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PREAMBULUM

Balatonfloldvár Város turizmusának fellendítése és fejlesztése érdekében az alábbiakban felsorolt
személyek határozták el a Balatonftjldvári Turisztikai Egyesület alapítását: Bálint Kálmán, Bezeréti
Katalin, Bolygóné Polgár Klára, Bőza Attila, Gáspár Imréné, Herencsárné D. Krisztina, Holovits Huba,
Holp Jánosné,Ingár Margit Mária, Kárpáti Péter, Kovács Nándor, Lázi Violetta, Matkovicsné Horváth
Krisztina, Molnámé Peringer Erzsébet, Pesti Józsefné, Rucz Roland, Szalkovszki Brigitta, Táíral
Roland, Tóth István, Veres István, Veres Istvánné, Veres Zsolt, Vozár Péter.
Az Egyesület2009. évben működésiterületét kiterjesztette a Balatonfoldvári Kistérség egész területére
és a nevét is megváltoztatta ennek megfelelően.

r. Álr,qlÁNos RENDELKEZE SEK

1. Az egyesület neve: Balatonföldvári Kistérségi Turisáikai Egyesület, rövidített neve: BKTE
(továbbiakban Egyesület).

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

Az egyesület alapítási éve: 2008
Az egyesület működési területe: Balatonfoldvári Kistérségközigazgatási területe
Az egyesület körbélyegzőjén köriratban,, az Egyesület neve magyarul, a bélyegző kőzepén:
Alapítva 2008
Működése kiterjed Balatonföldvári Kistérség és vonzáskőrzete területére. (települések:
Balatonfoldvár, Balatonőszöd, Balatonszárszó, Balatonszemes, Bálványos, Kereki, Kötcse,
Kőröshegy, Nagycsepely, Pusztaszemes, Szántód, Szólád, Teleki), melyet, az Egyesület
Balatonfoldvári Turisztikai 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 folytat, szewezete pártoktól fiiggetlen és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktől támogatást nem kap.

4.1A Az Egyesület a 2011. évi CLXXV. törvény 32. § (1) bek. a) pontjában foglalt rendelkezések
alapján közhasznú szew ezet.

II. AZ EGYESÜLET CELJA ns rnvnxnNYSEGE

5. Az Egyesület fő célja a Balatonfoldvár Turisztikai Régió idegenforgalmának fellendítése, amely
magába foglalja:

. A turizmusban érdekelt szereplők összefogását;

. Vendégek számának növelését;

. Vendégéjszakák számának növelését;

. Termékfejlesáést, meglévő turisáikai adottságok jobb kihasználását, ezáltal

. Magasabb fizetőképességű vendégkör megnyerését;

. Minőségi és fenntartható turizmus fejlesztését;

. Szezon meghosszabbitását, elő- és utószezon forgalmának növelését;

. Belfoldi vendégek arányának növelését;

. A fő küldő országok mellett más célterületek arányának növelését.

. Turisáikai fejlesztések kezdeményezését

6. A fenti célok elérése érdekében az Egyesületazalábbi feladatokat látja el:



. A Turisáikai Régió idegenforgalmának fejlesaese:

. Az idegenforgalmi tevékenységek szakmai színr..;',,-:. -:. l:_';.;.
' A turizmusban érdekelt vállalkozások, szoleali:i.,: .:.:I J ..-;_::,3jr összehangolása,

támogatása, érdekképvi selete;

' Önkormányzatiés vállalkozói turisztikai tereken_r s<:-.. ::_]:: j:.:_ _],:a.

' Marketing stratégia kialakítása a tagok és a turiznlus'l ,:_ ;: l .:]:r :.\ Lrllásá\ al]
. Turisáikai marketingtevékenységek ellátása.

' Turisztikai kiadványok, egyéb szakmai anlaook szerkesz:;s., \: -J3sa. terjesztése
. Turisáikai termékfejlesáés kezdeményezése
. Turisáikai információs iroda működtetése:
. Turisztikai szolgáltatások közvetítése;

' Turisztikai információs technológiai alkalmazás mLrködtíl3se. hozzáférés a tagok részére
. A Turisztikai Régió turisáikai szolgáltatásairól. eredrnenr eiról statisztikák készítése, a

statisztikai adatok hatékony felhasználás a az e g> e s ü l et i c e l c k e rdekében ;
' Turisztikai szempontból fontos rendezvények. programtlk kezdenlénvezése, a tervezett

programok összehangolása, megszervezése;

' A tagság folyamatos informálása a tervezett programokroI. a taeság bevonása a tervezésbe;
. Turisztikai képzési igények felmérése, képzések szenezese
. Szakmai szervezetekkel való együttműködés
. Turisztikai Régió termékeinek marketingje és énékesítése
. Üzleti célú értékesítési tevékenység saját bevételek elérése érdekében
. PáIyázati fonásbó1 megvalósítandó turisztikai fejlesaések összehangolása, segítése
. Pályázatok készítése

