Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület
(Iskolaszövetség)
Alapszabálya
Általános rendelkezések
1.§
/1/ Az egyesület neve: Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért
(Iskolaszövetség), angol neve: Association of Social Work Education in Hungary
/2/ Az Iskolaszövetség székhelye: 1094 Budapest, Liliom u. 8.
/3/ Az Iskolaszövetség jogi személy.

Egyesület

Az Iskolaszövetség célja, feladatai, politikamentessége
2. §
Az Iskolaszövetség azokat az oktatási intézményeket és személyeket tömöríti, akik
tevékenységükkel és összefogásukkal hozzájárulnak
– a tanszabadság alkotmányos jogát, a magyar és a nemzetközi képzési hagyományokat, a
szakmai és etikai értékrendet szem előtt tartva, a jogrend betartásával, a magas színvonalú
szociális képzés megvalósításához;
– a magyar szociális képzések szakmai és társszervekkel való együttműködéshez.
3. §
/1/ Az Iskolaszövetség feladatai
a) érdekképviseletet fejt ki a szociális képzések egésze és az egyes tagok érdekében;
b) elősegíti és védi a szociális képzések színvonalát, óvja a szociális hivatás tekintélyét;
c) részt vesz a szociális szakma és a képzés kapcsolatának fejlesztésében;
d) ajánlásokat, állásfoglalásokat, koncepciókat dolgoz ki a fenti célok megvalósítására;
e) részt vesz a szociális képzéseket érintő jogszabályok kidolgozásában, a szociális képzések
feltételeit érintő intézkedések előkészítésében, illetve kezdeményezi azokat;
f) részt vesz a képzések szakmai, képzési és kimeneti követelményeinek kidolgozásában,
szükség esetén kezdeményezi a követelményrendszer módosítását;
g) képzésfejlesztést végez: kiadványokat készít, konferenciákat, továbbképzéseket szervez,
erről igazolást ad ki, gyűjti és terjeszti a képzéssel kapcsolatos információkat;
h) ajánlásokat tesz tananyagok elkészítésére;
i) az érdekelt képzőintézmény megkeresésére véleményt nyilvánít szakmai programjáról,
tantervéről;
j) szervezi a tagok, valamint az Iskolaszövetség szakmai kapcsolatait a hazai és a külföldi
intézményekkel;
k) az Iskolaszövetség az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
1. tudományos tevékenység, kutatás,
2. szociális képzés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
3. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
4. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának
elősegítése,
5. euroatlanti integráció elősegítése.
/2/ Az Iskolaszövetség gazdasági tevékenységet a szakmai célok megvalósítása, működési
feltételeinek biztosítása és fejlesztése érdekében folytathat.
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/3/ Az Iskolaszövetség kinyilvánítja, hogy pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, és
azoknak támogatást nem nyújt. Országgyűlési, megyei és fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet
nem állít, és nem támogat.
A tagság
4. §
/1/ Az Iskolaszövetség tagságát rendes, pártoló és tiszteletbeli tagok alkotják.
/2/ Rendes tag lehet
- az a büntetlen előéletű, cselekvőképes személy, aki a szociális szakemberek képzésével
foglalkozik, részt vesz szociális képzésben, illetve részt vesz a szociális szakember képzés
tervezésében, szervezésében, irányításában és kutatásában, egyetért az Iskolaszövetség
célkitűzéseivel, és felvételét kéri (egyéni tag);
- az a képzőintézmény, illetve képzőintézmény szervezeti egysége, amely szociális szakemberek
képzésével foglalkozik, egyetért az Iskolaszövetség célkitűzéseivel, és felvételét kéri (a
továbbiakban: intézményi tag); az intézményi tag három képviselőt delegálhat, a képviselő az
intézmény nyilatkozata alapján gyakorolja jogait és kötelezettségeit.
