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PREAMBULUM

Balatonftildvár Varos turizmusának fellendítése és fejlesáése érdekében az alábbiakban
felsorolt személyek hatérozlék el a Balatonftjldvrári Turisáikai Egyesület alapitását: Bálint
Kálmán, Bezeréti Katalin, Bolygóné Polgár Klára, Bóza Attila, Gáspár Imréné, Herencsárné
D. Krisztina, Holovits Huba, Holp Jrinosné, Ingár Margit Mária, K,árpáti Péter, Kovács
Nándor, Lazi Violetta, Matkovicsné Horváth Krisztina, Molnárné Peringer Erzsébet, Pesti
Józsefné, Rucz Roland, Szalkovszki Brigitta,Táírai Roland, Tóth Istvan, Veres István, Veres
Istvánné, Veres Zsolt, Y ozár Péter.
Az Egyesület 2009. évben működési területét kiterjesztette a Balatonftldvári Kistérség egész
területére és a nevét is megváltoztattaennek megfelelően.

r. Ár,r.tLÁNoS RENDELKEZE SEK

1. Az egyesület neve: Balatonftildvári Kistérségi Turisáikai Egyesület, rövidített neve:

BKTE (továbbiakban Egyesület).

2. Az egyesület székhelye: 8623 Balatonfoldvár, Petőfi u. 1.

Az egyesület alapítási éve: 2008
Az egyesület működési területe: Balatonloldvriri Kistérség közigazgatási területe
Az egyesület körbélyegzőjén köriratban: az Egyesület neve magyarul, a béIyegző
közepén: Alapítva 2008
Működése kiterjed Balatonfoldvári Kistérség és vonzáskörzete területére. (települések:
Balatonftjldvár, Balatonőszöd, Balatonszárszó, Balatonszemes, Bálványos, Kereki, Kötcse,
Kőröshegy, Nagycsepely, Pusztaszemes, Szántód, Szólád, Teleki), melyet, az Egyesület
Balatonfijldvári Turisáikai Régió néven kommunikál.

3. Az Egyesület önálló jogi személy, képviseletére az elnök, az alelnök és a titkár
jogosult.

4. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folYat, szervezete pártoktól
ftiggetlen és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem
kap.

II. 
^ZEGYESÜLET 
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5. Az Egyesület frő célja a Balatonftildvár Turisztikai Régió idegenforgalmának
fellendítése, amely magába fo glalj a:
r d turizmusban érdekelt szereplők összefogását;
. vendégek szrámának növelését;
. vendégéjszakak szátmánaknövelését;
. Termékfejlesztést, meglévő turisáikai adottságok jobb kihasznáIását, ezáltal
. Magasabb fizetőképességű vendégkör megnyerését;
. Minőségi és fenntartható turizmus fejlesztését;



l Szezon meghosszabbitását, elő- és utószezon forgalmanak növelését;. Belftldi vendégek arányénaknövelését;
r { fő küldő országok mellett más célterületek arányának növelését.. Turisáikai fejlesáésekkezdeményezését

6. A fenti célok elérése érdekében az Egyesületazalábbi feladatokatlátjael:

r d Turisáikai Régió idegenforgalmanak fejlesztése;
' Az idegenforgalmi tevékenységek szakmai színvonalának fejlesztése;r { turizmusban érdekelt vállalkozások, szolgáltatók tevékenységének

összehangolása, támog atása, érdekképviselete;
' Önkorm ányzati és vállalkozói turisáikai tevékenységek összehangolása;
' Marketing stratégia kialakítása a tagok és a turizmusban érintettek bevonásával;. Turisztikaimarketingtevékenységekellátása,
r Turisáikai kiadványok, egyéb szakmai anyagok szerkesáése, kiadása, terjesztése. Turisáikai termékfejlesáés kezdeményezése. Turisztikai információs iroda működtetése;. Turisztikai szolgáltatásokközvetítése;
r Turisáikai információs technológiai alkalmazás működtetése,hozzáférés a tagok

tészére
l d Turisztikai Régió turisztikai szolgáltatásairól, eredményeiről statisztikák

készítése, a statisztikai adatok hatékony felhasználása az egyesületi célok
érdekében;

