1/3-a az ok és a cél
megjelölésével kéri.
3. Az elnökség ülései nyilvánosak.
4. Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a felügyel bizottság tagjait és
elnökét.
5. Az elnökségi ülésr l jegyz könyv készül, melynek tartalmaznia kell a lényeges
észrevételeket, határozatokat, azok hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenz k
számarányát. Az érintettekkel a határozatot írásban közölni kell. Az elnökség határozatai
bárki számára nyilvánosak, és a székhelyen megtekinthet k.

23.§

1. Az elnökség ülését az elnök hívja össze az ülés helyér l, id pontjáról és a
megtárgyalandó kérdésekr l (napirendr l) – az el terjesztések megküldésével – legalább 1
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héttel korábban értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat. Halaszthatatlanul
sürg s ügyekben az elnök rövidebb határid t is megszabhat.
2. Az elnökség a tagok több mint a felének jelenléte esetén határozatképes.
3. Az elnökség határozatait általában nyílt szavazással, egyszer

szótöbbséggel hozza.

Szavazategyenl ség esetén addig történik a szavazás, amíg a kérdés el nem d l.
4. Az elnökség 50%-nál nagyobb többséggel hoz határozatot.
a) A közgy lés hatáskörébe tartozó kérdésekben, átruházott hatáskörben,
b) Az ügyrendjében meghatározott egyéb esetekben.
5. Az elnökség titkos szavazással hoz határozatot bármely elnökségi tag javaslatára.

VI.
A felügyel bizottság
24. §

1. A közgy lés a szövetség gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellen rzésére 5 éves
id tartamra felügyel bizottságot választ. A bizottság 1 elnökb l és 3 tagból áll. A
felügyel

bizottság tagjainak megválasztására az elnökségi tagok megválasztására

vonatkozó szabályok az irányadók.
2. A felügyel bizottsági tagságra is vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat a jelen
alapszabály 17. §-a tartalmazza.
3. A felügyel bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja. A bizottság tagjai és
elnöke tanácskozási joggal vesznek részt az elnökség ülésein.
4. A felügyel bizottság feladatai:
a) A szövetség pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata.
b) A társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb
kötelez el írások betartásának ellen rzése,
c) A tagdíjak befizetések ellen rzése,
d) Az éves mérleg (zárszámadás) felülvizsgálata,
e) A gazdálkodás célszer ségének, szabályszer ségének, az el irányzott
bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata,
f) A bizonylati fegyelem betartásának ellen rzése,
g) A

szövetségi

tulajdon

megóvása

megtételének ellen rzése.
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érdekében

szükséges

intézkedések

5. A felügyel

bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a szövetség

gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a tisztségvisel kt l tájékoztatást
kérni.
6. Az ellen rzések megkezdésér l a bizottság elnöke köteles tájékoztatni az elnököt. Az
ellen rzés során a bizottság pénzügyi, gazdasági, illet leg a bels ellen rzésre vonatkozó
szabályok szerint jár el.
7. Az ellen rzés tapasztalatairól a bizottság elnöke a vizsgálat befejezését l számított 15
napon belül tájékoztatja az elnökséget. Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy
rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek megszüntetésére is fel kell hívni a figyelmet.
8. A vizsgálatot követ intézkedési terv végrehajtását – az abban meghatározott határid
elteltét l számított 30 napon belül – a bizottság utóvizsgálat keretében ellen rzi.
9. Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat nem
vezet eredményre, a bizottság elnöke kezdeményezheti rendkívüli közgy lés összehívását.
10. A felügyel bizottság tevékenységér l a bizottság elnöke a szövetség közgy lésének
köteles beszámolni.

VIII.
A szövetség elnöke
25.§.
1. A szövetség elnöke az elnökség közrem ködésével irányítja a szövetség tevékenységét.

2. Az elnök feladata és hatásköre:
a) A közgy lés és az elnökség üléseinek összehívása és vezetése.
b) Az alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgy lési és elnökségi
határozatok végrehajtásának felügyelete,
c) A szövetség bizottságai munkájának figyelemmel kísérése,
d) A hírközl szervek tájékoztatása a szövetség tevékenységér l,
e) Kapcsolattartás az országos, illet leg a területi és helyi szövetségekkel,
f) Aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása,
g) Döntési jogkör gyakorlása mindazon ügyekben, amelyek nem tartoznak a
közgy lés az elnökség, illetve a szövetség egyéb szerveinek kizárólagos
hatáskörébe,
h) Mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, alapszabály,
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illetve a közgy lés, vagy az elnökség a hatáskörébe utal.
3. A szövetség elnökét az alelnök helyettesítheti, mindkett jük távolléte esetén az elnök
által írásban megbízott elnökségi tag a helyettesít .
4. Az elnök akadályoztatása esetén az alelnök, az

akadályoztatása esetén elnökség által

megbízott személy látja el az elnöki hatáskörbe tartozó feladatokat.
5. A szövetség bankszámlája fölötti rendelkezéshez az elnök és az alelnök együttes aláírása
szükséges.

IX.
A szövetség jogképessége
26.§.

A szövetség jogi személy, amelyet az elnök önállóan képvisel.

X.
A szövetség gazdálkodása és vagyona
27.§.
1. A szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik.
2. A szövetség vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végezhet.
3. A gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, az kizárólag az alapszabályban
meghatározott tevékenységekre fordítható.
4. A szövetség m ködéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tev dnek össze:
a) Tagsági díjak.
b) Magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli társaságok,
támogatása, adományai,
c) Rendezvények bevételei,
d) Reklámtevékenységb l származó bevételek,
e) Állami, társadalmi és szövetkezeti szervek, illetve sportági szövetségek által
nyújtott támogatás,
f) Gazdasági, vállalkozási tevékenységb l származó bevételek,
g) Pályázatok útján nyert támogatások.
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5. A szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel,
tartozásaiért a tagok nem felelnek.
6. A szövetség a tevékenységi célja szerinti gazdálkodását, valamint gazdasági, vállalkozási
tevékenységét és az abból származó eredmény megállapítását a társadalmi szervezetek
gazdálkodási tevékenységére vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján végzi.
7. A szövetség gazdálkodásának részletes szabályait a SIOSZ gazdálkodási szabályzata
határozza meg.

XI.
A szövetség megsz nése
28.§.
1. A szövetség megsz nik:
a) Feloszlásának a közgy lés által történt kimondásával
b) Más társadalmi szervezettel való egyesülésével
c) Az arra jogosult szerv feloszlatja, illet leg megsz nését megállapítja

XII.
Záró rendelkezések
29§.

Jelen alapszabályt a Sportiskolák Országos Szövetsége 2012. május 9. napján megtartott
közgy lése elfogadta.
2012. május ……..

…………………………………………….

Elnök
Jelen alapszabály a 2012. május 9. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály,
melyben a módosítások

lt bet vel készültek.
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