/3/ Pártoló tag lehet a rokonszakmák szakembereit képző természetes személy, képzőintézmény,
illetve képzőintézmény szervezeti egysége, illetve más természetes és jogi személy vagy intézmény,
aki/amely egyetért az Iskolaszövetség célkitűzéseivel, tevékenységével; anyagi, erkölcsi
hozzájárulásával az Iskolaszövetség céljainak megvalósítását rendszeresen segíti, és felvételét kéri a
pártoló tagok sorába.
/4/ Tiszteletbeli tag az a természetes személy lehet, aki az Iskolaszövetség célkitűzései
megvalósítása során kiemelkedő munkát végzett, és segíti az Iskolaszövetséget céljai
megvalósításában, feladatai megoldásában.
5.§
/1/ A rendes tag személyesen és/vagy képviselői útján
a) jogosult és köteles részt venni az Iskolaszövetség munkájában,
b) jogosult választóként és választott tisztségviselőként részt venni az Iskolaszövetség életében,
és köteles legjobb tudása szerint eljárni,
c) szavazati joga van a közgyűlésen, szekcióülésen és munkacsoportban, tanácskozási joggal
részt vehet valamennyi testületi ülésen,
d) szakmai, érdekképviseleti segítséget kérhet az Iskolaszövetségtől,
e) írásban vagy szóban tájékoztatást kaphat az Iskolaszövetség ügyeiről a választott
tisztségviselőktől, azok munkáját az Alapszabályban meghatározott módon ellenőrizheti, az
Iskolaszövetség dokumentumaiba betekinthet,
f) köteles az adott évi tagdíjat a tárgyév május 31.-éig megfizetni.
/2/ A pártoló és tiszteletbeli tag jogosult
a) személyesen illetve képviselői útján részt venni az Iskolaszövetség munkájában,
célkitűzéseinek megvalósításában,
b) tanácskozási joggal részt venni a testületi üléseken, javaslatot, indítványt tenni,
c) tájékoztatást kapni az Iskolaszövetségről és véleményt nyilvánítani róla,
d) szakmai, érdekképviseleti segítséget kérni az Iskolaszövetségtől.
6. §
/1/ A rendes és a pártoló tagsági viszony keletkezéséről az elnökség, a „tiszteletbeli tag” cím
odaítéléséről a közgyűlés dönt.
/2/ A tiszteletbeli tagsági viszony a közgyűlés napján keletkezik, a rendes és a pártoló tagsági
viszony azon a napon kezdődik, amikor az elnökség a belépési kérelmet elfogadja.
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/3/ A tagsági viszony megszűnik kilépéssel, törléssel és kizárással.
/ 4/ A kilépésnek az elnökséghez történő írásbeli bejelentésével a tagsági viszony megszűnik.
/5/ Az elnökség törli a tagok sorából az elhunyt egyéni tagot, a megszűnt intézményi tagot, valamint
azt a rendes tagot, aki/amely az éves tagdíjat a tárgyévet követő május 31-éig felszólítás ellenére
sem fizeti be.
/6/ Kizárással szűnik meg tagsági viszonya annak, aki tagi, illetve tisztségviselői kötelezettségeit
vétkesen megszegi, illetve súlyos mulasztása az Iskolaszövetség célkitűzéseinek megvalósulását
akadályozza. A kizárás a közgyűlés hatásköre.
Az Iskolaszövetség szervei és tisztségviselői
7. §
/1/ Az Iskolaszövetség szervei:
a) a közgyűlés,
b) a szekciók,
c) az elnökség,
d) az ellenőrző bizottság,
e) a munkacsoportok.
/2/ Az Iskolaszövetség tisztségviselői:
a) az elnök,
b) a tiszteletbeli elnök
c) a szekcióvezetők,
d) az ellenőrző bizottság elnöke,
e) az elnökség és az ellenőrző bizottság tagjai,
f) más szervezetekbe delegált képviselők és küldöttek,
g) a munkacsoportok vezetői,
h) az ügyvezető.
/3/ Az Iskolaszövetség választott tisztségviselője csak rendes tag (illetve az intézményi tag
képviselője) lehet, aki egyidejűleg nem töltheti be az Iskolaszövetség munkacsoport-vezetői illetve
ügyvezetői tisztségét.