' Turisztikai szempontból fontos rendezvények, programok kezdeményezése, a
tew ezett. programok összehangolása, megszervezése;l d tagság folyamatos informálása a tewezelt programokról, a tagság bevonása a
tervezésbe;

. Turisztikai képzési igények felmérése, képzések szervezése. Szakmai szervezetekkel való együttműködés. Turisztikai Régió termékeinek marketingie és értékesítése

' Üzleti célú értékesítési tevékenység sajái bevételek elérése érdekében
' PáIyénati forrásból megvalósítandó turisztikai fejlesztések összehangolása,

segítése
. Pályánatok készítése

III. AZ EGYESÜLET TAGJAI

7. 1) Az Egyesületbe felvételiiket kérhetik azok a természetes és jogi személyek, jogi
személyiség nélküli gazdasági társaságok, amelyek az Egyesület célkitűéseit
elfogadjak.

Az Egyesület tagjai:
a) rendes tagok
b) tiszteletbeli tagok
c) pártoló tagok

2) Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, továbbá
jogi személyiség nélküli gazdaságí társaság, aki közvetlenül vagy közvetve érdekelt a
Balatonftjldvári Turisáikai Régió turizmusának fejlődésében, az Egyesület
célkitűzéseit támogatja, alapszabáiyát elfogadja, a tagsági viszonyból szérmaző
kötelezettségek teljesítését vállalj a, továbbá felvételét írásban, belépési nyilatkozatban
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kéri. Az Egyesületbe való felvételről az Egyesület elnöksége dönt, mely döntését a
kérelemtől számitott 30 napon belül levél formájában közli a kérelmezővel. A döntés
ellen jogorvoslati lehetőség 8 napon belül vehető igénybe, amelyet írásos formában az
EgyesÜlet elnökségén keresztiil az Egyesület közgytiléséhez kell benyújtani. A
közgytiléstkézhezvételtől számított 30 napon belül össze kell hívni.

a) A rendes tagjogai:

' Az Egyesület közgyúlésén tanácskozási, indítvényozási és szavazati joggal
részt vehet.

' Tisáségviselőt választhat és tisáségre váIasztható, amennyiben a közügyek
gyakorlásától nincs eltilWa.

' Résá vesz az Egyesület szewezetí, szakmai életében, valamint minden egyéb
tevékenységében.

' Természetes személy tag a jogát személyesen, jogi személy íag, jogi
személyisé ggel nem rendelkező tag képvisetőj e útj án gyakorolj a.

b) A rendes tag kötelezettsége:

' Az Egyesület alapszabályában foglaltaknak megfelelően tevékenykedjen,
tegyen eleget az ott leírt kötelezettségeknek és az Egyesület tevékenységével
kapcsolatos önként vállalt feladatait maradéktalanul és a legjobb tudása szerint
hajtsa végre.

. Az Egyesület döntéseinek és hatarozatainaktegyen eleget.

' Nemzetközi szervezetben, külfrldi tiársaságban, egyesületben fennálló tagsága,
vagy tisáségviselése esetén a vezetőség tudtával a meghatározott elveknek
megfelelően járjon el.

l Az Egyesület megállapítotttagdiját minden év marcius 31-ig befizesse.

Tisáeletbeli tag lehet az a magyat, vagy külftldi állampolgár, aki a szakmában
kiemelkedő munkásságot fejt ki, és akit az Egyesület közgyűlése megválaszt. A
tisáeletbeli tagok j o gaikat személyesen gyakorolj rák.

a) A tiszteletbeli tag joga:

' Az Egyesült közgytílésén tanácskozásí, valattint indítványozási joggal részt
vehet.

' Résá vehet a ttírsaság által rendezett kongresszusokon, konferenciiikon és
egyéb rendezvényeken.

b) A tisáeletbeli tag kötelezettsége:

' Az Egyesület alapszabáIyában megfogalmazottelvek szerint tevékenykedjen.

