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Palóc Út X,rtturális Turisztikai Klas zter Egyesület

ALAPSZABÁLYA

A

Palóc Út Egyestilet egyesületi közgyûlé se az Egyesület a|apszabályé ú . - a változásokkal egysé ges

szerkezetbe foglalva - a következõkszerirí .

állapí tja meg.
I.

ÁrrarÁNos
1.

Az egyesület elnevezé se:
Rövidí tett elnevezé se:

,KEZESEK

Palóc Út t<ulturális Turisztikai Klaszter Egyesület
Palóc Út Klaszter Egyesület
00 Salgótaián,Rakóczi

ii

29. fsz. 5.

2. Szé khelve:

3

3. Telephelve:

3245 Recsk, Kossuth ú t 1 18.
3246Mátraderecske, Deák Ferenc ú t 1
3053 Kozrárd,Fõ,tí 24.
3176 Hollókõ, Kossuth ú t45.
2688Yanyarc, Hunyadi ú t 1/B.
2696Teré ny, Arany János ût70.
3127 Kazár, Damjanich ú t 3.
2699 Szttgy, Kossuth ú t 15.
3125 Szilaspogony, Rákóczi ú t 68.
3334 Szqla, Kossuth tú 49.

4.

1

Alapí tás é s idõtartam:

Az egyesület az alapszabáIynak az alapitõ tagok által a 2005. március 11-é n megtartott alakuló
közgyûlé sen törté nõ elfogadásával jött lé tre é s határozatlan idõre alakult. Az egyesület 2010. mé 4ls 26-i
közgyûlé se dönté se alaplán Klaszter Egyesületté alakult át, majd 2012. jú nius 22-í közgyõlé se dönté se
alaplán a Klaszter Egyesület küldött közgytí lé sé alakult át.
A Klaszter Egyesület mûködé se kite{ed
A Klaszter Egyesület

a teljes palóc

vidé kre.

pecsé tje: köriratban az egyesület neve, közé pen emblé mája.

A Klaszter Egyesület jogi szemé ly.
Kiadásait tagdí jakból, valamint termé szetes

é s jogi

szemé lyek adományaiból fedezi.

il.

A KLASZTER EGYESÜLET CELJA, FELADATA, TEVEKENYSEGEI

A Klaszter Egyesület legfontosabb cé lja a,,Palóc Út" mint turisztikai termé k lé trejötté nek é s eredmé nyes
mûködé sé nek elõsegí tóse, fejleszté se, cé lkittizé seinek meghatározása é s megvalósí tásuk támogatása. A
Klaszter Egyesület ennek é rdeké ben, feladatai megvalósí tása ós tevé kenysóge során alkalmazza a
klaszterekre jellemzõ mûködé si módszereket é s elveket é s olyan szervezeti felé pí té st,háIõzatí
egyiittmûködé st é s struktú rákat alakí t ki, melyek ezá|tal alkalmassá teszik a Palóc Út turisztikai tematikus
ú tvonal í ntenzí v, a turisztikai kereslet igé tyeihez igazodó fejleszté sé re, a hozzá kapcsolódó, a né pi
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hagyományokon alapuló turisztikai termé kek é s programcsomagok kialakí tására, promóciójára, ezek
é rté kesí té sé nek elõmoz dí tásár a.
1.

A Klaszter Egyesület cé lia. feladata. tevé kenysé gei:

A

kulturális-turisztikai tematikus ú tvonal fejleszté si lehetõsé geinek feltárása) az ú tvonal egé szé t,
illetve annak egyes állomásait é rintõ fejleszté si é s egyé b pályé natol<kal összefiiggõ szewezé si é s

koordinációs tevé kenysé gek.
Azilttal kapcsolatos rendszeres adatgyûjté s

-

adatbí .zislé trehozása é s kaóantartása.

Szakmai standardok, vé djegyek megalkotása, megismerteté se é

s azok vé grehajtásának,
alkalmazásának, haszn áIatának ell enõ rz é s e.
A Klaszter Egyesület egé szé té rintõ közössé gi marketing tevé kenysé geinek szervezé se, a tagok
marketing tevé kenysé gé nektámogatása, segí té se(kiadványok, té rké pek ké szí té se,intemetes honlap
mûködteté se, módszertani javaslatok megfogalmazása, bemutatkozó rendezvé nyek,
sajtótáj é ko ztatõk, tanulmányutak, szakmai utak megszervezé se).
Szaktanácsadás, szakmai szolgáltatások.
Ismeretterj eszté s, oktatás.
A belfoldi kulturális turiznus fejleszté se é s né pszení sí té se.
Kulturális-turisztikai rendezvé nynaptár össze áIlitása é s koordinálása.
A Palóc Úttal kapcsolatos szakmai találkozõk, konferenciák, bel- é s külfijldi tanulmányutak
szervezé se, illetve a szervezé sben való közremûködé s.
Termé kfejleszté sicé lok meghatározása é s megvalósí tásuk ellenõrzé se/lebonyolí tása.
A tagok é rdekké pviselete.
A nemzetközi kapcsolatok kifejleszté se é s ápolása a kulturális utak é s a klaszterek területé n.
A hataron tuli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevé kenysé gelõsegí té se.
Turista tájé koztatás (SZJ 63.3 0. 1 3)
Adatbanki szo|gáltatás (SZJ 7 2.40.IO)
Környezetvé delmi szakmai terv ezé s, szaké rté s(SZJ 7 4.I 4.23 .5)
Hirdeté si-, reklámfelület, -idõ biztosí tása (SZJ 7 4.40.1, I)
Reklámterv ezé s, -ké szí té s,-elhelyezé s (SZJ 7 4.40,12)
Egyé b hirdeté si szolgáltatás (SZJ 74.40.I3)
Esemé nyfé nyké pezé s(SZJ 7 4.8 1, .24)
Kiállí tás-, v ásár -, kongres szus- szervezé s (SZJ 7 4.8 4. I 5)
Szemólyek, mûvek közvetí té se (SZI 7 4.84.16)
Jogok kezelé se (SZJ 74.84.16)
Felnõtt oktatás (SZJ 80.42.10)
Szakké pesí té stadó ké pzé s(SZJ 80.42.10)
Egyé b ké pzé s,betaní tás (SZJ 80.42.10)
Iskolán kí vüli szakmai gyakorlati kepzé s (SZJ 80.42,20.I)
Egyé b máshova nem sorolt oktatás (SZJ 80.42.20.9)
Textil, ruházat, lábbeli, bõránl, ügynöki nagykereskedelme GEÁOR 46.1 6)
Egyé b termé kek ügynöki nagykereskedelme (TEAOR 46. 18)
Textil kiskereskedelem (TEÁOP. 47. 52)
Egyé b m.n.s. ú i árûkiskereskedelme (TEÁOR 47. 78)

2.