/4/ A tisztújító közgyűlés előtt az elnökség háromtagú jelölőbizottságot hoz létre, amelynek feladata
a javaslatok összegyűjtése, a jelöltek tagsági viszonyának ellenőrzése, a javaslatok előterjesztése, a
megjelent, szavazati joggal rendelkező rendes tagok és a pártoló tagok mandátumának vizsgálata és
jegyzőkönyvezése, továbbá a választás alapszabály szerinti lebonyolítása.
/5/ Az elnököt, az ellenőrző bizottság elnökét, az elnökséget, az ellenőrző bizottság tagjait, a
képviselőket és a küldötteket - ebben a sorrendben - a közgyűlés kétévi időtartamra titkos
szavazással választja. Az elnököt, az ellenőrző bizottság elnökét, a képviselőket külön szavazási
eljárásban kell; az elnökséget, az ellenőrző bizottság tagjait és küldötteket egy eljárásban is lehet
megválasztani.
/6/ Az Iskolaszövetség elnökének megválasztásakor szükség szerint többszöri szavazásnak van
helye. Az első szavazás alapján megválasztott elnök az, aki a mandátummal rendelkezők szavazatai
felénél eggyel több szavazatot kapott. Ha az első szavazás alkalmával ezt a többséget egyik jelölt
sem érte el, új szavazást kell elrendelni. Ez alkalommal csak arra a két jelöltre lehet szavazni, aki az
előző szavazás alkalmával a legtöbb szavazatot kapta. Közülük az tekinthető megválasztott
elnöknek, aki a mandátummal rendelkező tagok szavazatai felénél eggyel többet elnyert. A többi
tisztségviselő megválasztása esetén azt a jelöltet lehet megválasztottnak tekinteni, aki a legtöbb
érvényes szavazatot kapta.
Újabb tisztújító közgyűlést kell összehívni, ha nem sikerült minden tisztségviselőt megválasztani.
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/7/ A munkacsoportok vezetőit és az ügyvezetőt határozott időtartamra az elnökség bízza meg.
/8/ A szekcióvezetőt a szekció tagjai választják két éves időtartamra.
/9/ Az Iskolaszövetség ügyvezetője és a munkacsoportok vezetői tevékenységükért megbízási
jogviszony alapján díjazásban részesülhetnek. Alkalmazotti jogviszonyt az elnökség a közgyűlés
jóváhagyásával létesíthet az ügyvezetővel és a munkacsoportok vezetőivel.
/10/ Az Iskolaszövetség választott tisztségviselői költségtérítésben, a közgyűlés határozata alapján
tiszteletdíjban részesíthetők.
A közgyűlés
8. §
/1/ A Közgyűlés az Iskolaszövetség legfőbb testülete. A Közgyűlés a tagok összessége.
/2/ A Közgyűlés szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. A Közgyűlést a napirend
meghatározásával össze kell hívni, ha azt
a) a rendes tagok legalább 25 %-a írásban,
b) az Iskolaszövetség elnöksége,
c) a tiszteletbeli elnök,
d) az Iskolaszövetség Ellenőrző Bizottságának elnöke indítványozza.
/3/ Az elnök az indítvány kézhezvételétől számított 30 napon belüli időpontra a Közgyűlést köteles
összehívni, 15 napos előzetes írásbeli kiértesítési kötelezettséggel.
/4 / A Közgyűlés ülései nyilvánosak. Zárt ülést kell elrendelni személyi kérdésben a Közgyűlés
egyszerű többséggel meghozott határozata alapján.
