

A
Magyar Twirling Szövetség
(egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPSZABÁLYA





file_0.png

file_1.wmf
















Elfogadta: 	a Magyar Twirling Szövetség alakuló közgyűlése 2004. március 21. napján, Pakson tartott alakuló közgyűlésén.
Módosítva: 	a Magyar Twirling Szövetség Szövetség 2005. 09. 18-i közgyűlésén.
Módosítva: a Magyar Twirling Szövetség 2007. január 13-án és 2007. március 3-án megtartott közgyűlésén.
Elfogadva:  a Magyar Twirling Szövetség 2007. március 3-án megtartott közgyűlésén. (070113/24. számú kgy. határozat)

I. 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 


1.§

(1) A Magyar Twirling Szövetség a Magyar Köztársaság területén működő twirling sportágban sporttevékenységet szervező társadalmi szervezetek tevékenységét az önkormányzatiság demokratikus elvén összehangoló, önkéntesen létrehozott társadalmi szervezetek Szövetsége (a továbbiakban Szövetség), amely elő kívánja segíteni, hogy a sportágat - a szükséges jogi és sportszabályi követelmények teljesülését követően - 2004. évi I. törvény a sportról szóló rendelkezései alapján országos hatáskörű sportági szakszövetségként irányíthassa. 

A Magyar Twirling Szövetség támogatja a sportág nemzetközi sportszervezetekbe történő integrációját. 

(2) A Magyar Twirling Szövetség az egyesülési jogról szóló 1989.évi II. törvény, illetve a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései alapján társadalmi szervezetek Szövetségeként folytatja tevékenységét. 

Közhasznú jogállásának fokozata: közhasznú szervezet.

Közhasznú tevékenysége az 1997. évi CLVI. törvény 26.§ 14. pontjában meghatározott sporttevékenység. 

A Magyar Twirling Szövetség önálló jogi személy.

(3) A Magyar Twirling Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást semmilyen formában nem nyújt, közhasznú tevékenysége keretében nyújtott szolgáltatásait pedig tagjain kívül más személy is igénybe veheti. 


2.§

(1) A társadalmi szervezet neve: Magyar Twirling Szövetség.

(2) A Magyar Twirling Szövetség rövidített neve: MATWISZ 

(3) A Magyar Twirling Szövetség, továbbiakban MATWISZ,  vagy Szövetség székhelye: 2800 Tatabánya, Köztársaság u. Jubileum park 

 (4) A MATWISZ jelvényének leírása: kör alakú „Magyar Twirling Szövetség” felirattal, középen női alak twirling bottal. 

(5) A MATWISZ a WORLD BATON TWIRLING FEDERATION (WBTF) és a CONFÉDÉRATION EUROPÉENE TWIRLING BATON (CETB) tagja, a nemzetközi szervezetek alapszabályait és versenyszabályzatait elfogadja és betartja, határozatait magára nézve kötelezően elismeri, a nemzetközi Szövetségek által szervezett versenyeken részt vesz.


II.
AZ MATWISZ, MINT TÁRSADALMI SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE CÉLJA ÉS FELADATAI:

3.§

(1) A Szövetség célja a sporttwirling tevékenységének minél szélesebb körű magyarországi terjesztése, megismertetése, a twirling sportágat szervező társadalmi szervezetek tevékenységének demokratikus összehangolása, a sportág fejlődésének előmozdítása, az országos sportági szakszövetséggé alakulás előkészítése, ennek keretében területi szervezeti egységek alakításának támogatása, a sportág általános irányítása, szervezése, a sportág nemzetközi szereplésének elősegítése, és utánpótlás-nevelés.

(2) A Szövetség feladatai:
2	a sportág magas szakmai színvonalának biztosítása,
3	a sportág szakmai irányítása, működésének elősegítése, 
4	a Magyar Köztársaság képviselete a sporttwirling nemzetközi szervezeteiben, nemzeti válogatott csapatok szervezése és nemzetközi versenyeken történő szereplésének biztosítása,
5	közreműködés a sportág hazai versenyrendszerének kialakításában és szervezésében,
6	versenyminősítési (bírói) rendszer működtetése és kialakítása, edzők, sportszakemberek szakmai tevékenységének elősegítése, ellenőrzése és továbbképzése.
7	sportesemények szervezése és megrendezése, versenynaptár kialakítása és nyilvántartás vezetése, a sportversenyekkel kapcsolatos szakmai követelményrendszerek kialakítása,
8	nyilvántartás vezetése, 
9	a doppingszerek használata elleni tevékenységekben, feladatokban való hatékony közreműködés,
10	a sportág közhasznú tevékenységéhez szükséges anyagi háttér biztosítása.