Pártoló tag lehet az a magyar, illetve külfiöldi természetes vagy jogi személy, aki az
Egyesület céljának megvalósíüísa érdekében az Egyesület működéséhez anyagí,
szakmai, erkölcsi vagy egyéb támogatást nyujt. Az Egyesületbe való felvételről az
Egyesület elnöksége dönt, mely döntését a kérelemtől számított 15 napon belül levél
formájában közli a kérelmezővel. A döntés ellen jogorvoslati lehetőség 8 napon belül
vehető igénybe, amelyet írásos formában az Egyesület elnökségén keresztil az
Egyesület Közgytíléséhez kell benyújtani. A közgytilést a kéáezvételtőI számított 30
napon belül össze kell hívni. A természetes személy prártoló tag jogát személyesen, a
jogi személy pedig képviselője útján gyakorolja.

a) A pártoló tag joga:

' Az Egyesület közgyúlésén tanácskozási és indítványozási joggal részt venni.
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b) A pártoló tag kötelezettsége:

' Az EgYesülettel szemben önként vállalt kötelezettségének teljesítése.

8. 1) A rendes tag tagsági viszonya megszűnik:
a) A tag halálával,vagy jogutód nélküli megszíinésével
b) AzEgyesület megszűnésével
c) Kilópéssel

A tag kiléPési szándékát az elnöknek.vagy a titkárnak írásban tartozikbejelenteni.
Tag s ági vi szonya a ny ilatko zat kézhezvétel ével szűnik me g.

d) A tag tagsági viszonyát az elnökség törlési határozattalmé=gszűnteti, amennyiben a
tag a tagdíjfizetési kötelezettségének 6 hónapon keresáül nem tesz elegót, és a
tartozását az elnök írásbeli felszólítása ellenére sem egyenlíti ki, a felszólítás
kézhezvételét követő 15 napon belül. A felszólító levelet tértivevényes
kÜldeményként kell postázni. A felszólításnak tartalmazni kell, hogy amennyiben a
tartozás rendezése a 15 napos határidőben nem történik -.g, Úgy az a törlés
jogkÖvetkezményét vonja maga utrán. A törlési határozatnak- áetyet az elnökség
az egYesÜlet Pénzügyi nyilvrántartása alapján hoz meg - tartatmaznla keil á
jogorvoslati lehetőségre vonatkoző tájékortaást. Az elntikség törlési határozata
ellen a tag 15 napon belül fellebbezést nyujthat be aközgyűléúez. A fellebbezést
a kÖzgyűléshez kell cimezni, de az elnökségnél kell bénffitani. A fellebbezés
beérkezését követően az elnökség 8 napon belül köteles intézkedni a közgyűlés
Összehívása kánt. A közgyulés a fellebbezés targyában annak beérkezesétől
szémított 30 naPon belül határoz. Atagtörlését aközgy(ilés csak akkor mellőzheti,
ha az érintett tag postai feladóvevénnyel, az egyéstilet titkára által kiállított
bevételi pénztárbizonylattal, banki igazolással, vagy az egyesül et titkára által
kiállított átvételi elismervénnyel igazolja, hogy tigdijfizetéri k.lt.l"r"ttségének
határidőben eleget tett. A tagsági viszony a t<iiiOsi iatarozat meghozatala 

"apjá"szűnik meg.

e) Kizarással
I(i kell zámi a rendes tagok sorából azt a személyt, akit bűncselekmény
elkövetéséért jogerősen végrehajtandó szabadságvesáésre ítéltek.
Ki kell ztárni mindazokat, akik az alapszabály rendelkezéseit nem tartjék
meg) az Egyesülettel szemben fennálló kötelezettségeiknek nem tesznek
eleget, továbbá akik az egyesületi tagságra az által 

"attat 
érdemtelenné,

hogy társadalmi helyzettikhöz méltatlan vagy súlyosan etikátlan
magatartást tanúsítottak.