/5/ A Közgyűlés az Iskolaszövetséget érintő minden kérdésben dönthet. A Közgyűlés hatásköre:
a) megállapítja és módosítja az Iskolaszövetség alapszabályát,
b) jóváhagyja az Iskolaszövetség programját, munkatervét, feladatait,
c) dönt az Iskolaszövetség éves költségvetéséről és előirányzatairól,
d) dönt a tagdíj mértékéről,
e) dönt az Iskolaszövetség megalakulásáról, megszűnéséről, vagy más társadalmi szervezettel
történő egyesüléséről,
f) dönt a tiszteletbeli tag felvételéről,
g) dönt a tag kizárásáról,
h) megválasztja az elnököt, a tiszteletbeli elnököt, az ellenőrző bizottság elnökét, az elnökség
és az ellenőrző bizottság tagjait, az elnök akadályoztatása esetére megnevezett egyik
elnökségi tagot, a képviselőket és a küldötteket,
i) saját kérésére, továbbá három hónapot meghaladó tartós akadályoztatása esetén, illetve, ha
feladatát három hónapon keresztül nem teljesíti, fölmenti az elnököt, a szekcióvezetőket, az
ellenőrző bizottság elnökét, az elnökség és az ellenőrző bizottság tagjait, az elnök
akadályoztatása esetére megnevezett egyik elnökségi tagot, a képviselőket és a küldötteket.
j) dönt a szekció/k/ létrehozásáról,
k) jóváhagyja az elnökség ügyrendjét,
l) jóváhagyja a gazdálkodási szabályzatot, az elnökség éves szakmai és gazdálkodási
beszámolóját, az ellenőrző bizottság jelentését,
m) elfogadja a közhasznúsági jelentést.
/6/ A Közgyűlés döntési jogkörét az /5/ b) és c) pontjához tartozó ügykör egyes részeiben –
különösen munkacsoportok esetén - határidővel az elnökségre átruházhatja.
/7/ A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a rendes tagok több mint fele jelen van.
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/8/ A Közgyűlést határozatképtelenség esetén – azonos napirenddel – harminc napon belüli
időpontra újra össze kell hívni azzal, hogy az ismételten összehívott Közgyűlés az eredetileg
meghirdetett napirendi pontok – kivéve 8. § /5/ bek. a) e) és g) pontok – tekintetében akkor
határozatképes, ha a természetes személy tagok legalább egytizede és az intézményi tagok legalább
fele jelen van, és ha az Iskolaszövetség elnöke erre a tényre az eredeti közgyűlésre szóló
meghívóban is felhívta a figyelmet.
/9/ Egy személynek egy szavazata van, akár saját jogán, akár intézményi tag képviselőjeként vesz
részt a szavazáson.
/10/ A Közgyűlés határozatait egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök
szavazat dönt. A 8. § /4/ a) g) pontokban hozott határozatok érvényességéhez a jelenlévő rendes
tagok kétharmadának szavazata szükséges.
/11/ A szavazás általában nyilvános, de titkos szavazást kell elrendelni a Közgyűlés egyszerű
többséggel meghozott határozata alapján.
/12/ A Közgyűlés üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyet a két, a közgyűlés elején megválasztott tag
hitelesít. A hitelesítők feladata a szavazatszámlálás is.
/13/ A Közgyűlést lehetőség szerint szakmai rendezvénnyel együtt kell szervezni.
A szekció
9. §
/1/ Az Iskolaszövetség tagjaiból, az Iskolaszövetség szervezetén belül, az Iskolaszövetség céljai
megvalósítására, hatásosabb együttműködésre és érdekképviseletre a Közgyűlés szekciókat hozhat
létre. A szekció alapvető célkitűzései az Iskolaszövetség céljaival megegyezők, gazdálkodása nem
különül el.
/2/ A szekció feladatai különösen:
a) szakmai érdekképviseletet fejt ki az egyes tagok érdekében az Iskolaszövetség szervezetén
belül és kívül,
b) ajánlásokat, állásfoglalásokat, koncepciókat dolgoz ki egy-egy képzési terület céljai
megvalósítására,
c) részt vesz az egyes képzési területek követelményrendszerének kidolgozásában, szükség
esetén kezdeményezi a követelményrendszer módosítását,
d) az érdekelt intézmény megkeresésére részt vesz az egyes szociális képzések feltételeit
érintő intézményi intézkedések előkészítésében.