III.
A SZÖVETSÉG TAGJAI, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:

4.§

(1) A Szövetség nyitott, tagja lehet minden olyan twirling sportágban működő társadalmi szervezet, amely képviselője útján a belépési nyilatkozatban a Szövetség alapszabályát elfogadja, és a tagsági viszonyból eredő kötelezettségek teljesítését – ideértve a tagdíj fizetésének kötelezettségét is – vállalja, illetőleg azoknak eleget tesz. 

A Szövetség tagjai tagsági jogaikat képviselőik útján gyakorolják.

(2) A Szövetségbe való belépés és kilépés önkéntes.

(3) A tagság az alapszabály elfogadásával, a belépési nyilatkozat aláírásával és felvétellel keletkezik. A belépési nyilatkozat elfogadásáról a közgyűlésen jelenlévő tagszervezetek képviselői egyszerű szótöbbséggel döntenek. 

A közgyűlés elutasító határozata ellen a tag a Szövetség bármely szervének törvénysértő határozatával szemben a tudomására jutástól számított 30 napon belül bíróságon keresetet terjeszthet elő. 

A Szövetség tagjairól nyilvántartást vezet. 

(4) A tagsági viszony megszűnik:
11	a tag írásbeli kilépésével,
12	kizárással,
13	jogutód nélküli megszűnéssel.

(5) A tag kizárására kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha tagdíjfizetési kötelezettségének három hónapnál hosszabb ideig nem tesz eleget, illetve ha a Szövetség alapszabályát vagy egyéb szabályzatát, illetve határozatát súlyosan megsérti. A kizárásról a közgyűlés határoz.

(6) A Szövetség éves tagdíjának mértéke: tízezer forint. 


5.§

(1) A tag jogai: 
14	részt vehet a MATWISZ munkájában, sportversenyein, rendezvényein,
15	képviselője útján részt vehet a Szövetség vezető szerveinek és tisztségviselőinek megválasztásában, és felmentésében, határozatainak meghozatalában, 
16	vezető tisztségre választható
17	ajánlásokat és észrevételeket tehet, felvilágosítást kérhet a Szövetség működésével és gazdálkodásával kapcsolatban,
18	kezdeményezheti az alapszabály módosítását,
19	kiadványain feltüntetheti a MATWISZ tagságát.

 (2) A tag kötelezettségei:
20	köteles a Szövetség alapszabályát és egyéb szabályzatait, illetve a vezető szervek és tisztségviselők határozatait betartani, a Szövetség célkitűzéseinek mindenkori szem előtt tartásával,
21	köteles az éves tagdíjat az elnökség által megállapított határidőig megfizetni.


IV.
A SZÖVETSÉG SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE:

6.§

(1) A Szövetség szervei és vezető tisztségviselői:
22	közgyűlés, elnökség, felügyelő bizottság, fegyelmi bizottság, és a fegyelmi fellebbviteli ad-hoc bizottság
23	elnök, elnökhelyettes, alelnök, és a felügyelő bizottság elnöke

(2). Nem lehet a Szövetség vezető tisztségviselője (elnöke, elnökhelyettese, alelnöke és a Felügyelő Bizottság elnöke) 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. 1997. évi CLVI. Törvény 9. § (1)

 A Szövetség vezető tisztségviselője csak olyan nagykorú, magyar állampolgár lehet, aki nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt.



7.§
A közgyűlés

(1) A közgyűlés a Szövetség legfőbb szerve. 

A közgyűlés a tagegyesületet képviselőiből áll. 

Minden tagegyesületet egy-egy személy, a szervezet hivatalos képviselője képvisel a közgyűlésen. 

A Szövetség tagegyesületeinek - legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig - írásban be kell jelenteniük azt a személyt, aki a szavazati jogot gyakorolja, amennyiben az nem a szervezet hivatalos képviselője.”

Az éves közgyűlés időpontját a Szövetség elnökségének legalább egy hónappal korábban meg kell állapítania.

Annak helyéről, pontos idejéről, tervezett napirendjéről és a beterjesztett javaslatokról a közgyűlésen a szavazásra jogosultakat, valamint a kötelezően meghívottakat írásban értesíteni kell. 