A kizarás tárgyában az elnöksé g határoz első fokon , a közgyűlés másodfokon. A
kizarási eljárást bármely tag jogosult kezdeményezni i'alapjául szolgáló ok
tudomásszerzését követő 30 napon belül az elnöksógnél. Á- nr*ari eljrárás
lefolYtatására az elnökségtagai közül kijelölt vizsgáló atta terotyatott vizsgáatot
kÖvetően, a vizsgálő írásbeli jelentése alapjtán kertilhet sor. Az einrikség a jjentés
kézhenételét követő 15 napon belül ülést tart, mely ülésre az érinteíttalotirásban
meghívja, oly módon, hogy az éintett a meghívót legkésőbb az ülést m_-egelőző 8.
naPon kézhez vegye. Figyelmeáetni kell az érintettet arra, hogy távolmaíadása az
Ülés megtartását nem akadályozza, továbbá, hogy *.*yún az ülésen nem
jelenik meg, vagy védekezését nem terjeszti elő, úgy az eln<iksé g a hatfuozatát a
rendelkezésre álló iratok alapján fogia meghozni. Amennyiben Ű érintett fentiek
szerinti szabályos értesítése nem történt meg, úgy az iléstnem lehet megtartani, új
Ülést kell tarÁni 15 napon belül, oly módon, hogy az éúnteíl fentiek szerinti
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szabálYos értesítése megtörténhessen. A kizarás tar gyábantartott elnökségi ülés az
érintett távollétében megtarthatő,ha az étintett ertósitese szabályszerűvolt, és az
érintett előzetesen Írásban alapos okkal távolmaradását nem Áentette ki, vagy
Írásban kérte az eljárás távollétében történő megtartását . Ha azülés megtarth atő,Ű
Ülésen az elnÖk ismerteti a vizsgáló jelentéséi, majd szót ad, az érintettnek. Ezt
követően az elnökség határozatot hoz. A hatérozathozatal sortín az énnteít az
Ülésen nem vehet résá. A hatérozatotaz ülés megtartása napján meg kell hozni. A
meghozott határozatot szóban is közölni kell az érintettel, 

^Űzal,hőgy 
az írásbeli

kÖzlés tértivevényes levélben fog .megtörténni. Jogorvoslati leh-eiőséggel az
Írásbeli kÖzlést követően tud élni. Ahatfuozatot eztkövetően 5 napon belül írásba
kell foglalni, és tértivevényes levélben kell közölni az érirtettel. A határo zatnak
tartalmaznia kell, hogy a tagsági viszony a kizérő határozat meghozatala napján
sziÍnik ffiog, továbbá tartalmazni kell a jogorvoslati lehetőúgre vonatkozó
tájékoztatást. A kizárást kimondó határozat elien a kézhezvételtől számított 15
naPon belÜl a KÖzgYtiléshez fellebbezést lehet benyújtani, illetve a Közgyűlés által
hozott kízárő hatfuozattal szemben az érintett a KÓzgyrílést követő 30 napon belül
az illetékes megYei bírósághoz fordulhat jogorvosÜtert törvénysértés esetén. A
fellebbezést a közgyűléshez kell címezni, dé az elnökségnél kell benyújtani. A
fellebbezés beérkezése esetén az elnökség 8 napon belil góndoskodik a kdzgytilés
Összehívás.Íról. A fellebbezés tárgyában a közgyűlés a fetl"bbezés beérk ezésétől
számitott 30 naPon belül hataroz. A közgyűlés döntését az iratok alapján hozza
meg.

2) A tiszteletbeli tag tagsági viszonya megszűnik:
a) A tag halálával
b) Az Egyesület megszúnésével
c) A tiszteletbeli tag részéről történő lemondással

A tiszteletbeli tagságról való lemondást az elnöknek, vagy a titkámak írásban kell
.. !_eje|enteni. A tagsági viszony a nyilatkozatkézhezvételéiol szűnik meg.
d) Kizárással

A tisáeletbeli tag kizuására a rendes tag kizárásara vonatkozó szabályok
irányadóak.

3) A párloló tag tagsági viszonya megszűnik:
Természetes személy prártoló tag esetén:
a) A tag haláIával
b) A tag felmondásával

A természetes személy pártoló tag tagságának felmond ását azEgyesület elnökének
vagY titkárának kell bejelenteni. A tagsági viszony a nyilatkoiát kézhezs,ételével
szűnik meg.

c) Kizárással
A Pártoló tag természetes személy kizarására a rcndes tag kizárására vonatkozó
szabályok az ir ány adők.

