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A SZMSZSZ ASZ  és  elnökének adatai: 

 

Az alapszervezet  megnevezése (azonos az iskola, óvoda nevével) és székhelye: 

 

 

............................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................. 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

 

Az alapszervezet identifikációs száma /IČO/: ...................................................................................... 

 

 

Az elnök neve(hitalos):: 

 

 

............................................................................................................................................................... 

 

Lakhelye: 

 

Utca/házszám: ........................................................................................................................................ 

 

 

Település: ............................................................................................................................................... 

 

 

Irányítószám:......................................................................................................................................... 

 

 

Telefonszám: ........................................................................................................................................ 

 

 

e-mail: .................................................................................................................................................. 

 

 

Születési dátuma: ................................................................................................................................. 

 

 

 Születési száma:.................................................................................................................................. 

 

 

Az elnöki funkció betöltésének kezdete: ............................................................................................... 

 

 

 

mailto:szovetseg@szmszsz.sk


Útmutató az adatlap kitöltéséhez: 
 
 
Az alapszervezet megnevezése: 

Ahhoz, hogy az alapszervezet megnevezése pontosan kerüljön bejegyzésre a Szlovák 

Köztársaság Belügyminisztériumába, ezért kérjük az alapszervezetek elnökeit, hogy kérjék ki 

az iskola/óvoda aktuális alapító levél fénymásolatát az iskolai intézmény igazgatójától 

vagy a községi hivatalból, melyet az adatlappal együtt kérjük a szovetseg@szmszsz.sk  

e-mail címre elküldeni. 

 

Az alapszervezet identifikációs száma /IČO/:   

az alapszervezetek identifikációs száma 12 számjegyből áll: melynek az első 8 számjegye 

a főszervezet 35626356 számából a kilencedik számjegy egy 0 és az utolsó 3 számjegy  

a SID számból tevődik össze. 

 

Az elnök neve: 

Az elnök nevét hivatalosan kell feltüntetni, ahogy a személyazonossági igazolványban van. 

 

Az elnöki funkció betöltésének kezdete: 

Az elnöki funkció betöltésének kezdete megegyezik annak a szülői tanács határozatának 

dátumával, amely ülésen az elnököt megválasztották vagy újra választották. 

 

A határozat időpontja nem lehet öregebb a 2018-as évnél. Az alapszabályzatunk (VII. fejezet 

8.9. pontja) értelmében a szülői tanács (vezetőség) minden iskolaévben elnököt, alelnököt, 

pénztárost választ vagy újra választ. 

 

Egyelőre a határozatkivonatot az elnök megválasztásáról nem kérjük, mivel ezzel 

kapcsolatban még nem döntött a belügyminisztérium, hogy fogja-e kérni az 

alapszervezeteinktől vagy sem. 

 

Minden alapszervezetet kérünk, hogy a fent említett alapítólevelet és az adatlapot minél 

előbb küldjék el a szovetseg@szmszsz.sk e-mail címre, mivel egy nagyon terjedelmes 

adatfeldolgozásról van szó. Azon alapszervezetek, amelyek időben megküldik a kért 

adatokat és az alapszervezet valamint az elnök adatai a bekerül ez év végéig a 

belügyminisztérium az új névjegyzékébe, akkor a szervezetet illeték nem terheli. Ha viszont 

a bejegyzésre csak a jövő év folyamán kerül sor, akkor az alapszervezet16,50 € illetéket 

köteles majd fizetni. 

 

Ami a jövőt illeti: 

Az alapszervezetek minden egyes változást, ami az alapszervezet nevével vagy 

székhelyével, valamint az elnök személyének vagy az elnök személyes adatainak 

megváltozásával kapcsolatos azt 10 napon belül köteles jelenteni elektronikus formában az 

SZMSZSZ Központi Irodája felé (szovetseg@szmszsz.sk),  amit a Központi Iroda tovább  

küld a belügyminisztérium regiszterébe. 
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