(2) A közgyűlést az elnökség hívja össze szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal. A tervezett napirendi pontokat az elnökség a közgyűléssel előzetesen ismerteti.

(3) A közgyűlés nyilvános, üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben meg kell jelölni az ülés időpontját, a határozatok számát és tartalmát, valamint a döntés támogatók és ellenzők számarányát. 

A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a határozatképesség megállapítására alkalmas jegyzőkönyvszerűen hitelesített jelenléti ívet.  

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető aláírja, illetve két erre a célra választott személy hitelesíti. 

Az elnök a felvett jegyzőkönyvekről és az azokban foglalt határozatokról nyilvántartást vezettet.

(4) A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], vagy élettársa a határozat alapján:
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás

(5) A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagszervezetek több mint felének képviselője, vagy az általa megbízott személlyel képviselve jelen van. 

Határozatképtelenség esetén a közgyűlést el kell halasztani, és legalább nyolc nap elteltével, de legkésőbb harminc napon belül változatlan napirenddel újra össze kell hívni, amelynek során a közgyűlés a jelenlévő küldöttek számától függetlenül határozatképes.
(6) A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Kétharmados döntés szükséges azonban a Szövetség egyesülésnek, feloszlásának vagy megszűnésének kimondásához, valamint az alapszabály elfogadásához és módosításához, illetve a közgyűlés hatáskörébe tartozó szervek és személyek megválasztásához és visszahívásához, az éves közhasznúsági jelentés elfogadásához.

(7) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
24	a Szövetség feloszlásának, megszűnésének, valamint más társadalmi szervezettel történő egyesülésének kimondása,
25	az alapszabály megállapítása, elfogadása, módosítása,
26	az elnök és az elnökség, valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak 4 éves időtartamra történő megválasztása, visszahívása, munkájukról történő beszámoltatása,
27	döntés a tagfelvétellel kapcsolatos ügyekben,
28	döntés a tag kizárásáról az elnökség javaslata alapján az alapszabályban foglaltak fennállása esetén.
29	tagdíj mértékének megállapítása és módosítása,
30	jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység létrehozása,
31	nemzetközi szervezetekbe történő belépés, vagy kilépés elhatározása.

(8) Az éves közgyűlésen kötelezően kell tárgyalni:
32	a Szövetség tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló éves beszámolót,
33	az éves közhasznúsági jelentést (1997. évi CVVI.tv. 19.§ /3/ bek./),
34	az elnökség és a Felügyelő Bizottság éves beszámolóját.
35	
(9) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:
36	ha a tagok egyharmada az ülés céljának megjelölésével kéri,
37	az elnökség szükségesnek tartja,
38	a Felügyelő Bizottság kezdeményezi,
39	a bíróság elrendeli.

A rendkívüli közgyűlést a bejelentéstől számított legkorábban 15 és legkésőbb 30 naptári napon belül kell összehívni.


8.§
Az elnökség

(1)	Az elnökség az MATWISZ 4 évre, nyílt szavazással megválasztott operatív ügyintéző és képviseleti szerve, amely a közgyűlés által választott elnök, elnökhelyettes, alelnök és további két választott tagból (5 fő) áll. 

Az elnökség irányítja az egyesület működését a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatok gyakorlásának kivételével. 
Az elnökség tagjának a tisztségviselőket megválasztó közgyűlésen a tagszervezeteket képviselő személy is választható.

(2) Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente egy alkalommal ülést tart. 

Az elnökség határozatképességéhez legalább három tag jelenléte szükséges. 
Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Tevékenységéről a közgyűlésnek köteles beszámolni. 

Az elnökség üléseiről az elnök jegyzőkönyvet vezetett, és a meghozott határozatokat nyilván tartatja.

(3) Az elnökség üléseit az elnök hívja össze, a Felügyelő Bizottság indítványára pedig 30 napon belül összehívni köteles. 

Az elnökség ülései nyilvánosak, azon az elnökség tagjain és a meghívottakon kívül az ülés rendjének megtartásával bárki részt vehet. 

Az elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vesz a Felügyelő Bizottság képviselője is. 