A Klaszter Egyesület tevé kenysé ge

Az

egyesület tevé kenysé ge az alabbiak szerint:

Közössé gi kulturális hagyományok, é rté kekápolásának, a lakosság é letmódja javí tását szolgáló kulturális
cé lok megvalósí tásának támogatása

Iiiiffit_'@.'ö"'i,§:1;ifiürí un rts í ,U.xt 7.1.1
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I99I. é vi XX. tv. a helyi önkormányzatok é s szerveik, aközté rsasági megbizottak, valamint
egyes centrális alárendeltsé gû szervek feladat- é s hatásköreirõI

I21,§ a)-b) pont

A kulturális öröksé g vé delme
- 2011. é vi LXIV.tv. a kulturális öröksé g vé delmé rõl 5.§ (1) bek.
A termé szetvé delmi kultura fejleszté se, a termé szet vé delmé velkapcsolatos ismeretek oktatása

-

1996. é vi LIII.tv. a termé szet vé delmé rõl 6a.§ (1) bek.

Az egyesület az alábbi feladatokat látja

a)

b)
c)
d)

el:

Rendszeres adatgyûjté s - informatlkai ada1ú .átzis lé trehozása é s karbantartása, szaktanácsadás,
szakmai szolgáltatások,
Ismeretteq'eszté s, oktatás,

Ré szvé tela szakminiszté riumok kulturális-turisztikai utakhoz kapcsolódó programjainak
kialakí tás áb an, megszeryezé sé ben é s vé grehaj tásáb an,
Az Európai Uniós tagság jegyé ben nemzetközi kapcsolatok kifejleszté se
kulturális-turisztikai utak területé n,

é s ápolása mind

ilI.

AZ EGYESÜLETI TAGSÁG
1.

Taesáei kateeóriák

A Klaszter Egyesületnek tagjai

é s pártoló

tagai lehetnek. A Klaszter Egyesület tagja lehet minden olyan

termé szetes szemé ly é s jogi szemé ly, aki az a|apszabáIy rendelkezé seit magára né zve kötelezõnek

az alapszabállfr. aláirja é s kötelezettsé get váIIaI
közremûködé sre é s a tagdí j megí izeté sé re.

az

elfogadja,
egyesületi cé lok megvalósí tása é rdeké ben törté nõ

2. Tagsági viszony keletkezé se é s megszûné se

A

tagság, pártoló tagság felvé tellel keletkezik é s kilé pé ssel, kizárással, atagha|á|ával, atagszervezet
megszûné sé vel szûnik meg. A tagok felvé telé rõl, illetve a tagok kizátásárõL az é intett munkacsoport
vé lemé nyé nekfigyelembe vé telé vel, a Klaszter Egyesület Klaszter Bizottsága dönt.
Aki a Klaszter Egyesület tagakivánlenni az atagságtí pusara utaló í rásbeli tagfelvé teli ké relmet nyú jt be
a Klaszter Egyesület elnöké hez, aki a ké relmet a Klaszter Munkacsoport elé vé lemé nyezé sre,majd a soron
következõ Klaszter Bizottsági ülé s elé jóváhagyásraterjeszti. A felvé telt ké rõnek a ké relemben nyilatkozatot
kell tennie arról, hogy a Klaszter Egyesület lé tesí tõokiratát ismeri, AlapszabáIyát, cé llaí tszellemisé gé t,
é rté krendjé té s kialakult szokásait magára né zve kötelezõnek fogadja el. A tagfelvé teli ké relemrõl a
beé rkezé stõI számitott 90 napon belül dönteni kell. A felvé telt megtagadó hatátozat ellen a ktildöttgytí lé shez
fellebbezé snek van helye. A ktildöttgyûlé s a jelenlé võk 2l3-os szótöbbsé ggel bí rálhatja felül a Klaszter
Bizottság e té r gyû határ o zatát.
A kilé pé stí rásban kell közölni a Klaszter Egyesület Elnöké vel. Bármely tag a Klaszter Egyesületbõl
í rásbeli bej elenté ss el indoklás né lktil bármikor kil é phet.
Törlé s: a Klaszter Bizottság a tagok sorából haté nozattal törölheti azt a tagot, vagy termé szetes szemé ly
pártoló tagot, aki az elõí rt tagsági dí jjal 1 é vné ltovább hátralé kban van é s azt a bizonltható í rásbeli
felszólí tás ellené re, 60 napon belül nem rendezi.
Kí zfuás: a Klaszter Bizottság határozattalkí záqa azt atagot, illetve termé szetes szemé ly pártoló tagot, aki
közügyektõl való eltiltás hatáIya alatt áll, a közössé get bomlasztja, vagy pedig magatartásával a Klaszter
Egyesület hí rnevé nek árt.
A Klaszter Bizottság megvonhatj a attõl a tiszteletbeli tag cí met, aki arra é rdemtelenné vált.
Törlé st vagy kizárást kimondõ határozat ellen annak ké zltezvé te|é tõlszámí tott 15 napon belül halasztó
hatáIlyal fellebbezé snek van helye a Küldöttgl.ú lé shez.
Pártoló jogi szemé ly tagsága megszûnik:

Elfogadva Vanyarcon, é rvé nyes: 2019. január 16-tól---
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- a vele kötött szerzõdé s megszûné sevagy felbontása eseté n
- a jogi szemé ly jogutódlás né lküli megszûné se eseté n
-

kilé pé ssel

A tagsági viszony megszûné se nem mentesí ti atagot atagsága idejé n keletkezett

é s tagsága idõtartamára

vonatkozó kötelezettsé gek teljesí té sealól.