Jogi személy pártoló tag esetén:
a) A jogi személy jogutód nélküli megszűnésével
b) Az Egyesület megszűnésével
c) Felmondással

A jogi személY Prártoló tag tagságának felmond ására atermészetes személy prártoló
tag felmondás ának szab ály ai irányadóak.

d) Kizárással
Akizárásra a rendes tagkizárására vonatkoző szabályok az irányadók.
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IY. AZ EGYESÜLET SZERVEI
9. Az Egyesület testületi szervei:

1) Közgyűlés
2) Elnökség (operatív iranyítő szerv)
3) Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
4) Munkaszeryezet

10, Az EgYesÜlet legftíbb testületi szerve .a Közgyűlés, amely a tagok összességéből
alakul, és amely minden, az Egyesületet érintő kérdésben döntési hatáskörrel
rendelkezik.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

Az Egyesület alapszab ályánakmegállapítása, módosítása.
Az 

_ 
EgYesÜlet megsziintetése, illetve más társasággal való egyesülés kimondásiára

szóló dÖntés; mindkét esetben aközgyűlés 2/3-os Ó-busegget hőzotthatározatéra van
sztikség.
DÖntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály aKözgyűlés kizárólagos
hatáskörébe utal.
Az EgYesÜlet elmúlt időszakában végzett munkráról szőlő beszátmoló megvitatása és akövetkező időszak legfontosabb feladatainak meghatár ozása.
Az Egyesület éves költségvetésének és zárszámuáar,m* 

3 ováhagyása.A vezető tisztségviselők közül az elnöksé g 2 tagÁak etnbtenek, alelnökének
megválasáása és visszahívása, valamint u rOn tigyi Ellen&ző Bizottság tagjainak
megválasáása, visszahívása. A Pénzügyi Ellenőri6 Bizottság elnökét a bizottsagi
tagok maguk válasáják meg.

g) Döntés összeferhetetlenségi kérdésekben.
h) DÖntés a tÖrlési határozat és a kizárást kimondó elnökségi határozatok elleni

fellebbezés tárgyában
D Dönt másodfokon atagkizárásáról, illetve törléséről

12. Az egyesület választott szervei
kötelezettséggel tartoznak.

a közgyűlésnek felelősséggel és beszámolási

a)
b)

c)

d)

e)

0

13, (1) A kÖzgYtÍlést évente egyszer kötelező összehívni. A közgyril ést az elnök hívja össze.A kÖzgYtílésre mindentagot meg kell hívni a napirend koiiésevel. A közgyűlés helyét,
idejét, valamint a napirendet - a.rendkívüli kózgyulés esetét kivéve _ az elnökség
áIlaPitja^9g, Ír_Y a titktír legalább 10 nappal uűwottidőpont előtt írásban közli atagokkal. Írásbeli meghívásnal minősül a Ügok részéről regisztrált e-mail címükre
elektronikusan megküldött meghívó is.
Ha a kÖzgYÚlés nem volt határozatképes, aztmegkell ismételni.Eza megismételt
KÖzgYulés az eredetinapirendben szóreplő rigyetben a jelenlevők szrimaiol
ftiggetlenülhatározatképes lesz. A megismétótt rtizgyritésről, és annak |ontoshelYéről, idejéről a tagokat méa azeredeti meghívóbán ájékoztatni kell. A megismételt
KÖzgYŰlést, az eredetihatározatképtelenség -iutt "l-*adt 

xozgyulés időpontját
követően legfeljebb 15 napon belüli időpontra kell összehívni.

(2)+'elnÖkség rendkívüli közgnílést szi.ikség szerint bármikor összehívhat. össze kellhívni a kÖzgYtílést akkor is, ha azt a iagok legalább 33 yo-a az ok és a cél
megjelölésével írásban kéri.



(3)Össze kell hívni aközgyílést a bíróság határozatáxa, illetve másodfokon történő törlés
v agy V,tzár ás miatti fellebbezé s elbírálás ara.