Az elnökség
10. §
/1/ Az elnökség az Iskolaszövetség végrehajtó testülete. Az elnökség öttagú. Az elnökségi ülésen az
ellenőrző bizottság elnöke, a szekciók és a munkacsoportok vezetői tanácskozási joggal vesznek
részt.
/2/ Az elnökség feladata:
a) végrehajtja a közgyűlés határozatait,
b) intézi az Iskolaszövetség azon ügyeit, amelyeket az alapszabály nem utal kifejezetten a
közgyűlés hatáskörébe, illetve, amely ügyek intézése a közgyűlésig nem halasztható,
c) ellátja azokat a feladatokat, amelyet az alapszabály, illetve a közgyűlés a feladatkörébe
utal,
d) dönt azokban a kérdésekben, amit a közgyűlés a hatáskörébe utalt,
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e) előkészíti az Iskolaszövetség éves munkatervét, költségvetését,
f) előkészíti szükség esetén az alapszabály, a gazdálkodási szabályzat, illetve az elnökségi
ügyrend módosítását,
g) képviseli az Iskolaszövetséget a közgyűlések közötti időszakban,
h) dönt a rendes és a pártoló tagsági viszony keletkezéséről, és erről a jelentkezőt 15 napon
belül írásban értesíti. A tiszteletbeli tag cím odaítéléséről értesítést küld, és átadását
megszervezi. A tagsági viszony megszerzésével és megszűnésével kapcsolatban a
Közgyűlést tájékoztatja.
i) rendszeres kapcsolatot tart a társszervezetekkel, intézményekkel,
j) szükség esetén munkacsoportot hoz létre az Iskolaszövetség egyes feladatai ellátására
k) megbízza a munkacsoport vezetőjét és az ügyvezetőt,
l) a tagságnak címzett dokumentumok tartalmát nyolc napon belül a tagság tudomására
hozza,
m) a tagot – külön kérésére – 30 napon belül tájékoztatja az Iskolaszövetség munkájáról,
o) beszámolót készít az Iskolaszövetség céljai teljesüléséről, feladatai végrehajtásáról,
gazdálkodásáról, és évente beterjeszti a közgyűlésnek.
/3/ Az elnökség szükség szerint, de legalább kéthavonta tart ülést. Az ülést az elnök hívja össze.
Három elnökségi tag, illetve a tiszteletbeli elnök indítványára 8 napon belül kell ülést tartani.
/4/ Az elnökség akkor határozatképes, ha legalább három tagja jelen van. Az elnökség határozatait
nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
/5/ Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat
alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek az Iskolaszövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Iskolaszövetség által tagjának, a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
/6/ Az elnökségnek a tisztújító közgyűlést követő három napon belül alakuló ülést kell tartania.
/7/ Az elnökség üléséről emlékeztető készül, amely a határozatokat is tartalmazza. A határozatokat
az ülésen az elnök fogalmazza meg az emlékeztető számára. Az emlékeztetőt az ügyvezető és az
elnök írja alá.
Az elnök
11. §
/1/ Az Iskolaszövetség elnökét a korábbi elnök megbízatásának lejárta előtt legalább 15 nappal, ha
pedig a megbízás idő előtt szűnik meg, a megszűnéstől számított 60 napon belül kell megválasztani.
/2/ Az elnöki megbízatás megszűnik:
a) a megbízatás idejének lejártával,
b) az elnök halálával,
c) lemondással,
d) fölmentéssel.
/3/ Az elnök feladatai:
a) gondoskodik a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtásáról,
b) képviseli az Iskolaszövetséget,
c) összehívja a közgyűlést, gondoskodik levezető elnökről és jegyzőkönyvvezetőről,
d) a közgyűlés elé terjeszti az elnökség javaslatait, beszámolóit,
e) szervezi az elnökség munkáját, összehívja és vezeti az elnökség üléseit,
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f) gyakorolja a munkáltatói jogokat az elnökség felhatalmazása alapján az ügyvezető és a
munkacsoport vezetők esetében,
g) utalványozási jogot gyakorol az ügyvezető ellenjegyzése mellett.