6lA. Az Egyesület a jogszabályok által előírt feladatokhoz azok megvalósítása érdekében az alábbi
közhasznú tevékenységeket folytatja:

közhasznú tevékenvsep kapcsolódó közleladat Josszabáh
lsmeretterjesáés a helyi társadalom

kapcsolatrendszerének,
közösségi életének,
érdekérvényesítésének segítése,
a különböző kultúrák közötti
kapcsolatok kiépítésének és
fenntartásának segítése,
a szabadidő kulturális célú
eltöltéséhez a feltételek
biáosítása, egyéb művelődést
segítő lehetőségek biZosítása,

1991. évi CXL. törvény
a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásró1
és a közművelődésről 76. § (1)
bek.

Tudományos tevékenység,
kutatás

Együttműködés a középtávú
tudomány-, technológia- és
innováció-politika
kialakításában

2004. évi CXXXIV. törvény
kutatás-fejlesáésről és
technológiai innovációról 5.
(3) bek.

a

§

a

Nevelés, és oktatás,
képességfejlesztés,
ismeretteriesáés

Felnőttoktatás, 2011. évi CXC. törvény a

nemzeti köznevelésről 4. § (1)

Kulturális tevékenység Kulturális szolgáltatás,
kulturális örökség helyi
védelme

20II. évi CLXXXX. tv.
Magyarország helyi
önkormányzatairól 13. § (1) 7

Kulturális örökség megóvása Kulturális örökség megóvása 2001. évi LXN. törvény a
kulturális örökségről 5. § (1)
bek.

Műemlékvédelem A kiemelt kulturális örökség
védelme

2011. évi CLXXXIX. tv.
Magyarország helyi
önkormánvzatairőI25. § í5) l7.



Tetmészetvédelem,
állatvédelem

A természetvédelemi ku,:_:.
lejlesztése. a ternlc}z=
védelmével kapcs..l;:..
ismeretek oktatása

.,. n, a természet
l:."titbek.

Környezetvédelem A temészetvédelerni kLrl:u:.
fejlesztése, a ternresz.:
védelmével kapcs..lai...
ismeretek oktatása

LIII. tr. a tetmészet
,.] 6-1, ,{ (1) bek.

Gyermek- és ifiúságvédelem,
gyermek- és i{úság
érdekképviselet,
Sport, a munkaviszonyban és a
polgári jogi jogviszony
keretében megbizás alapján
folytatott sporttevékenység
kivételéve1

Az egészséges életmód es
szabadidó sport gr akorlása
feltételeinek megteremtése. a

gyermek- és i!úsági sptrrt

támogatása

e\] t\ sportról 49.

közhasznú szetvezetek
számára biztosított csak
közhasznú szervezetek által
igénybe vehető - szolgá|tatások

A lakosság önszerveződó
közösségeinek támogatása

]01 l. évi CLXXXX. tv.
\{aglarország helyi
önkormányz atairől 6. § a)-b)

IIL AZ EGYESULET TAGJAI

'7. 1) Az Egyesületbe felvételüket kérhetik azok a természetes és jogi személyek, jogi személyiség
nélküli gazdasági társaságok, amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják,

Az Egyesület tagjai:
a) rendes tagok
b) tiszteletbeli tagok
c) pár1oló tagok

2) Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, továbbá jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság, aki közvetlenül vagy közvetve érdekelt a
Balatonfloldvári Turisztikai Régió turizmusának fejlődésében, az Egyesület célkitűzéseit
támogatja, alapszabáIyát elfogadja, a tagsági viszonyból származő kötelezettségek teljesítését
vállalja,továbbá felvételét írásban, belépési nyilatkozatban kéri. Az Egyesületbe való felvételrő1
az Egyesület elnöksége dönt, mely döntését a kérelemtől számított 30 napon belül levél
formájában közli a kérelmezővel. A döntés ellen jogorvoslati lehetőség 8 napon belül vehető
igénybe, amelyet írásos formában az Egyesület elnökségén keresztül az Egyesület
közgyűléséhez kell benyújtani. A Közgyűlést kézhezvételtől számított 30 napon belül össze kell
hívni.

a) A rendes tagjogai:
. Az Egyesület közgyűlésén tanácskozási, indítványozási és szavazatíjoggal részt vehet.
. Tisztségviselőt választhat és tisáségre választhatő, amennyiben a közügyek

gyakorlásától nincs eltiltva,
. Résá vesz az Egyesület szetvezeti, szakmai életében, valamint minden egyéb

tevékenységében.
. Tetmészetes személy tag ajogát személyesen, jogi személy tag, jogi személyiséggel

nem rendelkező tag képviselő.|e útján gyakorolja.

b) A rendes tag kötelezettsége:
. Az Egyesület alapszabáIyában 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 határozatainak tegl en e]e_:;:
r Nemzetkőzi szervezetben, külflöldi társaságban. es\ e=_..:f.:,

tisztségviselése esetén a vezetőség tudtáral a nreli-l:.::z,_^:
Énnalló tagsága. vagy
eli eknek megfelelően

járjon el.

