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8. NAPIRENDI PONT 
Térségek közötti és nemzetközi együttműködésekben való részvétel megtárgyalása 
 
TISZTELT TAGOK! 
 
A 80 fős év eleji tagságból (+3 fő pártoló tag) 1 tag jelezte kilépési szándékát, 2 tag nem fizetett 
határidőre és felszólítás ellenére sem tagdíjat. 
 
Kilépő: Csiszár Lovas Sportegyesület, Litér – Székhely változás miatt szünteti meg tagságát 
 
Nem fizetett:  
Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület , Veszprém, ill. Balatonalmádi 
Árvalányhaj Turisztikai Egyesület, Öskü 
 
Történet: 
Tagdíj behívó e-mail: 2016.12.22, 2017.01.10., 2017.01.25. 
Emlékeztető e-mail: 2017.02.07. 
Fizetési felszólítás e-mail: 2017.02.16. 
Fizetési felszólítás posta: 2017.03.06., 2017.04.24. 
Árvalányhajnak 2016-ban törölték az adószámát, 2012 óta nem küldtek be éves beszámolót. 
Tőlük tájékoztatást kértünk a működésükről, tagsággal kapcsolatos terveikről. 
Alapszabály értelmében tagsági viszony megszűnhet 2017.05.03-án. 
 
Tagfelvételt kér: 
Szent Kinga Éléstára Szociális Szövetkezet, Küngös, Szabó Gergely 
Küngösi Szociális Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet, Szabó Gergely 
 
Tagfelvételi kérelmeket 2017. május 2-ig lehet eljuttatni a munkaszervezet irodájába, amelyről a 
tájékoztatást közzétettük honlapunkon: 
http://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2017-04-10/Tagfelveteli-kerelmek-targyalasa 
 
Javasolt felhívni a tagok figyelmét az alapszabály IV.3. pontjára, mely szerint: 
 
3. A Közgyűlés a Ptk 3:70 §-a alapján kizárási eljárást folytat le az ellen a tag ellen, aki az 
Egyesület céljainak megvalósítását jelentősen veszélyezteti, vagy azzal ellentétes magatartást 
tanúsít, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyos, vagy ismételten sértő 
magatartást tanúsít, illetve, aki 3 egymást követő Közgyűlésen nem képviselteti magát.  
 
Javasolt a felülvizsgálat megtétele és az egyesület működőképességének megtartása érdekében 
az alapszabály szerinti közgyűlésen való részvétel felülvizsgálata. 
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Határozati javaslatok: 
 
…/2017 (05.03) Közgyűlés határozat 
A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése úgy dönt, hogy  

1. az Alapszabály IV. 1 b) és IV. 7. pontjai alapján a tagdíj megfizetésének elmulasztására 
való tekintettel a Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület tagi jogviszonyát 
felmondja. 

2. Felkéri az elnököt a döntés alapszabály szerinti közlésére. 
 
…/2017 (05.03) Közgyűlés határozat 
A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése úgy dönt, hogy  

1. az Alapszabály IV. 1 b) és IV. 7. pontjai alapján a tagdíj megfizetésének elmulasztására 
való tekintettel az Árvalányhaj Turisztikai Egyesület tagi jogviszonyát felmondja. 

2. Felkéri az elnököt a döntés alapszabály szerinti közlésére. 
 
…/2017 (05.03) Közgyűlés határozat 
A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése úgy dönt, hogy  

1. megvizsgálja az Alapszabály IV.3. pontja szerint, hogy 2015-2017 években a tagok milyen 
rendszerességgel vettek rész a Közgyűléseken, előkészíti és kezdeményezi a kizárási 
eljárások lefolytatását. 

 
 
Az előterjesztést készítette: 
Kontics Monika munkaszervezet vezető és 
Gál Andrea munkaszervezet vezető helyettes 
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