14. (1) A közgyúlés akkor határozatképes, ha azoí:ra tagok legalább 50Yo-a + 1 fő van
jelen.
(2) Aközg$ílés haüírozatát általábannyi\t szavazással, egyszerű szótöbbséggelhozza

meg. A közgytilés bármikor elhaüároáatja a titkos szavazást.
(3) Az Egyesület elnökét, alelnökét, 2 elnökségi tagot (vezető tisztségviselők), a

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjait (tisztségviselők) titkos szavazással váIasztja a

közgyulés.
() Az alapszabály módosítástához, tag másodfokon történő kízátásához, azEgyesilet

feloszlásának kimondásához a kőzgyűlésen megjelent szavazásra jogosult tagok

2 l 3 -ának egyetértő szav azata szükséges.
(5) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv elkészítésérőI az

Egyesület elnöke gondoskodik, azt az Egyesület elnöke, a jegyzőkönywezető és

két fő jegyzőkönyv-hitelesítő irla alá. A közgyúlésről készült jegyzőkönyvet az

Egyesület székhelyén kell tárolni. A jegyzőkönyv tartalmazza a közgyŰlés helyét,

idejét, a megjelent és távolmaradt tagokat (elenléti ív alapján), az elfogadott

napirendet, napirendenként a napirend tárgyát, előadóját, hozzászÓlásokat,

hatérozathozatal mőidját, szavazás eredményét, a hatérozat szátmát és szövegét. A
közgyúlésről készült jegyzőkönyvbe az Egyesület tagjai és mindazok, akikre
vonatkozóan rendelkezésttartalmaz, betekinthetnek. A jegyzőkönyv kivonatával a

haározathozatalt követő 15 napon belül írásban értesíteni kell azt, akire

vonatkozóan a közgyulé s határ ozatot hozott.

v. AZEGYESÜLET ELNöKsncn

15. (1) A közg$ilés hatáskörét két közgytílés közötti időszakban aY,tzárőIagos hatáskörök

kivételével, az elnökség gyakorolja.
(2) Az elnökség tagjainak szátma 6 fő

Az elnökség tagjai: elnök, alelnök, elnökségi tagok, titkar.
Az Egyesület egy elnökségi tagja külön e tisáségre történő váIasztás nélkíil
Balatonfiildvar Varos mindenkori polgármestere, titkára külön e tisáségre történt

váIasztás nélkül a mindenkori TDM menedzser.
(3)Az Egyesület elnökségét (elnökét, alelnökét, 2 elnökségi tagot) a közgyÚIés titkos

szavazással váIasztja 3 naptétt évre. Az elnökség tagjai korlátozás nélkiil
újraválasáhatók.

(4) Az Egyesület tisztujító közgyulésén a jelenlévők, vagy azt megelŐzőenbátrmely tag

javaslatot tehet - szóban vagy írásban - az elnökségi tagok személyére. A korábban

megtett javaslatokat a kőzgyúlésen ismertetni kell.
(5) AzEgyesület elnökségének tagja lehet, aki a Ptk. 62§.(5) bekezdésében foglaltaknak
megfele1
(6) 

^z 
elnökségi tagság megszűnése:
- megbízás időtartamának |ejértáv aI

- közgyúlési visszahívással (visszahívási ok, ha a tisztségviselő az egyesület

céljaival ellentétes magatartást tanúsít, vagy feladatainak ellátásában 6 hónapon tul
akadáIyozva van, yagy azelnökség munkájában rendszeresen nem vesz résá)
-lemondással
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16.

-elhalálozással
Az egyesületi titkár elnökségi tagsági jogviszonya megszűnik, ha a munkaviszonya

megszűnik.

Az elnökség határozatot hozhat - a közgyűlés kizarólagos hatáskörébe tartoző
kérdések kivételével - azEgyesület egészét érintő bármely ügyben.
Kizarőlagoshatáskörébetartoznakazalábbíak
(1) Yezeti az Egyesület munkáját,irényítja az Egyesület munkaszervezetét
(2) A közgytilés hatátrozatai alapján elkészíti az Egyesület munkatervét és

(3)
ellenórzi annak vé grehaj tását,
Irányítja az Egyesület gazdáIkodását, e üírgyban elkészíti és előterjeszti az
Egyesület éves költségvetését és zétszálmadását,

(4) Előkészíti a közgyűlést,
(5 ) Megvit atja a közgyrilési előterj eszté seket,
(6) Gondoskodik a közgyílé s hatfuozatainak végrehajtásáról,
(7) Jóváhagyja az Egyesület ügyrendjét,
(8) Speciális egyesületi feladatok ellátására ad hoc bizottságot alakíthat,
(9) Dönt az új tagok felvételéről
(10) Dönt a tag első fokon történő törléséről, kízarásáről

17. Az elnökség ülését sziikség szerint, de évente legalább kétszer össze kell hívni. Az
elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint a fele jelen van. Az
elnökség haténozatait nyílt szavazással, egyszerú szótöbbséggelhozza. Az elnökség ülése
nyilvános az Egyesület tagjai szálmára. A döntéshozatalban nem vehet részt az a tag,
akinek személyét a döntés érinti.