(4) Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], vagy élettársa a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

(5) Az elnökség feladat- és hatásköre:
40	a Szövetség közgyűlésének és rendkívüli közgyűlésnek összehívása,
41	jogszabályok és az alapszabálynak megfelelő működés betartatása,
42	a közgyűlési határozatok végrehajtatása és a végrehajtás ellenőrzése,
43	a sporttwirling sportág szakmai irányítása, a fejlesztési célok és koncepciók meghatározása és megvalósítása, a sportág népszerűségének növelése,
44	edzőképzés, sportági szakemberek képzésének biztosítása, továbbképzések szervezése
45	az alapszabálynak alárendelt belső szervezeti szabályzatok megalkotása és módosítása, 
46	a Szövetség vagyonával történő gazdálkodás, éves költségvetés elfogadása, módosítása,
47	a sportág nemzetközi tevékenységének irányítása, nemzetközi kapcsolatok szervezése,
48	a közgyűlés és az elnökség határozatainak nyilvántartása és nyilvánosságra hozatalának biztosítása, 
49	a tag kizárásának kezdeményezése a közgyűlés felé,
50	a Szövetség tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló éves beszámoló, az éves közhasznúsági jelentés közgyűlés elé terjesztése,
51	a Szövetségnél munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott személyekkel jogviszony létesítésére vagy megszüntetésére irányuló szerződése jóváhagyása, 
52	döntés a Szövetség működését érintő minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

(6) Az elnökség bármely tagját a közgyűlés kétharmados többséggel meghozott határozatával bármikor visszahívhatja. 

Az elnökség tagjai mandátumuk lejártával újraválaszthatók.


9.§
Az elnök
(1) A MATWISZ elnökét a közgyűlés nyílt szavazással, kétharmados többséggel 4 éves időtartamra választja.

Az elnök, az elnökség tagjai, a Felügyelő Bizottság tagjai és elnöke, valamint minden választott tisztségviselő tisztségükből, a megválasztáshoz szükséges szavazati arányú határozattal bármikor visszahívhatóak. 

(2) Az elnök a Szövetség legfőbb tisztségviselője. 

Feladat- és hatáskörei a következők:
53	az elnökség üléseinek előkészítése, összehívása és levezetése,
54	a MATWISZ önálló képviselete, aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása,
55	munkáltatói jogok gyakorlása a Szövetségnél munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott személyek tekintetében, valamint az erre irányuló szerződések előkészítése,
56	a Szövetség tevékenységének átfogó irányítása
57	döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket az alapszabály, a közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal.

10.§
A Szövetség képviselete

(1)	A Szövetséget az elnök önállóan képviseli. 

Jogosult a Szövetség önálló képviseletére az elnökhelyettes és az alelnök is mindazokban az ügyekben, amelyeket a Szövetség működése érdekében az alapszabály a vezető tisztségviselők számára meghatároz, illetve az ügyben történő intézkedést a hatályos törvények képviseleti jogcímhez rendelik. 

A bankszámla feletti rendelkezési jogosultságot az elnök és az elnökhelyettes, illetőleg az elnök és az alelnök, vagy az elnökhelyettes és az alelnök együttesen gyakorolja.
11.§
A Szövetség felügyelő szerve, a Felügyelő Bizottság

(1) A Szövetség működésének és gazdálkodásának ellenőrzését 4 éves időtartamra nyílt szavazással választott háromtagú Felügyelő Bizottság végzi. 

A Felügyelő Bizottság tagjának a tisztségviselőket megválasztó közgyűlésen a tagszervezeteket képviselő küldöttek válaszhatók:

(2) A Felügyelő Bizottság eljárása során az elnökség tagjaitól jelentést, a Szövetség munkavállalóitól tájékoztatást és felvilágosítást kérhet. 

A Felügyelő Bizottság eljárása során a Szövetség könyveibe és valamennyi iratába, nyilvántartásába betekinthet, azokat megvizsgálhatja, a Felügyelő Bizottságot egy tagja az elnökség ülésein képviseli.

(3) A Felügyelő Bizottság köteles az elnökséget  tájékoztatni és az elnökség  összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy  az elnökség működése során olyan jogszabálysértés, az alapszabály szabályainak megsértése vagy a Szövetség érdekeit súlyosan sértő esemény vagy mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása az elnökség döntését teszi szükségessé, vagy- az elnökségi tagok felelősségét megalapozó tény merült fel.  

Az elnökség ülését az elnök köteles a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – összehívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az elnökség összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.

Ha az elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság haladéktalanul köteles értesíteni a törvényességi felügyeletet, ellátó ügyészséget.

(4) A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 

Ellenőrzéseinek tapasztalatairól évente köteles beszámolni a közgyűlésnek. 