A

tagsági viszony megszûné sekor a tag vagy örököse köteles a birtokában lé võ, az egyesület
tulajdonában, illetve használatában lé võ eszközökkel elszámolni, té telesen visszaadni, a tagkönyvet leadni.
Az ennek elmulasztásából származõkároké rt teljes anyag1 felelõssé ggel tartozik.

A tagsági viszony megszûné se eseté n atagot
3.

A tagok iogai

A

3,1.

a

Klaszter Bizottság a nyilvántartásból törli.

é s kötelezettsé gei

logal

A Klaszter Egyesület minden

rendes tagtra azonos szavazatijoggal rendelkezik é s ré szt vehet aKlaszter
EgyesÜlet mûködé sé t é rintõ, a Klaszter Munkacsoport dönté shozatalában Tisztsé gviselõül bármelyik tag
megválasztható.

A

tag jogosult:

l
r
.'
.
'

A

3.2.

'
'
'
'
4. A

annak a klaszter munkacsoport munkájábanré szt venni, amelynek rendes tagia
a munkacsoport ülé sen valõ szavazásra, ( minden tag egy szavazattal rendelkezik )
a Klaszter Egyesület cé lja szerint a tagok számára nyú jtott szolgáItatások igé nybe vé telé re
a Klaszter Munkacsoport tisztsógviselõj é nek megv álasztásé tr a
a Klaszter Egyesület által nyujtott kedvezmé nyek igé nybevé telé re
javaslat, indí tványt benffitására, vé lemé nynyllvánitásra, a Klaszter Egyesületet é t'rntõ bármely
ké rdé sben.
tae kötelezettsé gei
a kiildöttgytí lé s által é vente megállapí tandó legalább fé lé venké ntesedé kes tagdí j megfizeté se,
a ktildöttgyûlé s, va1y a Klaszter Bizottság é s Klaszter Munkacsoport áItal elõí rt, vagy a tag által
önké ntesen vállalt kötelezettsé gek teljesí té se,
a jelen alapszabály é s a Klaszter Egyesület egyé b belsõ szabályainak betartása.
mûködjé k közre a Klaszter Egyesület cé lkittí zé seinekmegvalósí tásában.

pártoló tag iogai é s kötelezettsé eei

A pártoló

4.1.

tag

joeai

Termé szetes szemé ly eseté n szemé lyesen, jogi szemé ly eseté n ké pviselõje ú tján tanácskozási joggal
ré szt vehet a ktildöttgytí lé sen, szavazatijoggal nem rendelkezik,
a Klaszter Egyesület cé ljai szerinti, a tagok számára nyujtott szolgáltatások igé nybe vé tele apártolõ
tagokra me gállapitandõ dij azás el l ené b en
ré szesülé s a Klaszter Egyesület által nyú jtott kedvezmé nyekben,
a pártoló tagré szt vehet a Klaszter Egyesület rendezvé nyein.

A pártoló tag kötelezettsé gei

4.2.
l

a

jelen alapszabály é s a Klaszter Egyesület egyé b belsõ szabáIyzatainakbetartása,

Elfogadva Vanyarcon, é rvé nyes: 20'l9. január 16{ól---
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a Iag által önké nt vállalt fel adatok telj esí té se,

atag áItaI felajanlott pártoló tagsági dí j fizeté se,
a Klaszter Egyesület cé ljainak anyagi é s erkölcsi támogatása.

IV.
,ET SZERYEZETB
A KLASZTER EGYE

A Klaszter Egyesület szervei:
Küldöttgytí lé s
Klaszter Bizottság
Klaszter Munkacsoportok
Felügyelõ Bizottság
1.

A küldöttevûlé s

A

é s a tisztsé gviselõk

a küldöttgyûlé s, amely a ktildöttek összessé gé bõl áll. A
hí
vja össze. A tagokat a ktildöttgyú lé s tervezett idõpontja elõtt
kiildöttgyú lé st a Klaszter Egyesület elnöke
legalább nyolc nappal igazoltan feladott, vagy elektronikus ú ton továbbí tott meghí vóval kell é rtesí tenia
küldöttgytí lé s összehí vásráról. A meghí vónak tartalmaznia kell a jogi szemé ly nevé t é s szé khelyé t,a
ktildöttgytí lé s idõpontj át, he|yé t, napirendi pontjait, valamint határozatké ptelensé g eseté re a megismé telt
küldöttgytí lé s összehí v ásé ra vonatkozó rendelkezé seket.
Klaszter Egyesület legftí bb szerve

Evente egy alkalommal a ktildöttgyú lé s kötelezõen össze kell hí vni. Rendkí vüli küldöttgrí lé st kell
összehí vni abban az esetben, amennyiben a Klaszter Egyesület tisztsé gviselõje, Felügyelõ Bizottság Elnöke
vagy atagság legalább egyharmada azt í rásban ké ri é s indokolj a azt. A tagok ké pviselõik ú tján vesznek ré szt
a

ktildöttgyú lé s munkáj ában.

A Klaszter

Munkacsoportok legalább egy-egy kí ildött ú tján ké pviseltetik magukat. Azon

munkacsoportok, amelyek lé tszí tma meghaladja az 5 fõt, minden további 5 fõ után további 1 ktildöttet
j o go sultak v álasztani.
A ktildöttgyûlé s lé tszí máta Klaszter Munkacsoport tagnyilvántartása alapjí n, a ktildöttgytí lé s elÕtti 20.
napi adatai a!9vián, a Klaszter Bizottság Elnöké nek é s a Felügyelõ Bizottság Elnöké nek kell meghatároznÍ .
A KüLDöTTEKET a KLASZTER MtINKACSopoRToK öt é ves idõszakra vÁraszTJÁK MEG.

A ktildöttgyûlé s ülé sei nyilvánosak, azokon bárki ré szt vehet. A ktildöttgyûlé s határozatait egyszení
többsé ggel, nllt szavazássalhozza, a tisztsé gviselõket nyí lt szavazással vé l,asztlameg.