/4/ Az Iskolaszövetség elnökét akadályoztatása esetén a Közgyűlés által megválasztott egyik
elnökségi tag helyettesíti.
A tiszteletbeli elnök
/5/ Az Iskolaszövetség tiszteletbeli elnökét határozatlan időre a küldöttgyűlés választja meg.
/6/ Az Iskolaszövetség tiszteletbeli elnökének személyére bármelyik rendes tag, illetve képviselője
tehet javaslatot írásban. A tiszteletbeli elnöknek jelölt személynek nyilatkoznia kell arról, hogy
elfogadja-e a jelölést.
/7/ Az Iskolaszövetség tiszteletbeli elnöke nem lehet az ellenőrző bizottság elnöke vagy tagja.
/8/ A tiszteletbeli elnök megbízatása megszűnik
a) lemondással;
b) a tiszteletbeli elnök halálával.
/9/ A Iskolaszövetség Szövetség tiszteletbeli elnöke tanácskozási joggal vesz részt a közgyűlés és
az elnökség ülésein.
Az ellenőrző bizottság
12. §
/1/ Az ellenőrző bizottság háromtagú, akiket a közgyűlés az elnökre és a tagokra elrendelt
szavazással választ. Az ellenőrző bizottság a megválasztását követő 8 napon belül megtartja alakuló
ülését. Az ellenőrző bizottság mindhárom tag jelenléte esetén határozatképes. Valamely tag
akadályoztatása esetén az ülést el kell napolni.
/2/ Nem lehet az ellenőrző bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) az elnökség elnöke vagy tagja,
b) az Iskolaszövetséggel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
c) az Iskolaszövetség cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Iskolaszövetség által tagjának a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -,
illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
A megszűnést követő két évig nem lehet az Iskolaszövetség vezető tisztségviselője az a
személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két
évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény
szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.
/3/ Az ellenőrző bizottság szükség szerint, de legalább félévente tart ülést. Az ülést az ellenőrző
bizottság elnöke hívja össze. Bármely tagjának írásbeli kérésére az elnöknek 30 napon belül ülést
kell összehívnia. A Közgyűlés tagjai 25%-ának írásbeli indítványára az ellenőrző bizottságot az
elnöknek össze kell hívnia.
/4/ Az ellenőrző bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza.
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/5/ Az ellenőrző bizottság ellenőrzi az Iskolaszövetség jogszabály és alapszabály szerinti
működését, valamint gazdasági, pénzügyi és számviteli tevékenységét.
/6/ Az ellenőrző bizottság évente beszámol a /5/ bekezdésben meghatározott ellenőrzési feladata
tapasztalatairól a közgyűlésnek.
/7/ Az ellenőrző bizottság a vezető tisztségviselőktől jelentést, az Iskolaszövetség
munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Iskolaszövetség
könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
/8/ Tagjai az egyesület elnökségének ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek.
/9/ Az ellenőrző bizottság köteles a közgyűlést tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni,
ha arról szerez tudomást, hogy
a) az Iskolaszövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt,
amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv
döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
/10/ A közgyűlést az ellenőrző bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc
napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés összehívására
az ellenőrző bizottság is jogosult.
/11/ Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, az ellenőrző bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
Munkacsoport
13. §
/1/ Az elnökség – a tagok kezdeményezésére – a 3. § /1/ bekezdésben meghatározott feladatok
tartós vagy időszakos ellátására munkacsoportot hozhat létre.
/2/ A tagok az Iskolaszövetség feladatai megvalósításában az egyes munkabizottságokban való
személyes részvétellel is közreműködhetnek. A munkacsoportokban való közreműködésre olyan
személy is felkérhető, aki nem tagja az Iskolaszövetségnek.
/3/ A munkacsoportot az elnökség által megbízott személy vezeti.
/4/ A munkacsoport az elnökség által jóváhagyott munkaterv alapján részesülhet anyagi
támogatásban az Iskolaszövetség költségvetéséből.