YI. AZ E GYE sÜLE T YEZET ő TI sZT SE GvISELÓrNnx HATÁSKÖnE

Az Egyesület v ezető tisztségviselői :

. Elnök

. Alelnök

. 3 elnökségi tag. Titkár

Az elnök hatásköre:
. Képviseli az Egyesületet. Vezeti aközgyűlést, és az elnökség tanácskozásait,. Gyakorolja az utalványozás jogát a22.2) szakasznak megfelelően

' Gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkaszervezet munkatársai felett. Az elnököt akadáIyoúatás esetén az alelnök jogosult helyettesíteni.
Amennyiben helyettesítést az alelnök nem tudja ellátni, úgy arra a titkár
jogosult. A helyettesitőt az elnök jelöli ki.

Az alelnököt és a titkárt az elnököt helyettesítő jogköri,ikben az elnök jogai,
egyebekben az elnökségi tag jogai illetik meg.

A titkáí hatásköre:
l d titkáí irányítja az egyesület operatív munkáját és az egyesület

munkaszervezetét, a Közgyűlés illetve az Elnökség határozatainak
megfelelően
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20.

. Előkészíti a vezető szervek üléseit, és gondoskodik a határozatok
végrehajtásráró1.

A munkaszeryezeten keresztül gondoskodik a bevételek kiadások teljesítéséről,
a pénzkészletek előírás szerinti kezeléséről, a pénztár vezetéséről.
l Az egyesület bankszámlája felett aláirása joggal az elnökkel vagy az

alelnökkel együttesen rendelkeáet.

vII. PEN zŰ evl ELLENŐ RZő BIZoTTsÁc

1) A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság aközgyűlés által 3 évre választott három tagból áll.
A Pénzügyi EIIenőrző Bizottság az elnökét maga választja a közgyűlés áItal
megválasztott tagok közül. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak nem lehet tagja, aki az
Egyesület elnökségének ááa, aki az Egyesület alkalmazásában áll, vagy az
Egyesületben gazdasági feladatot lát el. A Bizottság ktzarő|ag a közgyőlésnek van
alrárendelve és csak ennek tartozik felelősséggel.
2) A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság feladata az Egyesület alapszabáIy szerinti
működésének és pérugazdalkodásanak ellenőrzése. A Bizottság megállapításairól
tájékoztatja az elnökséget és beszámol a közgyűlésnek.
3) A Pénzügyi EIIenőrző Bizottság évente legalább 1 alkalommal, az éves
költségvetést elfogadó közgyűlés ülése előtt ülésezik, amelyet a Bizottság elnöke hív
össze. A Pénzügyí Ellenfuző Bizottság tagsait az ülés összehívásaról írásban kell
tájékoztatni, legkésőbb az ülést megelőző 8. napig. A Bizottság az ülésen nyílt
szav azással, e gyszerű több s é gi szav azattal lehet határozatképe s.

VI[. AZ EGYESÜLET MUNKASZERVE Z[.Tf.

1) Az Egyesület munkaszewezete hivatott a közgyulés és az elnökség által
meghaüírozott feladatok végrehajására az egyesülettel munkaviszonyban áIIő
alkalmazottak közreműkö dé s ével.

2) A munkaszewezet feladatai:
r d Magyar Turizmus zrt-vel kötött Névhasználati szerződésben foglaltak alapjan

turisáikai információk gffitése és közvetítése a turisták felé, turisztikai adatok
fel do 1 gozás a, a nemzeti turi sáikai adatb ézis tö lté se.

l Az Egyesiilet weboldalrának folyamatos aktualizálása
. Rendezvények, szakmai programok szervezése
. Turisztikai kiadványok tervezése, szerkesáése és kiadása
. Folyamatos kapcsolattartás a tagokkal, szolgáItatókkal, MT Zrt-vel, a Balatoni

Regionális Marketing lrodával, szakmai szervezetekkel
. vállalkozói tevékenység körében: széilás-, programközvetítés, eseti bizomrányosi

értékesítés, kiállítás, vásarszervezés, reKámfelületek értékesítése, ajandéktargyak
készíttetése és értékesítése

. Egyéb feladatok, melyeket aszervezeti és Működési szabályzathatározmeg

3) A munkaszewezet vezetője az Egyesület titkara, akit szakmai és képesítési
feltételek meghatétrozásával az elnökség választ ki, és az egyesülettel létesített
munkaviszonya alapján végzi tevékenységét.