' Az Egyesület megállapítotttagdiját minden el márcl_s _: . -i. 'r,etlzesse.

3) Tiszteletbeli tag lehet az a magya1 vagy külfuldi államp.-,lrar. aki a szakrnában kiemelkedő
munkásságot fejt ki, és akit az Egyesület közgyűlése megr álasa, .\ tisaeletbeli tagok jogaikat
személyesen gyakorolj ák.

a) A tiszteletbeli tag joga:

' Az Egyesült közgyűlésén tanácskozási, valamint indín ánr ozási joggal részt vehet.

' Részt vehet a társaság által rendezett kongresszusokon. konferenciákon és egyéb
rendezvényeken,

b) A tiszteletbeli tag kötelezettsége:

' Az Egyesület alapszabályában megfogalmazott eh,ek szerint tevékenykedjen.

4) Pártoló tag lehet az amagyar, illetve külf,öldi természetes vag;, jogi személy, aki az Egyesület
céljának megvalósítása érdekében az Egyesület működéséhez anyagi, szakmai, erkölcsi vagy
egyéb támogatást nyi4t. Az Egyesületbe való felvételről az Egyesület elnöksége dönt, mely
döntését a kérelemtől számitott 15 napon belül levél formájában közli a kérelmezővel. A döntés
ellen jogorvoslati lehetőség 8 napon belül vehető igénybe, amelyet írásos formában az Egyesület
elnökségén keresztül az Egyesület Közgyűléséhez kell benyújtani. A közgyűlést a
kézhezvételtőI számítoít 30 napon belül össze kell hívni. A természetes személy pártoló tag
jogát személyesen, a jogi személy pedig képviselője útján gyakorolja.

a) A pfi1oló tagjoga:

' AzEgyesület közgyűlésén tanácskozási és indítványozásijoggalrésztvenni.

b) A pártoló tag kötelezettsége:

' Az Egyesülettel szemben önként vállalt kötelezettségének teljesítése.

8. l) A rendes tag tagsági viszonya megszűnik:
a) A tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével
b) Az Egyesület megszűnéséve1
c) Kilépéssel

A tag kilépési szándékát az elnöknek vagy a titkárnak írásban tartozik bejelenteni, Tagsági
v i s zonya a ny ilatko zat ké zhe zv ételé v e l s zűn ik me g.

d) A tag tagsági viszonyát az elnökség törlési határozattal megszűnteti, amennyiben a tag a
tagdíjfizetési kötelezettségének 6 hónapon keresztül nem tesz eleget, és atallozását az elnök
írásbeli felszólítása ellenére sem egyenlíti ki, a felszólítás kézhezvételét követő 15 napon
belül. A felszólító levelet térlivevényes küldeményként kell postázni. A felszólításnak
tartalmazni kell, hogy amennyiben ataríozás rendezése a 15 napos határidőben nem történik
meg, Úgy az a törlés jogkövetkezményét vonja maga után. A törlési határozatnak- melyet
az elnökség az egyesület pénzügyi nyilvántartása alapján hoz meg - tartalmaznia kell a
jogorvoslati lehetőségre vonatkozó tltlékoztatást. Az elnökség törlési határozata ellen a tag
15 napon belül fellebbezést nyújthat be a közgyűléshez. A fellebbezést aközgyűléshez kell
címezni, de az elnökségnél kell benyújtani, A fellebbezés beérkezését követően az elnökség
8 napon belül köteles intézkedni a közgyűlés összehívása iránt. A közgyűlés a fellebbezés
tárgyában annak beérkezésétőI számitoít 30 napon belül határoz. Atagtörlését a közgyűlés
csak akkor mellőzheti, ha az érintett tag postai feladóvevénnyel, az egyesület titkára áIta1
kiállított bevételi pénztárbizonylaílal, banki igazolással, vagy az egyesület titkára áItaI
kiállított átvételi elismervénnyeligazolja, hogy tagdíjfizetési kötelezettségének határidőben
eleget tett. A tagsági viszony a törlési határozat meghozatala napján szűnik meg.

e) Kizárással
4



V
' Ki kell zárni a rendes tagok sorából az : :i::: - _,. .. :rir bttncselekmény

elkövetéséér1 j ogerősen végrehajtandó szabaC, : -i : :z1 ; : ]; . : e, :e k.. Ki kell zárni mindazokat, akik az alapszaL,ál_r r.:.:- \.z.i;.: nem tanják meg, az
EgyesÜlettel szemben fennálló kötelezenseqe i r,l;:. :.<:. :esznek ele_qet, továbbá
akik az egyesületi tagságra az által raltak =:;e::::.enne. hogy, társadalmi
helyzetükhöz méltatlan vagy súlyosan etikátlan nll{_::]i-[J_it tanúsítottak.

