Belépési nyilatkozat
Alulírott nyilatkozok, hogy a Zöld Vitorla Egylet tagságának sorába kívánok lépni.
Az egyesületi alapszabályt elolvastam, azzal egyet értek, annak előírásait
magamra nézve betartandónak tekintem. Kérem az egyesület elnökségét, hogy
jelentkezésemet fogadja el, és a tagnyílvántartásba adataimat vezesse be.
Kelt:

Elnökségi határozat tagjelölt felvételéről
A mai napon lezajlott elnökségi ülés keretében az alábbiak szerint határoztunk
fentebbi személy kérelme ügyében.
A jelentkezőt a Zöld Vitorla Vízi Sport Turisztikai és Expedíciós Egyesület

Név:
Születési hely, dátum:

Pártoló tagjának nyílvánítjuk!

Személyi ig. sz.

Törzstagjának nyílvánítjuk!

(kívánt rész bekeretezendő)

Lakcím:
Postai értesítési cím:
Jelentkezését elutasítjuk!

Elektronikus levél cím:
Otthoni telefon:

Aláírások :

Ph:

Mobil telefon:
Tevékenységi irányultságaim:
A tagdíjat évente

- negyedévente

kívánom fizetni.
(kívánt rész bekeretezendő)

…………………………………..
aláírás

Nyilvántartási szám:

Kivonat az Alapszabályból
Elolvasása nem mentesít a teljes alapszabály megismerése alól.
Az egyesület célja
Biztosítsa a tagok vízi sport és turisztikai tevékenységének feltételeit
Segítse a tagok versenyzői működését.
Részt vegyen a sporttal kapcsolatos műszaki, társadalmi és tudományos kutatói
tevékenységben.
Környezetét
mozgósítsa
szabadidősport-tevékenység
végzésére,
személyiségfejlesztő és egészségmegőrző programok keretében.
Ifjúsági utánpótlását az egyesületi célok megvalósítására, természetvédelemre és
hazaszeretetre nevelje.
Mozdítsa elő a tagság összetartását, neveljen az összetartozás érzésére.
Szervezze a tagság oktatását, képzését, egyesületi céloknak megfelelően.

kedvezményesen, illetve egyes esetekben alanyi jogon igénybe venni az egyesület
szolgáltatásait,anyagi és nem anyagi javait, szolgáltatási jegyzék szerint.
A törzstag kötelességei: Az alapszabályt és mellékelt szabályzatait és az
egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, ennek betartását
biztosítani. Tagdíjat fizetni, gazdasági szabályzat szerint. Tevékenységével
személyesen hozzájárulni az egyesület céljainak megvalósításához.
Pártoló tag jogai: Részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein.
Taggyűlésen jogosult részt venni, viszont szavazati joggal nem, de tanácskozási
joggal rendelkezik. Jogosult az egyesület céljai szerint érdekképviseletre. A
belépéstől számított egy év múltán törzstagsági sorba átsorolást kérhet írásos
formában, melyet az elnökség elfogadhat, vagy indoklás nélkül elutasíthat.

A tagfelvétel kérdésében az egyesület elnöksége határoz, e határozatot 12
hónapon belül kell meghozni. A felvételt írásban kell kérni, melyben nyilatkozni
kell az alapszabály elfogadásáról, a tagdíjfizetés módjáról, és közölni kell a
nyilvántartáshoz szükséges adatokat, ezen adatokat alapszabály és a Ptk. szerint
kezeljük. A tagdíjfizetést igazoló bizonylatot a tárgyidőszakot követő 5 évig kell
őrizni. A bizonylat és a nyilvántartási adatlap együttes bemutatása alapján lehet a
tagkártyát kiállítani. A tagsági jogviszony akkor kezdődik, amikor a tagjelölt a
tagdíjat befizette, felvételéről az elnökség döntött, és az új tag - adatai alapján –
nyilvántartásba került, a tagkártyáját átvette, amelyet nyugtázni kell! A kilépéssel
a tagsághoz fűződő jogok azonnal megszűnnek, a kötelezettségek azonban a
naptári év végéig fennmaradnak. A tagdíjfizetést igazolási időszakban kell
teljesíteni, ennek elmaradása a nyilvántartásból való törlést vonja maga után! A
törlés tényét az elnökség mondja ki. Határidőn túli tagdíjfizetés pótdíjköteles.
Ennek kirovásáról, ill. elfogadásáról az elnökség dönt a gazdasági szabályzat
szerint. Törzstag az a pártoló tag lehet, aki 12 egyesületi eseményen tevőlegesen
részt vett, ZV alapvizsgát tett vizsgáztató bizottság előtt, melyet 6 fő törzstagból
kell alakítani a vizsgáztatás idejére. Törzstag-jelölt számára előírt vizsga és
felkészítés díjmentes. Az benne foglaltatik a kötelezően előírt 12 esemény
részvételi díjában
A törzstag jogai: Részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein.
Jogosult a taggyűlés határozathozatalaiban részt venni, választhat és választható,
tisztséget vállalhat. Jogosult az egyesület céljai szerint érdek-és jogképviseletre.
Szavazati joggal rendelkezik. Érdemi válaszra jogosult az egyesület bármely
szervéhez intézett írásos észrevételre, javaslatára vagy panaszára Jogosult

Jogosult kedvezményesen igénybe venni az egyesület szolgáltatásait, szolgáltatási
jegyzék szerint.
Pártoló tag kötelességei: Az alapszabály és mellékelt szabályzatokat és az
egyesület szervei által hozott határozatok betartása; tagdíj fizetése gazdasági
szabályzat szerint.
Éves tagdíj – Igazolási időszak a tárgyév jan. 01.-15. között; 2.000,- Ft
Negyedéves tagdíj – Igazolási időszak a negyedévet megelőző 5 nap; 600,- Ft
Tagdíjfizetésre felszólító értesítést nem kell küldeni! Késedelmes tagdíj egy
hónapon belül 50%, két hónapon belül 100% pótdíjköteles. Új belépő törzstagok
egyszeri belépési díja 50.000.-ft. vagy annak megfelelő munkavégzés, erről az
elnökség határoz.