A

kiildöttgytí lé s a Klaszter Egyesületet é rintõ minden ké rdé sbenjogosult dönteni. Kizárõlag
küldöttgní lé s hatásköré be tartozik:

a

a.) az Egyesület Elnöké nek é s Felügyelõ Bizottságarrak megválasztása,
b.) az alapszabáLy módosí tása,
c.) a Klaszter Egyesület más egyesületekkel törté nõ egyesülé sé nekkimondása, szövetsé gekhez való
csatlakozásának kimondása, felo szl

d.) a számviteli

ás

ának kimondása,

törvé ny, valamint annak felhatalmazása alaplán kiadott kormányrendelet szerinti

beszámoló elfogadása
a Klaszter Egyesület feloszlása eseté n az egyesületi vagyon felhasználásáról való rendelkezé s
f.) tiszteletbeli egyesületi tagok megválasztása
g.) a tagdí j összegé nek megállapí tása
h.) a Klaszter Egyesület belsõ szabá|yzatainak jóváhagyása (szervezeti, ügyrendi).
A felsorolt választásoknáI az é wé nyesdönté sek meghozatalához:
- a küldöttek összessé gé nek egyszení többsé ge (50 % * 1) szavazat szüksé ges.

e.)

;PAroc ú r xu urü nÁtt§
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A küldöttgyûlé s

határozatké pes, ha azon a szavazatijoggal rendelkezõ tagok több mint 50oÁ-a megjelent

Ha a küldöttgytilé s nem volt határozatké pes) az emiatt megismé telt ktildöttgytí lé s az eredeti napirendben
akkor határozatkepes, amennyiben a ktildöttek legalább 1/3 a megjelent, vagy ké pviselete igazolható. A
távolmaradás ezen következmé nyé re a tagok figyelmé t a meghí vóban elõzetesen felhí vták. A megismé telt
ktildöttgytí Ié s az eredeti -határozatké ptelensé g miatt elmaradt - kiildöttgyú lé s idõpontját követõen 30 napon
belüli idõpontra kell összehí vni, amely idõpont az eredeti küldöttgytí lé s napjan egy ké sõbbi idõpontban is
megjelölhetõ.

A

küldöttgytí lé s határozathozata|ában nem vehet té szt az

a

szemé ly, aki vagy akinek közeli

hozzé ttartozója [Ptk. 8:1.§ (1) bek.] a határozat a|apján

a.) kötelezettsé g vagy felelõssé g alól mentesül, vagy
b.) bármilyen más elõnyben ré szesül, illetve a megkötendõ jogügyletben egyé bké nté rdekelt.

A küldöttgytí lé s lefolyását, az ott elhangzott vé lemé nyeket,hozzászólásokat, minden lé nyeges dönté st
jegyzõkönyvben kell rögzí teni. A jegyzõkönyvet a Küldöttgy,ú lé s által megválasztott jegyzõkönyvvezetõ
ké szí tie|, azt az elnök é s a küldöttg}í lé s által megváIasztott ké t hitelesitõ tag hitelesí ti. A hozott
határ o zatoh,ró 1 a,,hat áro zatok kö nyv é b en" nyi lv ántartást kel l v ez etni.
2.

A Klaszter Bizottsáq

A Klaszter Bizottság

Klaszter Egyesület ijgynté zõ é s ké pviseleti szerve.
A 4 fõbõl állrõ Klasáer Bizottságot a ktildöttgytí lé s áItal megválasztott elnök é s a Klaszter
Munkacsoportok által megválasztott munkacsoport vezetõk alkotjrák. A tisztsógviselõk mandátuma 5 é vre
szól.
A Klaszter Munkacsoport lé tszámától fiiggõ en küldötteke t v áIaszt.
Ké t ktildöttgytí lé s közötti idõben a Klaszter Bizottság dönt minden olyan ké rdé sben, amely nem tartozik
kí zárõlag a ktildöttgyú lé s hatásköré be. Dönté seirõl, inté zkedé seirõl a következõ ktildöttgytí lé s a Klaszter
Bizottság köteles beszámolni.
A Klaszter Bizottság jogosult az Egyesületet terhelõ kötelezettsé gek (szerzõdé sek) é s illetõ jogok
vállalásáról dönteni.
A Klaszter Bizottság határozatké pes, ha ülé sé ntagjainak több mint fele jelen van. A tagok l:raté roza1nlkat
a hatí rozatké pessé gmegá|lapií ásánál figyelembe vefit szavazatok egyszení többsé gé vel, nsiLt szavazássa|
hozzák meg. A Klaszter Bizottság szüksé g szerint - de é vente legalább né gyszer - tart ülé st, melyet az
Elnök hí v össze. A Klaszter Bizottság összehí vásának é s mûködé sé nek rendjé t, ügyrendjé ben maga
határozzameg.
a

A Klaszter

Bizottság ülé sé ta vezetõ tisztsé gviselõ meghí vó postai vagy elektronikus ktildé sé velhí vja
A meghí vónak tartalmaznia kell
a jogi szemé ly nevé t é s szé khelyé t;

össze.
a)

b) az ülós idejé nek é s helyszí né nek megjelölé sé t;
c) az ülós napirendjé t.

A Klaszter Bizottság ülé sei nyilvánosak, azokon bárki ré szt vehet. A dönté sben é rdekelt szemé lyt,
szervezetetmeg kell hí vni. A Klaszter Bizottsági ülé seire a Felügyelõ Bizottság elnöke meghí vást kap.