Akizárás tárgyában az elnökség határoz elsó fokon. a k.iz_l1uies nlásodfokon. A kizárási
eljárást bármely tag jogosult kezdeményezni az alapjául sz.]lsáló ok tudomásszerzését
követő 30 napon belül az elnökségnél. A kizárási eljárás letblvtatására az elnökség tagjai
közül kijelölt vizsgáló által lefolytatott vizsgálatot köletóen. a rizsgáló írásbeli jelentése
alapján kerülhet sor. Az elnökség a jelentés kézhezr ételét ktir ető 15 napon belül ülést tart,
mely ülésre az érinteít tagot írásban meghívja, oh módon. hogl.az érintett a meghívót
legkésőbb az ülést megelőző 8. napon kézhez veg},e. Fisr elnleztetni kell az érintettet arra,
hogy távolmaradása az ülés megtartását nem akadálr ozza. tor ábbá, hogy amennyiben az
ülésen nem jelenik meg, vagy védekezését nem terjesai eló. ú_ey, az elnökség ahatározatát
a rendelkezésre álló iratok alapján fogja meghozni. Amennl,iben az érintett fentiek szerinti
szabályos értesítése nem törlént meg, úgy az ülést nem lehet megtartani, új ülést kell tartani
15 napon belül, oly módon, hogy az érintett fentiek szerinti szabályos értesítése
megtörténhessen. A kizárás tárgyában tartott elnökségi ülés az érintett távollétében
megtarthatÓ, ha az érintett érlesítése szabályszerű volt, és az érintett előzetesen írásban
alapos okkal távolmaradását nem mentette ki, vagy írásban kéfte az eljárás távollétében
történő megtartását. Ha az ülés megtarthatő, az ülésen az elnök ismerteti a vizsgálő
jelentését, majd szót ad az érintettnek. Ezt követően az elnökség határozatot hoz. A
határozathozatal soránazérinteít az ülésen nem vehet részt. A határozatotaz ülés megtarlása
napján meg kell hozni. A meghozotthatározatot szóban is közölni kell az érinteItel, azzal,
hogy az írásbeli közlés tértivevényes levélben fog megtörténni. Jogorvoslati lehetőséggel
az irásbeli közlést követően tud élni. Ahatározatot eá követően 5 napon belül írásba kell
foglalni, és tértivevényes levélben kell közölni az érintettel. A határozatnak tatialmaznia
kell, hogy a tagsági viszony akizárő határozat meghozatala napján szűnik meg, továbbá
tartalmazni kell a jogorvoslati lehetőségre vonatkozó tájékoztatást. A kizárást kimondó
határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Közgyűléshez fellebbezést lehet
benyújtani, illetve a Közgyűlés által hozott kizárő határozaítal szemben az érintett a
Közgyűlést követő 30 napon belül az illetékes megyei bírósághoz fordulhat jogorvoslatért
törvénysértés esetén. A fellebbezést a közgyűléshez kell címezni, de az elnökségnél kel|
benyújtani. A fellebbezés beérkezése esetén az elnökség 8 napon belül gondoskodik a
közgyűlés összehívásáról, A fellebbezéstárgyában a közgyűlés a fellebbezés beérkezésétől
számítoíí 30 napon belül határoz. Akőzgyűlés döntését azlratok alapjánhozzameg,

A tisáeletbeli tag tagsági viszonya megszűnik:
a) A tag halálával
b) Az Egyesület megszűnésével
c) A tisáeletbeli tagrészéről történő lemondással

A tiszteletbeli tagságról való lemondást az elnöknek, vagy a titkárnak írásban kell
bej elenteni. A tagsági v i szony a ny ilatkozat kézhezv ételétő l szűnik me g.

d) Kizárással
A tisáeletbelitagkizárására a rendestagkizárására vonatkoző szabályok irányadóak.

A pártoló tag tagsági viszonya megszűnik:
Tetmészetes személy pár1oló tag esetén:
a) Ataghalálával
b) A tag felmondásával

A természetes személy pártoló tagtagságának felmondását azEgyesület elnökének vagy
titkárának kell bejelenteni. A tagsági viszony anyilatkozatkézhezvételével szűnik meg.

c) Kizárással
A pártoló tag természetes személy kizárására a rendes tagkizárására vonatkozó szabályok
az irányadók 
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2)

3)



9.

l0.

l1.

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

A jogi személy pártoló tag tagságának felmondására a terTneszetes személy pártoló tag
felmondásán ak szab ály ai irányadóak.

d) Kizárással
A kizárásra a rendes tagkizárására vonatkozó szabál;-ok az iránladók.