Más szervezetekbe delegált képviselő és küldött
14. §
/1/ A közgyűlés a rendes tagok közül az Iskolaszövetség más szervezetekben való képviseletére
küldött(ek)et, képviselő(ke)t választhat.
/2/ Más szervezetbe delegált küldöttek, képviselő(k) a képviseletre a megbízást írásban kapják meg,
ami tartalmazza a képviselet tartalmát, formáját, időtartamát.
/3/ A közgyűlés megfigyelői, konzultációs és döntési joggal ruházhatja fel a küldötte(ke)t,
képviselő(ke)t. A döntési joggal felruházott küldött más szervezetben kifejtett álláspontja
visszahatóan kötelezi az Iskolaszövetség testületeit.
/4/ A küldött(ek), képviselő(k) a más szervezetben ellátott munkájáról az Iskolaszövetség tagjai,
vagy testületei kezdeményezésére beszámolni köteles.
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Az ügyvezető
15.§
/1/ Az ügyvezető az Iskolaszövetség ügyintézője. Az ügyvezetőt az Iskolaszövetség ügyeinek
folyamatos intézésével az elnökség bízza meg.
/2/ Az ügyvezető tanácskozási joggal vesz részt az Iskolaszövetség közgyűlésein és elnökségi
ülésein.
/3/ Az ügyvezető feladata különösen:
a) folyamatosan intézi az Iskolaszövetség ügyeit a közgyűlés és az elnökség határozatainak
megfelelően,
b) részt vesz a közgyűlés és az elnökség üléseinek előkészítésében, biztosítja azok működési
feltételeit,
c) vezeti az Iskolaszövetség nyilvántartásait,
d) az elnökség üléseiről emlékeztetőt készít.
Az Iskolaszövetség gazdálkodása
16. §
/1/ Az Iskolaszövetség céljai megvalósítása érdekében vagyonával, a pénzügyi jogszabályok és saját
szabályzatai szerint, éves költségvetés alapján gazdálkodik. Gazdálkodásáról az elnökség évenként
beszámolót készít, amelyet a közgyűlés elé terjeszt.
/2/ Az Iskolaszövetség vagyona a bevételeiből és a rendelkezésére bocsátott ingó- és ingatlan
vagyonból áll.
/3/ Az Iskolaszövetség a gazdálkodásáról köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből
gazdálkodási tevékenysége nyomon követhető, és azt a tagok számára előzetesen megbeszélt
időpontban rendelkezésre bocsátani.
/4/ Az Iskolaszövetség köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
jelentést készíteni, amely tartalmazza:
a) a számviteli beszámolót,
b) a költségvetési támogatás felhasználását,
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
d) a cél szerinti juttatások kimutatását,
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott
támogatás mértékét,
f) az Iskolaszövetség vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
g) a tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
/5/ Az Iskolaszövetség éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját
költségére másolatot készíthet.
/6/ Az Iskolaszövetség köteles a (4) bekezdés szerinti közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő
évben, legkésőbb június 30.-áig saját honlapján, vagy egyéb, a nyilvánosság számára elérhető
módon közzétenni.
/7/ A (4) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés az éves beszámoló készítésének
kötelezettségére, letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok
alkalmazását nem érinti.
/8/ A gazdálkodási szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az egyesületek gazdálkodására
vonatkozó jogszabályok az irányadók.
/9/ Az Iskolaszövetség megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyon csak
szociális képzési célokra fordítható
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Záró rendelkezések
17. §
/1/ Az Iskolaszövetség megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel,
feloszlatással.
/2/ Azokban a kérdésekben, amelyekről az alapszabály, illetve az ügyrend és gazdálkodási
szabályzat nem rendelkezik, a társadalmi szervezetekre vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.
Az Alapszabály módosított és egységes szerkezetbe foglalt szövegét az Iskolaszövetség közgyűlése
2011. november 18-án fogadta el.

Nemes Judit
elnök sk
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