A Klaszter Bizottság haté rozathozatalában nem vehet ré szt az a szemé ly, aki vagy akinek közeli
hozzátartozõj a a batár ozat alapj án
a) kötelezettsé g vagy felelõssé g alól mentesül, vagy
b) bármilyen más elõnyben ré szesül, illetve a megkötendõ jogügyletben egyé bké nté rdekelt.
Elfogadva Vanyarcon, é rvé nyes: 2019, január 16tól--
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A Klaszter

Bizottság dönté seire a jelen a|apszabá|yban rögzí tett közlé s, nyilvánosságrahozatal módja,
iratokba való betekinté s rendje szabályait é rtelemszerûen kell alkalmazni,
A Klaszter Bizottság minden dönté sé t é s a hozzászólások lé nyegé tjegyzõkönyvben rögziti. A
jegyzõkönyvet a Klaszter Bizottság elnöke é s az ülé sen jelenlé võ, jegyzõkönyv hitelesí tõnek megváIasztott
tagtraiqa aIá.
A Klaszter Egyesület elnöke köteles gondoskodni a ktildöttgytí lé s é s a Klaszter Bizottság által ltozott
dönté sek nyilvántartásának napraké sz vezeté sé rõl, oly módon, hogy a nyilvrántartásból megállapí tható
legyen a dönté s tartalma, idõpontja é s hatálya, a dönté st támogatók é s ellenzõk számaránya.
A Klaszter Egyesület elnöke köteles a küldöttgyú lé s é s a Klaszter Bizottság által hozott olyan
hatí rozatokat, amelyek bármely tagra vonatkozóan jogokat é s kötelezettsé geket állapitanak meg, illetve
harmadik szemé ly (beleé rtve a hatóságokat is) é rinthetnek, a dönté s meghozatalátõl számí tott 8 napon belül,
í rásban, ajánlott postai küldané nyké nt feladva az é intettnek is megküldeni.
A Klaszter Egyesület elnöke köteles gondoskodni arról, hogy a ktildöttgytí lé s é s a Klaszter Bizottság
lé nyeges dönté sei közlemé nyké nt az internet ú tján nyilvánosságra kerüljenek.
A Klaszter Egyesület iratainak, bevé teli é s kiadási bizonylatunak kezelé sé rõl a Klaszter Egyesület elnÖke
gondoskodik.
3.

Klaszter Munkacsoportok

A Klaszter Egyesület áItalkiûzött fejleszté si, hagyományõrzõ, turisztikai, marketing é s más kapcsolÓdó
jellegrí feladatok vé grehajtása é rdeké bena Klaszter Egyesület keretein belül Klaszter Munkacsoportok
mûködnek, melyek a következõk:

-

Kelet-nógrádi Munkacsoport
Nyugat-nógrádi Munkacsoport
Hevesi Munkacsoport

A Klaszter Munkacsoportok számáról, tí pusáról a kiildöttgyú lé s mindenkor annak figyelembevé telé vel
határoz, hogy a Palóc Út tematikus ú tvonal turisztikai termé kfejleszté sé hez, proglamcsomagok
kialakí tásahoz, ezek piacra juttatásának elõsegí té sé hezmilyen munkacsoporti struktura lé trehozása é s
mûkö dteté se a legcé ls zerí ibb.

joggal. Bármely
Klaszter Egyesületi tag tanácskozási joggal bármely munkacsoport ülé sé n, rendezvé nyé n, esemé nyé n É szt

A Klaszter Egyesület minden

tagtra egy munkacsoport munkájában vehet ré szt szavazati

vehet.

A

Klaszter Munkacsoport tagjai közül 5 é ves idõtartamra vezetõt é s vezetõ helyettest é s küldötteket
választ. A csoport dönté se alapján a Munkacsoportot a Klaszter Bizottságban a munkacsoport vezetõje
ké pviseli. A munkacsoport vezetõjé nek akadályoztatása eseté n az adott ülé sen a munkacsoport vezetõ
helyettes automatikusan teljes jogkörrel eljárva ké pviseli Munkacsoportot a Klaszter Bizottság ülé sein.
A Klaszter Munkacsoport vezetõje kapcsolatot tart a munkacsoport tagjaival, gondoskodik az általa
vezetelí munkacsoport szakmai tevé kenysé gé nekszervezé sé rõl, ké pviseli a munkacsoport által
megfogalmazott javaslatokat, vé lemé nyeket é s é rdekeket a Klaszter Bizottságban. Evente legalább egy
alkalommal ktilönbözõ szakmai ké rdé seket vitató munkacsoport ülé st hí v össze, ahol é rdemi ajánlásokat
fogalmaznak meg a Klaszter Bizottság felé . A Munkacsoport a szakmai tevé kenysé gé tsaját hatáskörben
szabályozza.
4.

A Felüeyelõ Bizottsáe

Az

alapszabáIy ú gy rendelkezik, hogy a Klaszter Egyesületné l öt tagu Felügyelõ Bizottság mûködik.
Felügyelõ Bizottságot a ktildöttg$í lé s választja meg, tagjainak megbí zatása öt é vre szÓl.
4.1,.

A

taggá megválasztott szemé ly az ú j tisztsé ge elfogadásától számí tott tizenöt napon
gazdasé tgi társaságokat, amelyekné l már felügyelõ bizottsági tag, í rásban tájé koztatni köteles.

A Felügyelõ Bizottságt
belül azokat a
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A

Felügyelõ Bizottság tevé kenysé gé ta hatályos jogszabályok szerint vé gzt, ügyrendjé t maga állapí tja

meg.
4.2.

A Felüeyelõ Bizottság feladat-

é s hatásköre különösen:

a) Összehí vja a Klaszter Egyesület küldöttgytí lé s rendkí vüli ülé sé t,é s javaslatot tesz annak napirendjé re, ha

megí té lé seszerint a Klaszter Bizottság tevé kenysé ge jogszabályba, az alapszabályba, illetve a
Küldöttg}í lé shatározatalbaütközik, vagy egyé bké ntsé rti a Kiaszter Egyesület yagy a tagok é rdekeit.
b) Köteles megvizsgálni a küldöttgytí lé s ülé sé neknapirendjé n szereplõ valamennyi lé nyeges üzletpolitikai
jelenté st, valamint minden olyan elõterjeszté st, amely a kiildöttgytí lé s kizárólagos hatásköré be tartozõ
ügyre vonatkozik.
c) Í rásbeli jelenté st ké szit a számvitelrõl szóló 2000. é vi C. törvé ny (a továbbiakban; számviteli törvé ny)
szerinti beszámolóról é s az adõzott eredmé ny felhasználásaról a küldöttgytí lé s rószé re.
d) Ellenõrzi a vagyonmé rleg-terve zeteket é s a vagyonl eltár -terv ezeteket.
e) Jelenté st ké rhet a vezetõ tisztsé gviselõktõl, illetve tájé koztatást vagy felvilágosí tást a Klaszter Egyesület
munkavállalóitól.
f) Megvizs gáIhatja, illetve betekinthet a Klaszter Egyesület könyveibe, illetve irataiba.
4.3. A Felügyelõ Bizottság köteles a Klaszter Bizottságot tá4é koztatni é s annak összehí vásátkezdemé nyezni,
ha arról szarez tudomást, hogy