IY. 
^Z 

EGYaSÜLET SZER\aEI

Az Egyesület testiileti szervei:
1) Közgyűlés
2) Elnökség (operatív iranyító szerv)
3) Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
4) Munkaszervezet

Az Egyesület legfobb testületi szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből alakul, és amely
minden, az Egyesületet érintő kérdésben döntési hatáskönel rendelkezik.

A köz gyűlé s kizáró l ago s hatáskörébe tartozik:

Az E gye sü l e t al ap szab ály ának me gállap itása, mó do s ítás a.

Az Egyesület megszüntetése, illetve más társasággal való egyesülés kimondására szóló döntés;
mindkét esetben a közgyűlés 2l3-os többséggel hozott határozatára van szükség.
Döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály a Kőzgyűlés kizárólagos
hatáskörébe utal.
Az Egyesület elmúlt időszakában végzett munkáról szóló beszámoló megvitatása és a következő
időszak legfontosabb feladatainak meghatározása,

e) Az Egyesület éves költségvetésének és zárszámadásának, beszámoló és közhasznúsági
me l léklet j ó v áhagy ása.

0 A vezető tisztségviselők közül az elnökség 2 tagának, elnökének, alelnökének megválasztása
és visszahívása, valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasáása,
visszahívása. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökét a bizottsági tagok maguk válasaják meg.
Döntés összeférhetetlenségi kérdésekben,
Döntés a törlési határozat és a kizárást kimondó elnökségi határozatok elleni fellebbezés
tárgyában
Dönt másodfokon a tagkizárásáról, illetve törléséről

Az egyesület válasáott szervei a közgyűlésnek felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel
tatloznak.

13, (1) A közgyűlést évente egyszer kötelező összehívni. A közgyűlést az elnök hívja össze. A
közgyűlésre minden tagot meg kell hívni a napirend közlésével. A közgyűlés helyét, idejét,
valamint a napirendet - a rendkívüli közgyűlés esetét kivéve - az elnökség állapítja meg, és azt
a titkár legalább 10 nappal a kitűzött időpont előtt írásban közli a tagokkal. Irásbeli meghívásnak
minősül a tagok részéről regisárált e-mail címükre elektronikusan megküldött meghívó is.
Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, azt meg kell ismételni. Ez a megismételt Közgyűlés
az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlevők számátől ftiggetlenül határozatképes
lesz. A megismételt Közgyűlésről, és annak pontos helyéről, idejéről a tagokat már az eredeti
meghívóban tájékoztatni kell, A megismételt Közgyűlést, az eredetihatározatképtelenség miatt
elmaradt Közgyűlés időpontját követően legfeljebb 15 napon belüli időpontra kell összehívni.

(2)Az elnökség rendkívüli közgyűlést szükség szerint bármikor összehívhat, Össze kell hívni a
közgyűlést akkor is, ha azt a tagok legalább 33 Yo-a az ok és a cél megjelölésével írásban kéri.

a)
b)

c)

d)

g)
h)
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l5.

(3)Össze kell hívni a közgyűlést a bíróság határozatára. illen.:.:s.,J]_.l_.:l tönéno törlés vagy
kizár ás m iatti fel l ebbezés elbírá lásár a.

14. (1) A közgyűlés akkor határozatképes, haazon a tagok legaiabl _iri : :-a - I iő r,an jelen.
(2) A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással. €Sr szen: sz..többseeg el hozza meg. A
közgyűlés bármikor elhatározhatja a titkos szavazást.
(3) Az Egyesület elnökét, alelnökét, 2 elnökségi tagot (\€zeltr tisaséeríselők), a pénzügyi
Ellenőrző Bizottság tagjait (tisáségviselők) titkos szar azással l álasaja a közgl.űlés.
() Azalapszabály módosításához,tagmásodfokon töfténó kizárásához. az Egl,esület feloszlásának
kimondásához aközgyűlésen megjelent szavazásra jogosult tagok 1'3-ának egyetértő szavazaía
szükséges.
(5) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzókönr r elkészítéséről az Egyesület elnöke
gondoskodik, azt az Egyesület elnöke, a jegyzőkönyvvezető és ket fő jegyzőkönyv-hitelesító írja
alá. A közgyűlésről készült jegyzőkönyvet az Egyesület székhellén kell tárolni. A jegyzőkönyv
tartalmazza a közgyűlés helyét, idejét, a megjelent és távolmaradt tagokat f elenléti ív alapján), az
elfogadott napirendet, napirendenként a napirend tárgr,át. előadóját, hozzászőlásokat,
határozathozatal mődját, szavazás eredményét, a határozat számát és szövegét. A jegyzőkönyv
kivonatával ahatározathozataltkövető 15 napon belül írásban értesíteni kell azt,akire vonatkozőan
a közgyűlés határozatot hozott.