A Szövetség éves beszámolóját és a közhasznúsági jelentést a Felügyelő Bizottság köteles előzetesen megvizsgálni és véleményéről a közgyűlést tájékoztatni. 

(5) A Felügyelő Bizottság üléseit annak elnöke hívja össze és vezeti. Az összehívást két tag – az ok és a cél megjelölésével – bármikor kérheti, ha a Felügyelő Bizottság elnöke az ülést 8 napon belül nem hívja össze, annak összehívására a két tag is jogosult.

A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. Határozatait szótöbbséggel hozza.

Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, illetve jogszabály által megkívánt esetekben könyvvizsgálója az a személy, aki

a) az elnökség tagja,
b) a Szövetséggel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a Szövetség cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], vagy élettársa.

V.
A SZÖVETSÉG ÉVES KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE:

12.§

A Szövetség éves közhasznúsági jelentésének tartalmaznia kell:
1	a számviteli beszámolót; 
2	a költségvetési támogatások felhasználását; 
3	a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatásokat; 
4	a cél szerinti juttatások kimutatását; 
5	központi költségvetési szervektől, elkülönített állami pénzalapoktól, helyi és kisebbségi önkormányzatoktól, illetve ezek társulásaitól, társadalombiztosítási szervektől kapott támogatások mértékét; 
6	a vezető tisztségviselőknek nyújtott költségtérítési juttatások összegét és a közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámolót. 

A közhasznúsági jelentést az elnökség készíti el és közgyűlés kétharmados többséggel, hagyja jóvá. 

VI.
A SZÖVETSÉG MŰKÖDÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGA

13.§

(1) (1) A közgyűlés és az elnökség határozatait, tartalmazó jegyzőkönyveket az elnök  tartja nyilván, és azokba, valamint a Szövetség közhasznú működésével kapcsolatos egyéb dokumentumokba történő betekintést – előzetes bejelentkezés alapján, 3 napon belül – az elnök bárki számára lehetővé teszi. 

A határozatokat a „Határozatok Tára” tartalmazza, amelyet az elnök vezettet. Ebben rögzíteni kell a határozat meghozatalának idejét és helyét, az elfogadásának szavazati arányát, valamint a határozatok szó szerinti szövegét. 

A határozatok a Szövetség székhelyén, hirdetőtáblán 30 napra, kifüggesztésre kerülnek.

A Szövetség az internetes honlapján nyilvánosságra hozza:
- tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait;
- közérdeklődésre számot tartó döntéseit;
- szolgáltatásai igénybevételének módját;
- éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését.

VII.
A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA

14.§

(1) A MATWISZ gazdaságilag önálló, az elnökség által elfogadott éves költségvetés alapján gazdálkodik.

(2) A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja, vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 

A Szövetség tevékenységi célja szerinti gazdálkodást, valamint gazdasági-vállalkozási tevékenységet és az abból származó eredmény megállapítását a társadalmi szervezetek és közhasznú szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok szerint végzi.

(3) A Szövetség közhasznú tevékenysége miatt az államháztartás alrendszereitől – normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. 

A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.

(4) A Szövetség bevételei:
58	tagsági díj,
59	magánszemélyek és jogi személyek támogatása,
60	gazdálkodási-vállalkozói tevékenység bevételei,
61	az államháztartás alrendszereitől, vagy más adományozótól közhasznú célra, vagy a működési költségek fedezésére kapott támogatás, illetve adomány.


(5) A Szövetség kiadásai:
62	válogatott csapatok fenntartása és szerepeltetése,
63	rendezvények, sportversenyek szervezése, működtetése,
64	a közhasznú tevékenység érdekében közvetlenül felmerült költségek,
65	egyéb cél szerinti tevékenységek érdekében felmerült közvetlen költségek.

(6) A Szövetség vezető tisztségviselői munkájukat ingyenesen, társadalmi megbízatásban végzik, tevékenységükkel kapcsolatban közvetlenül felmerült költségeik megtérítését azonban igényelhetik. Költségeik megtérítéséről az elnökség határoz.


VIII.
A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE

15.§

 (1) A Szövetség az egyesülési jogról szóló törvény, illetve a közhasznú szervezetekről szóló törvény szerinti esetekben és módon szűnik meg, vagyonát a jogszabályokban  foglaltak szerint kell felhasználni.

IX.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


A Szövetség bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre, nyeri el jogi személyiségét és közhasznú jogállását. 


Kelt: Tatabánya, 2007. március 03.

070113/24. számú határozat: (2007.03.03)                  
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