BELÉPÉSI NYILATKOZAT
A „MAGYAR MINŐSÉGI KOMPOSZT TÁRSASÁG”
közhasznú szervezetbe
Jelen belépési nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy a mai naptól kezdve tagja kívánok lenni a
Magyar Minőségi Komposzt Társaságnak. A Társaság Alapszabályában foglaltak szerint ezennel
kijelentem, hogy azonosulok a Társaság céljaival és feladataival, valamint tudásom és képességeim
szerint kész vagyok azok megvalósításában tevékenyen közreműködni. Továbbá tudomásul
veszem, illetve kötelezem magam az Alapszabály 4., 5., 6., pontjaiban foglalt jogok és
kötelezettségek betartására (lásd a lentebb)
Tag neve:

……………………………………………………

Képviselő neve
(nem természetes személy esetén)

...…………………………………………………..

Székhely/lakcím:

.……………………………………………………

Telefon/Fax:

.……………………………………………………

E-mail:

.……………………………………………………

Tagsági besorolás (megfelelő helyen x-szel jelölve):
Diák (1 500 Ft tagdíj/év)
Természetes személy (5000 Ft tagdíj/év)
Jogi személy (15 000 Ft tagdíj/év)

Kelt: Gödöllő, 20__. __. __.

…………………………………
tag aláírása

MAGYAR MINŐSÉGI KOMPOSZT TÁRSASÁG
H-2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.; E-mail: info@komposzt.hu

A tagságra vonatkozó jogok és kötelezettségek a Magyar Minőségi Komposzt Társaság Alapszabályából:

4. A Társasági tagok jogai
4.1. Minden tag személyesen részt vehet a Társaság közgyűlésén és egyéb rendezvényein.
4.2. Szavazás esetén minden rendes és tiszteletbeli tag egy szavazattal rendelkezik.
4.3. A Társaság rendes tagjai bármely tisztségre megválaszthatók a tisztségre előírt feltételek szerint. A társaság
tiszteletbeli tagjai a Társaság tisztségviselőivé nem választhatók.
4.4. Minden tagnak joga van a Társasági célok elérése érdekében javaslatot előterjeszteni a közgyűlésen vagy a
közgyűlések közötti időszakban az Elnökséghez. Az előterjesztést ill. javaslatot, a közgyűlés időpontját legalább
húsz nappal megelőzően kell benyújtani az Elnökséghez, amennyiben azt az előterjesztő a közgyűlésen is meg
kívánja tárgyalni, annak érdekében, hogy azt az Elnökség jóváhagyása esetén a Közgyűlés elé lehessen
terjeszteni.
4.5. Minden tag jogosult a Társaság szolgáltatásainak és a tagságot megillető kedvezményeinek igénybevételére.
4.6. A Társaság nem természetes személy tagjai igazolt törvényes képviselőjük, vagy ezen személy által
szabályszerűen, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazott személy útján
gyakorolják a tagsági jogaikat.
4.7. A tiszteletbeli tag kizárólag személyesen jogosult a tagsági jogok gyakorlására és a kedvezmények
igénybevételére.
5. A Társasági tagok kötelezettségei
5.1. Az Alapszabály betartása.
5.2. A Társaság választott szervei által Alapszabályszerűen hozott határozatok végrehajtása.
5.3. A tagdíj pontos befizetése.
5.4. A Társasági célok előmozdítása érdekében lehetőségeikhez és képességeikhez mérten rendszeres Társasági
munka kifejtése.
5.5. A Társaság társadalmi tekintélye és belső fegyelme felett őrködni, a Társaság tagjaihoz méltó magatartást
tanúsítani.
5.6. Dolgozni a Társaság szellemi és anyagi gyarapodásán, tagsági körének bővítésén.
6. A Társasági tagság megszűnése
6.1. A Társasági tagság megszűnik:
- a kilépés írásbeli bejelentésével,
- a tag halálával,
- a nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével,
- törléssel,
- kizárással.
A kilépés az év végére szólhat. Kilépési szándékát a tag köteles 30 nappal megelőzően bejelenteni az
Elnökséghez.
6.2. A társasági tagság törléssel abban az esetben szűnik meg, ha a tag 6 hónapnál régebben lejárt tagdíj
tartozását felszólítás ellenére nem fizeti meg.
6.3.
A
tagsági
viszonyt
kizárással
megszüntetni
csak
fegyelmi
határozattal
lehet.
A fegyelmi vétségek részletes meghatározását, a fegyelmi eljárás szabályait, a fegyelmi büntetéseket valamint a
jogorvoslati rendet a Társaság Fegyelmi Szabályzata tartalmazza.
MAGYAR MINŐSÉGI KOMPOSZT TÁRSASÁG
H-2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.; E-mail: info@komposzt.hu