Y. AZ EGYESÜLET ELNÖKsncr

(1) A közgyűlés hatáskörét két közgyűlés közötti időszakban akizárőlagos hatáskörök kivételével,
az elnökség gyakorolja.

(2) Az elnökség tagjainak száma: 6 fő

Az elnökség tagjai: elnök, alelnök, elnökségi tagok, titkár,
Az Egyesület egy elnökségi tagja külön e tisztségre történő váIasztás nélkül Balatonföldvár Város
mindenkori polgármestere, titkára külön e tisztségre történt választás nélkül a mindenkori TDM
menedzser.

(3) Az Egyesület elnökségét (elnökét, alelnökét, 2 elnökségi tagot) a közgyűlés titkos szavazással
válasrtja 5 naptári évre. Az elnökség tagjai korlátozás nélkül újraválasáhatók.

(| Az Egyesület tisáújító közgyűlésén a jelenlévők, vagy azt megelőzően bármely tag
javaslatot tehet - szóban vagy írásban - az elnökségi tagok személyére. A korábban megtett
javaslatokat a közgyűlésen ismertetni kell,

(5) Az Egyesület elnökségének tagja lehet, aki a Ptk. 62§.(5) bekezdésében foglaltaknak megfelel

(6) Az elnökségi tagság megszűnése:

- megbízás időtartamának lej ártával
- közgyűlési visszahívással (visszahívási ok, ha a tisztségviselő az egyesület céljaival ellentétes
magatartást tanúsít, vagy feladatainak ellátásában 6 hónapon túl akadályozva van, vagy az
elnökség munkájában rendszeresen nem vesz résá)
-lemondással
-elhalálozással

Az egyesületi titkár elnökségi tagsági jogviszonya megszűnik, ha a munkaviszonya megszűnik.

Az elnökség határozatot hozhat - a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoző kérdések
kivételével - az Egyesület egészét érintő bármely ügyben.

K izáró l a go s hatásköré b e tarto znak az alább iak

16.



I7.

(1) Vezeti az Egyesület munkáját, irányítja az Egl,estilet m*:\:sz.],.z.I.1
(2)A kÖzgyŰlés határozatai alapján elkészíti az Eglesület ]]_lx3l3l-\et es ellenőrzi annak

végrehajtását,
(3) lránYÍtja az Egyesület gazdálkodásitt, e tárgyban elkesziti .i ...]ier.iesai az Egyesület éves

kö ltsé gveté s ét é s zár számadását,
(4) Előkészíti a közgyűlést,
( 5 ) Me gv itatja a közgy űlé s i e lőterj e sáé seket,
( 6 ) Gondoskodik a közgyű 1é s határ ozatainak vé gre h aj tá s áró l.
(7) Jóváhagyja az Egyesület ügyrendjét"
(8) Speciális egyesületi feladatok ellátására ad hoc bizottságot alakíthat.
(9) Dönt az űj tagokfelvételéről
(10) Dönt a tag első fokon történő törléséről, kízárásáro|

Az elnökség ülését szükség szerint, de évente legalább kétszer össze kell hívni. Az elnökségi ülés
akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint a fele jelen ran. Az elnökség határozataitnyílt
szavazással, egyszení szótöbbségge| hozza. Az elnökség ülése ny,ilvános az Egyesület tagjai
számára. A döntéshozatalban nem vehet részt az a tag, akinek személyét a döntés érinti.

YI.. AZ EGYESÜLET VEZETŐ rrszrsnGvIsELŐINEK HATÁSKÖRE

Az Egyesület v ezető tisáségviselői :

. Elnök

. Alelnök

. 3 elnökségitag

. Titkár

1) Az elnök hatásköre:
. Képviseli az Egyesületet
. Yezeti a közgyűlést, és az elnökség tanácskozásait,
. Gyakorolja az utalványozás jogát a 22. 2) szakasznak megfelelóen
' Gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkaszervezet munkatársai felett
' Az elnököt akadályoztatás esetén az alelnök jogosult helyefiesíteni. Amennyiben

helyettesítést az alelnök nem tudja ellátni, űgy arra a titkár jogosult. A helyettesítőt
az elnök jelöli ki.

2)Az a\elnököt és a titkárt az elnököt helyettesítőjogkörükben az elnökjogai, egyebekben az
elnökségi tag jogai illetik meg.

3)A titkár hatásköre:

' A titkár irányitja az egyesület operatív munkáját és az egyesület munkaszetvezetét,
a Közgyűlés illetve az Elnökség határozatainak megfelelően

' Előkésziti avezető szervek üléseit, és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról.
A munkaszervezeten keresztül gondoskodik a bevételek kiadások teljesítéséről, a
pénzkészletek előírás szerinti kezeléséről, a pénztár vezetéséről.
' Az egyesület bankszámlája felett aláirásajoggal az elnökkel vagy az alelnökkel

együttesen rendelkezhet.

vII. pÉNzücyr ELLENŐRzÓ nrzorrsÁc

20. (1) A Pénzügyi Ellenórző Bizottság a közgyűlés által 5 évre választott három tagból ál1. A
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság az elnökét maga váIasztja aközgyűlés által megválasáott tagok
közül. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak nem lehet tagja, aki az Egyesület elnökségének tagja,
aki az Egyesület alkalmazásában á11, yagy az Egyesületben gazdasági feladatot lát el. A
Bizottság kizárőlag a közgyűlésnek van alárendelve és csak ennek tartozikfelelősséggel.