A

Klaszter Egyesület mûködé se során olyan jogszabálysé rté s vagy a Klaszter Egyesület é rdekeit
egyé bké nt sú lyosan sé rtõ esemé ny (mulasztás) törté nt, amelytek megszünteté se vagy következmé nyeinek
elhádtása, illetve enyhí té sea Klaszter Bizottság dönté sé t teszi szüksé gessé .
Ha a Felügyelõ Bizottság indí tványára- annak megté telé tõI számí tott harminc napon belül- nem hí vták
össze a ktildöttgyí lé st, a hatáidõ eredmé nytelen eltelte uté n a Felügyelõ Bizottság is jogosult haladé ktalarrul
é rtesí tenia törvé nyessé gi felügyeletet ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv a törvé nyes mûkÖdé s
helyreállí tása é rdeké ben szüksé ges inté zkedé seket nem teszi meg.
A Felügyelõ Bizottság egyes ellenõrzé si feladatok elvé gzé sé velbármely ké t tagját megbí zhatja, Í Iletve az
ellenõrzé st állandó jelleggel is megoszthatjatagtraí között. Az ellenõrzé s megosztása nem é rinti a felügyelõ
bizottsági tag felelõssé gé t, sem azt a jogát, hogy az ellenõrzé st más, a Felügyelõ Bizottság ellenõrzósi
feladatköré b e tartozõ tevé kenysé greis kiterj essze.
4.4.

A Felücyelõ Bizotts áp mûködé se

A Felügyelõ Bizottság testtiletké nt jár

A

eI.

A Felügyelõ Bizottság tagjai sorából elnököt

válraszt.

Felügyelõ Bizottság határozatké pes, ha tagjainak több mint fele jelen van; határazatát egyszení

szótöbbsé ggelhozza.
A Felügyelõ Bizottság tagai szemé lyesen kötelesek eljárni, ké pviseletnek nincs helye. A FelügyelÕ
Bizottság tagtrát e minõsé gé ben a Klaszter Egyesülettagtrai, illetve munkáltatója nem utasí thatja.
A Felügyelõ Bizottság ülé seit az elnök hí vja össze é s vezeti. Az ülé s összehí vását - az ok é s a cé l
megjelölé sé vel - a Felügyelõ Bizottság bármely tagja í rásban ké rheti az elnöktõl, aki a ké relem
ké zhezvé telé tõlszámí tott nyolc napon belül köteles inté zkedni a Felügyelõ Bizottság ülé sé nek harminc
napon belüli idõpontra törté nõ összehí vásáról. Ha az elnök a ké relemnek nem tesz eleget, a tag maga
jogosult az ülé s összehí vására.
Tanácskozási j o ggal t é szt v esznek a l egfcí bb szervek ülé sein.
Ha a Felügyelõ Bizotí ság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott |é tszám alá csökken, vagy
nincs aki az ülé sé tösszehí vja, a Klaszter Egyesület elnöke a Felügyelõ Bizottság rendelteté sszerû
mûködé sé nek helyreállí tása é rdeké ben köteles összehí vni a Közgyûlé st.
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cÁr.í

4.5.

A tisztsé gvise

í klaszter Bizottsáp ta ai. FB tasiai) vonatkozó közös szabálvok

A vezetõ tisztsé gviselÕk a Klaszter Egyesület vezeté sé taz llyen tisztsé get betöltõ szemé lyektõl elvárható
fokozott gondossággal, a Klaszter Egyesület órdekeinek elsõdlegessé ge alapján kötelesek ellátni. A
jogszabályok, M alapszabály, illetve a legfõbb szew áItal hozott határozatok kötelezettsé geik vé tkes
megszegé sé vel a Klaszter Egyesületnek okozott karoké rt a polgári jogszabályai szerint felelnek.
Megszûnik a vezetõ tisztsé gviselõi megbí zás:
a) a me gbizás idõtartam ának lej ártáv aI,

b) visszahí vással,
c) törvé nyben szabályo zott kizárõ ok bekövetk ezté v eI,
d) lemondással,
e) elhalálozással.

A vezetõ tisztsé gviselõ tisztsé gé rõl bármikor lemondhat, azonban ha a Klaszter Egyesület
mûkÖdõké pessé ge ezt megkivárya, a lemondás csak annak bejelenté sé tõl számí tott hatvanadik napon válik
hatálYossá, kivé ve, ha a legfõbb szerv az ûj vezetõ tisztsé gviselõ megválasztásárõl már ezt megelõzõen
gondoskodott. A lemondás hatályossá válásátg a vezetõ tisztsé gviselõ a halaszthatatlan dönté sek
meghozatalában, illetve az ilyen inté zkedé sek megté telé benköteles ré szt venni.
A vezetõ tisztsé gviselõ jogviszonyára - ha a vezetõ tisztsé get nem munkaviszony kereté ben látja el - a
ptk. megbí zási szerzõdé sre vonatk ozõ szabályai megfelelõen irányadóak.
ti kií rás

3.

A Klaszter

Egyesület jogosult pályazati ú ton támogatást nffitani. A pályazatnak a Klaszter Egyesület
cé ljaival összhangban kell lennie é s apáí yázati kií rás olyan pályánatok ké szí té sé revonatkozhat, ame|y az
alapszabáIyban megj elölt bármely cé lkitûzé sekkelkapcsolatosak.
A pályáuatnak minden esetben nlltnak, illetve a pályazati eljárásnak szabá|yozottnak kell lennie,
tovább á bizto sí tania kell a pály ázatb an kií rt felté telek ti sztaságát.
A palyánat nem tartalmazhat olyan felté teleket, amelyekbõl az eset összes körülmé nyeinek
mé rlegelé sé vel- megállapí tható, hogy apályé aatnak elõre megltatározott nyertese van (szí nlelt páIyázat).