2I.



22.

A titkár irarryitja a munkaszewezetet, az alapvető munkáltatói jogok kivételével
gyakorolja a munkavállalók felett a munkáltatói jogkört, utasíthatja és ellenőrizheti a
dolgozókat.
Előkészíti az egyesület költségvetését, és apénzngyi- és tevékenységi beszámolóját,
A közg$ílési és elnökségi üléseket előkészíti, előterjesáéseket az elnökség felé
továbbítja.
Folyamatos kapcsolatot tart az elnökséggel és az önkormányzattal.

IX. AZEGYESÜLET pnNzrrZELEsE

l) Az Egyesület bankszámlája felett aláírási joggal az elnök és a titkár, vagy az
alelnök és a titkar együttesen rendelkezik.
2) Az elnök gyakorolja az ltalványozás jogát. AkadáIyoztatása esetén e jogát az
alelnökre vagy a titkárra rvhánhatjaát.
3) A titkár a munkaszervezeten keresztül gondoskodik a bevételek kiadások
teljesítésérőI, apétukészletek előírás szerinti kezeléséről, apénztár vezetéséről.
4) A titkár közgyűlésnek beszámolási kOtelezettséggel tartozik.

X. AZEGYESÜLET G AZD 
^LKODÁSA

I) Az Egyesület vagyona elsősorban a tagok áItaI fizetett tagdíjakból, felajanlásokból,
hozzájáruIásokból, az Egyesület tevékenységéből, páIyánatokon elnyert
p énzeszközökbó l képző dik.
A tagdíj összegét a közgyúIés hatéxozza meg.
A tagok a tagdijat minden folyó év március 3 1-ig átutalással, postai utalványon, vagy
az E gye sül et p énztár éh a ké szp étuben kötele sek me gfi zetni.
2) Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok kötelezettsége csupán a
tagdíj fizetésére terjed ki, a tagok az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem
felelnek.
3) Az Egyesület költségvetését az elnökség készitl, elő és terjesái a közgyűlés elé.
4) Az Egyesület gazdálkodó tevékenységet a mindenkori hatályos jogszabályok és

rendelkezések szerint végez.

XI. AZEGYESÜLET rÖnvnNYESSEGI FELÜGYELETE

Az Egyesület működése felett a törvényességi felügyeletet - az egyesülési jogról szóló
20l l . évi CLXXV. törvény alapján - az ij;gy észség gyakorolj a.

XIl. AZ EGYESÜLET MEGsZÚNnsB

Az Egyesület feloszlásával, feloszlatásával, megszűnésének megállapitásával, illetve
más egyesülettel vagy egyesülésével szűnik meg.
Az egyesület megszíinik, ha

z3.

24.

25.
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- a közgyűlés döntése alapján átalakul,
- a közgyűlés a feloszlásáról hatéroz,
- a bíróság feloszlatja,
- tÖrvénYességi ellenőrzési eljárrás eredményeként a bíróság megsziinteti, vagy
megállapítj a megszűnését,
- fizetéskéPtelenség miatt indult eljárásban a bíróság megsziinteti, és azEgyesületet

a nyilvántartásból törlik.

A jelen alaPszabályban nem szabályozottkérdésekbena2}tl. évi CLXXV. törvény, valamint
a pénzügyi és számviteli jogszabátyok vonatkozó rendelkezései irányadóak.

XIII. Z^RÓ RENDELKEZESEK

MÓdosításokat és módosíüísokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabáIyt az
Egyesiilet közgyulése 2014. február t2-énmegtartott ülésén elfogádta.

26.

BalatonJöldvár, 20 I 4. február ] 2.

jegyzőkönywezető

u
hitelesítőhitelesítő
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egyesüet effi<ike