8
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2l.

(2) A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság feladata az Egl esület a,a:.z:::.r szerinti működésének és
pénzgazdálkodásának ellenórzése. A Bizottság me_eállapiras=il-.-_ ::_lek..nala az elnökséget és
beszámol a közgyűlésnek.

(3) A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság évente legalább 1 aikallnrmal. az éves költségvetést
elfogadó közgyűlés ülése előtt ülésezik, amelyet a Bizonsag elnöke hír össze. A Pénzügyi
Ellenőrző Bizottság tagait az ülés összehívásáról írásban kell tátekoaatni. legkésőbb az ülést
megelŐző 8. napig. A Bizottság az ülésen nyílt szavazással. es\ szeru többségi szavazaííal lehet
határozatképes.

YIII. AZ EGYE SÜLET MUNKASZERVE Z E TE

(1) Az Egyesület munkaszervezete hivatott a kőzgyűlés és az elnökség által meghatározotl
feladatok végrehajtására az egyesülettel munkaviszonyban állő alkalmazottak
közreműködésével.

(2) A munkaszervezet feladatai:

' A Magyar Turisztikai Ügynökséggel kötött Névhasználati szerződésben foglaltak alapján
turisztikai információk gyűjtése és közvetítése a turisták felé, turisáikai adatok
feldolgozása, a nemzeti turisztikai adatbázis töltése.

. Az Egyesület weboldalának folyamatos aktualizáIása

. Rendezvények, szakmai programok szervezése

. Turisáikai kiadványok tervezése, szerkesáése és kiadása

' Folyamatos kapcsolattartás atagokkal, szolgáltatókkal, MTÜ-vel, szakmai szervezetekkel
' Vállalkozói tevékenység körében: szállás-, programközvetítés, eseti bizományosi

értékesítés, kiállítás, vásárszervezés, reklámfelületek érlékesítése, ajándéktárgyak
készíttetése és értékesítése

' Egyéb feladatok, melyeket a Szerv ezeti és Működés i Szabály zat határoz meg

(3) A munkaszervezet vezetője az Egyesület titkára, akit szakmai és képesítési feltételek
meghatározásával az elnökség választki, és az egyesülettel létesített munkaviszonya alapján
végzi tevékenységét.
A titkár irányitja a munkaszervezetet, az alapvető munkáltatói jogok kivételével gyakorolja a
munkavállalók felett a munkáltatói jogkört, utasíthatja és ellenőrizheti a dolgozókat.
Előkészíti az egyesület költségvetését, és a pénzigyi- és tevékenységi beszámolóját,
A közgyűlési és elnökségi üléseket előkészíti, előterjesáéseket az elnökség felé továbbítja.
Folyamatos kapcsolatot tart az elnökséggel és az önkormányzattal.

IX. AZ EGYESÜLET PENZKEZELESE

22. (1) Az Egyesület bankszámlája felett a|áirásijoggal az elnök és a titkár, vagy az alelnök és a
titkár együttesen rendelkezik.

(2)Azelnökgyakoroljaazutalványozásjogát. Akadályortatásaeseténejogátazalelnökrevagy
a titkárta ruházhatja át.

(3) A titkár a munkaszervezeten keresztül gondoskodik a bevételek kiadások teljesítéséről, a
pénzkészletek előírás szerinti kezeléséről, a pénztár vezetéséről.

(4) A titkár közgyűlésnek beszámolási kötelezettséggel tartozik.

X. 
^Z 

EGYESULET GAZDALKODASA



/.J, (1) Az Egyesület vagyona elsósorban a tagok áltai ::ze:;n
hozzájárulásokból, az Egyesület tevékenységéből. peil :z.::s
képződik.
A tagdíj összegét a közgyűlés határozza meg.
A tagok a tagdijat minden folyó év március 3l-ig atutai;..ai
Egye sület p énztár ába készpénzben köte le sek m e gfi ze t n i .

::3: : i akb,_i l. t'ela.j ánlásokból,
] :: e ]nr ert pénzeszközökből

p..stai utalványon, vagy az

24.

(2) Az Egyesület tartozásaiéft saját vagyonával felel. .{ tagtlk ktitelezettsége csupán a tagdij
fizetésére terjed ki, a tagok az Egyesülettartozásaiért saját \ ag\ Lrnukkal nem felelnek.