Az

egyes esetekben kiirt pályazatokhoz kapcsolódó páIyáztatási szabályokat (a páIyé uat benyú jtásának
hatáidejé t, elbí rálásrának határidej é t, a páIyázati ú ton elnyerhetõ támogatás mé rtóké t, stb.) minden esetben
az adottpályazati kií rás kell, hogy tartalmazza,
6.

Adománveyûité s

A

Klaszter Egyesület nevé ben vagy javára törté nõ adomránygyú jté s csak a Klaszter Egyesület, mint

szervezet Í rásbeli meghatalmazása alapjánvé gezhetõ, az adománygyú jté s nem járhat az adományozõ, illetve

más szemé lyek zaklatásával, a szemé lyhezfizõdõjogok é s az emberi mé ltóság megsé rté sé vel.
7. összefé rhetetlensé gi szabálvok

Nem lehet a Felügyelõ Bizottság elnöke vagy tagtra, aki
a) a dönté shozó szeí v) illetve az igyvezetõ szerv elnöke vagy taga (ide nem é rtve az egyesület
dönté shozó szervé nek azontagait, akik tisztsé get nem töltenek be),

b) a Klaszter

Egyesülettel

a

megbí zatásán

kí vüli más

tevé kenysé g kifejté sé reirrányuló

munkaviszonyban vagy munkavé gzé sre irányuló egyób jogviszonyb an álI, ha jogszabály máské pp nem
rendelkezik,
c) a Klaszter Egyesület cé l szerinti juttatásából ré szesül - kivé ve abárki által megköté s né lkül igé nybe
vehetõ nem pé nzbeli szolgáltatásokat, é s a Klaszter Egyesület által tagtrának a tagsági jogviszony
alapjan nyú jtott, lé tesí tõokiratnak megfelelõ cé l szerinti juttatást_, illetve
d) az a)-c)pontban megltaté rozott szemólyekhozzátartozõja.
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d,(

A Klaszter Egyesület vezetõ tisztsé gviselõje é s közeli hozzátartozója [Ptk. 8:l.§ (1) bek.] ugyanarurál
a szewezetné l a felügyelõ bizottság tagává nem választható meg.
8.

A Klaszter Egyesület ké rlviselete

A Klaszter Egyesület ú gyvezetõ szerve a Klaszter Bizottság, amelynek nevé ben az elnök önálló aláí rásí
jogosultsággal rendelkez|k a Klaszter Egyesület teljes köní ké pviseleté re.
A Klaszter Egyesületben a bankszámla feletti rendelkezé si jogot a szewezet számviteli é s pé nzkezelé si
szabé lyzatarögzí ti.
A Klaszter Egyesület ké pviseleté re a küldöttgytí lé s által megválasztott Klaszter Bizottság elnöke önállóan
jogosult oly módon, hogy az elõir1, elõnyomott vagy nyomtatott egyesületi elnevezé s alá önállóan irja saját
kezû a|áí rásáú ..

v.
GAZDÁLKODÁS
1. A Klaszter Egyesület mûködé sé rõl a külön jogszabályok elõí rásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni
é s azokat az üzleté v vé gé nle kell zitrti. Az iJ'zleté v vé gé velaz elnök a Klaszter Egyesület

2.
3.

4.

gazdálkodásáról a közgyûlé s számáramé rleget, a gazõálkodás eredmé nyé rõl vagyonkimutatástké szí t.
A Klaszter Egyesület köteles a cé l szerinti tevé kenysé gé bõl,illetve vállalkozási tevé kenysé gé bõl
származõ bevé teleit é s ráfordí tásait elkí ilöní tetten nyilvántartani, egyebekben a reá í rányadõ
könywezeté si szabályokat kell alkalmazni.
A kiildöttgyõlé skizé rólagos hatásköré be l'artozik annak eldönté se, hogy a keletkezett nyeresé get, illetve
annak mely ré szé thogyan hasztáIja fel, figyelemmel arra, hogy a Klaszter Egyesület tevé kenysé gé bõl
származõ nyeresé g nem oszthatõ fel, az csak a jelen alapszabáIybanrögzí tett tevé kenysé gre fordí tható.
A tagdí jon felül a tagok a társadalmi szewezettartozásáé rt saját vagyonukkal nem folelnek.

A klasztcr egyesület vagvona:
Az induló, alapí tõ vagyon 100.000,- Ft, azaz szivezer forint, melyet az alapí tõk befizettek, az egyesület
tulajdonába adtak é s az egyesület rendelkezé se alatttartjak.
A klaszter egyesület 2. pontban felsorolt cé ljai megvalósí tásának anyags alapját,pé nzigyi forrását
ké pezlk:
- termé szetes é s jogi szemé lyek, tiársadalmi szervek felajánlásai,hozzájáruIásai
- egyé b szervek cé ltámogatásai
- az induló vagyon ós bevé telek hozadé ka, kamata

- a Klaszter Egyesületnek adomiányozott ingatlan, ingó vagyon, vé grendeleti juttatás
- rendezvé nyek

bevé telei

- a nem vállalkozási tevé kenysé gbõl származõ bevé telek

- a vállalkozási tevé kenysé gbõl befolyó bevé telek
- cé ltámogatás
- tagdí j
- egyé b

A kifizeté sek a Klaszter Egyesület vagyona

é s kamata é s egyé b hozadé ka terhé re eszközölhetõk.