(3) Az Egyesület költségvetését az elnökség készíti elő és terjesai a közgyűlés elé.
(4) Az Egyesület gazdáIkodő tevékenységet a mindenkori hatáiyos jogszabályok és
rendelkezések szerint v égez.

XI. AZ EGYESÜLET KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSÁVAL
KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEX

Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen létesítő
okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez,

24lA. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osZja fel, azt a jelen létesítő okiratban
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. Az Egyesület nem zárjaki, hogy tagjain kívül
más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

24lB, Az Egyesület működése az Alapszabálybanmeghatározottak szerint nyilvános.

24lC. Az Egyesületvezető szer,,,einek határozatait az Egyesület honlapján nyilvánosságra kell hozni.
Azokat a döntéseket, amelyek egyes személyekre vagy szervekre vonatkoznak, a közvetlenül
érintett számára - a döntés meghozatalát követő nyolc napon belül - kézbesíteni kell. Az
Egyesület Elnöke a Közgyűlés és az Elnökség áItal hozott határozatokat köteles haladéktalanul
bejegyezni ahatározatok könyvébe. A bejegyzést ajegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti,
A határ ozatok könyve nyi lváno s.

24lD. Az Egyesület közhasznú működésével kapcsolatos iratok bárki számára nyilvánosak. Ezen
iratokba való betekintésre irányuló igénl az Elnök részére kell írásban bejelenteni, aki 5

munkanapon belül köteles gondoskodni a betekintés lehetőségéről, eltérő megállapodás
hiányában a Szövetség székhelyén.

24lE. Az Egyesület Közgyűlése és az Elnökségi ülés nyilvános, amely nyilvánosság a jogszabályban
meghatározott esetekben korlátozható.

24lF . Az Egyesület éves közhasznúsági mellékletét Az Egyesület honlapján meg kell jelentetni, abba
és a beszámolőba az Egyesület székhelyén bárki betekinthet és anól - költségtérítés mellett -
másolatot készíthet.

24lG. Az Egyesület szolgáltatásait bárki igénybe veheti, az erTe vonatkozó döntést Az Egyesület
honlapján is meg kell jelentetni. Az Egyesület működésének a rendjét, a szolgáltatási
igénybevétele módját, továbbá a beszámolóit Az Egyesület honlapján is meg kell jelentetni.

24lH. A közgyűlés és elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátaftozőja, életíársa(atovábbiakban együtt: hozzátartoző) ahatározat alapján

a) ahatározat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfaj ta előnyben részesít;
b) akivel ahatározat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen ahaíározat alapján pert kell indítani;
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d) akinek olyanhozzátaftozőja érdekelt a döntés:e:.. :., :
vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezenel ti;L,L,se -. :,.:. .

áII; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntést el,

. . :_ szemelrnek nem tagja

r :s..:-i a]apuló kapcsolatban

Nem minősül előnynek akőzhasznű szeryezet cel szerinti iunatasai keretében a bárki által
megkötés nélküt igénybe vehető nem pénzbeli szoleáltatás. illetr e a Egl esület által tagjának, a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak rneet-eleltl cél szerintijuttatás.

24lI Nem lehet tisáségviselő az a személy, akivel szemben a Cir ilt t\ ,. \,ag\ a Ptk. rendelkezései
értelmében kizárő ok á11 fenn.

Yezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cseleklóképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozák.

Nem lehet vezető tisáségviselő az, akit bűncselekmény, elkövetése miatt .jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmónyek alól nem mentesült,

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisáségviselő az, akit
e ltiltottak a v ezető tisztségviselői tevékenységtől.

A közhasznű szewezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisáségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az áIlami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó-
és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tár1 fel,
c) amellyel szemben az áIlami adó- és vámhatóság úzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
űzletIezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adőszámát az állami adó- és vámhatóság az adőzás rendjéről szóló törvény szerint
felfiiggesáette vagy törölte.

A vezető tisáségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt,

XII. AZ EGYESÜLET MEGSZÚNnsr

Az Egyesület feloszlásával, feloszlatásával, megszítnésének megállapításával, illetve
egyesülettel vagy egyesülésével szűnik meg.
Az egyesület megszűnik, ha

- a közgyűlés döntése alapján átalakul,
- a kőzgyűlés a feloszlás ár ől haíároz,
- a bíróság feloszlatja,
- törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeként a bíróság megszünteti , vagy
megállapítj a megszűnését,
- fizetésképtelenség miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az Egyesületet

nyilvántartásbó1 törlik.

XIII. ZARO RENDELKEZESEK
l1

25. maS



26. MÓdosítrásokat és módosííásokkal egységes szerkezetbe fuhr rUp--bá]lyt az Egyesület
közgyűlés e 2020. szeptember 1 4-én megtartott ülésen erog!üL

Balatonftjldvár, 2020. szeptember 1 4.

egyesület elnöke
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