A klaszter Egyesület vagyonfelhasználásának módia:

A Klaszter Egyesület vagyonának, kamatának é s egyé b k'ozadé kának terhé re törté nõ anyagi, illetve
termé szetbeni juttatások felhasználása, odaí té lé seügyé ben a Klaszter Bizottság dönt. Amennyiben a
Klaszter Egyesület az államháztartás alrendszereibõl támogatásban ré szesül, ûgy arra az azt biztosí tó
támogatóval köteles í rásbeli szerzõdé st kötni, amelyben a felek rögzití k atámogatás felté teleit.
PAEöC Úr
Elfogadva Vanyarcon, é rvé nyes:2019. 1anuár
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A

Klaszter Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesí tõ é rté kpapí r1nem bocsáthat ki.
YáIlalkozásának fejleszté sé heztevé kenysé gé tveszé lyeztetõ hitelt nem vehet fel. Az áIlamháztartás
alrendszereitõl kapott támogatást hitel fedezeté ül, illetve hitel törleszté sé re nem használhatja fel.

u.

POLITIKAI TEVEKENYSEG

A Klaszter Egyesület politikai tevé kenysé get nem folytat, szervezete pár,toktól fiiggetlen é s azoknak
anyagi támogatást nem nyú jt, tõlük támogatást nem fogad el, továbbá országgyú lé si, fcí városi, megyei,
önkormányzati választásokon ké pviselõjelöltet nem állí t é s nem támogat, valamint ilyen tevé kenysé get a
jövõben sem kí ván folytatni.
vII.
NYILVÁNOSSÁG

1. A Klaszter

Egyesület jelen alapszabá|y szerinti tevé kenysé gé neké s gazdáIkodásának legfontosabb
adatait, az áItala vé gzett szolgáltatás igé nybevé telé nekmódját országos sajtó vagy az í ntemet ú tján is
nyilvánosságrahozza.

2. A

Klaszter Egyesület mûködé sé vel, szolgáltatásaí igé nybevé telemódjával, beszámolói közlé sé vel
kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosí tla, egyré szt a jogszabályokban meghatározott módon (közzeté teli
kötelezettsé g), másré szt az alapszabályban szabtlyozott irat betekinté si é s felvilágosí tás adási jog
rögzí té sé vel.

3.

Evente kötelezõ beszámolót ké szí teni,biztosí tani kell annak bé rki általihozzáferhetõsé gé t (betekinté sé t
é s saját költsé gé re másolat ké szí té sé t).A beszámolót a nyilvántartást vezetõ bí rósághoz meg kell
ktildeni, é s azt az Egyesület honlapjan nyilvánosságra kell hozni.

4. A Klaszter

Egyesület a mûködé sé rõl, vagyoni, pé nzügyi é s jövedelmi helyzeté rõl az izleti é v
könyveinek |ezárástí t követõen az ijzleti é v utolsó napjával, illetve a megszûné s napjával mint
mé rlegfordulónappali a jogszabáIyban meghatározottak szerint köteles beszámolót ké szí teni.

A beszámolõ tartalmazza:
a) a mé rleget (egyszení sí tett mé rleget),

b) az eredmé nykimutatást (eredmé nylevezeté st),
c) kettõs könywitel eseté ben a kiegé szí tõmellé kletet.

A kiegé szí tõmellé kletben be kell mutatni a támogatási program kereté ben vé gleges jelleggel felhasznált
összegeket támogatásonké nt. Támogatási program alatt a központi, az önkormányzati, illetve nemzetközi
forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevé kenysé g fenntartását, fejleszté sé tcé |zõ támogatást,
adománl kel1 é rteni. Külörr kell megadni a kiegé szí tõmellé kletben a támogatási program kereté ben kapott
visszaté dtendõ (kötelezettsé gké nt kimutatott) támogatásra vonatkozó, elõbbiekben ré szletezett adatokat.
A kiegé szí tõmellé kleté ben be kell mutatni a szervezet

áItal

azizleti é vben vé gzett ftí bb tevé kenysé geket

é s programokat.

5. A Klaszter Egyesület

elnöke köteles gondoskodni a szervezet mûködé sé vel kapcsolatosan keletkezett
iratokba való betekinté srõl, illetve azokrõl felvilágosí tást adni.
Az iratokba való betekinté s irránti igé nl (ké relmet) í rásban kell az elnök ré szé remegkiildeni.
Az Elnök köteles bármely jogszabá|y által felhata|mazott szerv vagy szemé ly által ké rt iratbetekinté st
haladé ktalanul; egyé b esetekben az iratbetekinté st ké rõvel törté nt megállapodás szerinti határidõben, illetve
j o gszab áIy v a gy ható s á gi határ o zat által elõ í rt határidõb en telj es í teni.

Elfogadva Vanyarcon, é rvé nyes,2019. január 16-tól--
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Az Elnök köteles az lratbetekinté sről külön nyilvántartást vezetni, melybŐl megállaPÍ tható a ké relmező

neve, a ké rt irat megnevezé se, a ké relem é s teljesí té sé nekideje.

vIII.
VEGYES RENDELKEZÉ SEK
1.

A Klaszter Egyesület

a

bí rósági nyilvántartásba vé tellel jött lé tre.

2. A jelen okiratban nem szabályozolt ké rdé sekre egyré szt a Ptk. é s a Civil tv., másré szt a ké sőbb
meghozandó küldöttgytí lé si határoz atok az irányadók.

A Klaszter Egyesület 20I4.május 2I. naplátő| a2013. é vi V. tv. (ú j Ptk.) szerint műkÖdik tovább.
3.

A Klaszter Egyesület megszűnik:
kimondja feloszlását
b.) ha a Klaszter Egyesület más egyesülettel vagy tarsadalmi szervezettel egYesÜl
c.) ha a tagok számaa törvé ny áItaI előí rtminimumot tartósan nem é ri el
d.) ha a Klaszter Egyesület feloszlását jogerős bí rósági hatátozat elrendeli
e.) az egyesület megvalósí t otta cé Ilát iugy - egyesület cé ljának megvalÓsí tása lehetetlenné vált,
é s ú j cé lt nem határoztakmeg
a.) ha a ktildöttgy,tí lé s

A

Klaszter Egyesület megszűné sé nekeseté n vagyonát más hasonló cé lt folYtató szervezet ré szé rekell

felajanlani a Klászter Bizottság javaslata alaplán

Kelt: Vanyar c, 20t9.január

1

a

ktildöttgytí lé s rendelkezé se szerint.
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