1/2015.(I.29.) számú Taggyűlési határozat

CHERNEL ISTVÁN SÍ ÉS TURISZTIKAI KLASZTER
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Általános rendelkezések
I.
A Klaszter neve, célja, jogállása
1.

A Klaszter neve
Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter
Rövidítve: Chernel Sí Klaszter

2.

A Klaszter jogállása
2.1 A Klaszter a tagjai által önkéntesen létrehozott célra alakult, nyilvántartott tagsággal
rendelkező, demokratikus, önkormányzati elven alapuló, önálló költségvetéssel nem
rendelkező, jogi személyiség nélküli polgári jogi társaság.
2.2 A Klaszter a tagok együttműködési megállapodásával jött létre és kezdi meg tevékenységét. A
Klaszter politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi
támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem fogad el, képviselő jelöltet nem állít.
2.3 A Klaszter vállalkozási tevékenységet nem folytathat. A Klaszter bevétele során elért
eredményt nem osztja fel, azt tevékenységeinek fejlesztésére fordítja.

3.

A Klaszter célja
3.1 A Klaszter célja a sport-, és fizikai aktivitás hazai népszerűsítése, a havas sportok kultúrájának
és a biztonságos téli sportolás ismereteinek széles körű terjesztése és erre megfelelően
fejlesztett helyszínek, sípályák biztosítása. A Klaszter célja, hogy a magyar sízők a hazai
sípályák felé forduljanak, ezáltal a magyarországi síélet fejlődjön. A Tagok együttműködnek
annak érdekében, hogy téli és nyári turizmushoz kapcsolódó szolgáltatásaikat a szabadidő
sportolók és a versenyzők minél szélesebb köre vehesse igénybe.
A Klaszter célja továbbá, hogy ösztönözze a belföldi turizmust a sípályákhoz és a
vonzáskörzetükhöz tartozó magyarországi tájak, tájegységek, valamint ismert és kevésbé
ismert turisztikai látványosságok megismerésének elősegítésével.
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A fenti célok keretében:
3.1.1

a)

b)

3.1.2

3.1.3
a)
b)

3.1.4

4.

Az érintett területet szabályozó, illetve döntést hozó állami szervezetekkel kapcsolat
kiépítése, normaalkotás beindítása érdekében kezdeményező tevékenység
folytatása, norma-tervezetek készítése, társadalmi szervezetekkel stratégiai
partnerség fenntartása, érdekképviseleti tevékenység folytatása.
a magyar ifjúság sporthoz (elsősorban a síeléshez) szoktatásával (ideértve a sportos
életmód szeretetére nevelést, a rendszeres sportolásra szoktatást) és a sportolás
lehetőségének biztosításával a magyar ifjúság egészséges életmódra nevelése
érdekében,
a sípályákra, a sísportra, valamint a belföldi turizmusra vonatkozó szabályozási
környezet egységesítése, hatékony, megfelelő szabályozásának biztosítása
érdekében.
Együttműködés a sísport, a sípályák, valamint a sípályákhoz és a vonzáskörzetükhöz
tartozó magyarországi tájak, tájegységek és turisztikai látványosságok fejlesztése
érdekében.
Egységes kommunikációs stratégiák megvalósítása, széles körű egyéb
kommunikációs és marketing együttműködés
a sísport, valamint szezonon kívül az egyéb turisztikai vonzerő népszerűsítése
érdekében,
a sípályákhoz és a vonzáskörzetükhöz tartozó magyarországi tájak, tájegységek,
valamint ismert és kevésbé ismert turisztikai látványosságokhoz kapcsolódó belföldi
turizmus ösztönzése érdekében.
A sísportra vonatkozó statisztikai adatok rendszeres elemzése. A sísportra vonatkozó
statisztikai adatgyűjtési formák, közvélemény-kutatás kérdésköreinek kidolgozása és
ezek rendszeres elemzése, kiértékelése.

A Klaszter működési területe
4.1

A Klaszter a mindenkori érvényes jogszabályok keretei között, az Együttműködési
Megállapodásban rögzített céljai megvalósítása érdekében működik.

4.2 A Klaszter tevékenységét elsősorban Magyarország területén fejti ki. A céljai megvalósításai
érdekében tevékenységét külföldön is folytathatja.

Különös rendelkezések
II.
Klasztertagok jogai és kötelezettségei

5.

Tagsági viszony a Klaszterben
5.1

A Klaszter tagja lehet magyar, vagy külföldi bejegyzésű jogi személy, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, vagy magyar állampolgárságú természetes
személy. A Klaszter tagja a rendes tag és a pártoló tag. Az alapító tagok rendes tagok.
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5.2

A tagsági viszony keletkezése, tagfelvételi eljárás

5.2.1 A tagsági viszony kezdeményezője tagfelvételi kérelmet, motivációs levelet, továbbá
legalább kettő Klasztertag írásbeli támogatását tartalmazó nyilatkozatot köteles benyújtani
a Klasztermenedzser részére. A Klasztermenedzser a kérelem megérkezéséről tájékoztatja a
Klasztertagokat. A soron következő Taggyűlésen a Klasztermenedzser előterjeszti a
tagfelvételi kérelmet, annak mellékelt dokumentumaival együtt. A Klasztertagok
véleményüket a tagfelvételről történő szavazást megelőzően előadhatják.
5.2.2 A tagfelvételi kérelemről való döntés a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.
Felvételhez a Taggyűlésen jelenlévő klasztertagok minősített többségének, azaz 2/3-ának
szavazata szükséges. A Taggyűlés támogatását követően a felvételt kezdeményező köteles a
belépési nyilatkozatot írásban az Elnökség részére benyújtani és az első tagsági díjat
befizetni. A belépési nyilatkozatnak tartalmaznia kell a belépni szándékozó azonosító
adatait, valamint azt, hogy a Klaszter Együttműködési Megállapodásának rendelkezéseit,
Szerződéseit és más előírásait (pl. tagdíjfizetési kötelezettség) magára nézve kötelezőnek
ismeri el. Tagsági viszony a tagfelvételi kérelem Taggyűlés általi támogatásával, a belépési
nyilatkozat benyújtásával, valamint az első tagsági díj befizetésével keletkezik.
5.2.3 A tagsági viszony keletkezésekor a tagot bejegyzik a Klaszter tagnyilvántartásába, a
Tagjegyzékbe, amely tartalmazza a Klasztertagok nyilvántartási sorszámát, nevét, azonosító
adataikat (székhely, adószám, nyilvántartási szám, képviselő), továbbá a tagsági viszony
kezdetének, illetve megszűnésének napját, valamint tagi minőségét (rendes tag, vagy
pártoló tag).
5.3 Pártoló tagság
A Klaszter pártoló tagjai lehetnek mindazok, akik egyébként tagok lehetnének, de a Klaszter
napi tevékenységében nem kívánnak részt venni, de a Klaszter részére – annak céljainak,
elérése érdekében – rendszeres anyagi, vagy szakmai, vagy egyéb támogatást nyújtanak.
6.

A Klasztertagok jogai és kötelezettségei
6.1

A Klasztertag jogai és kötelezettségei





6.2

részt vehet a Klaszter tevékenységében és rendezvényein,
köteles eleget tenni az Együttműködési Megállapodásban és a Klaszter szerveinek
határozataiban meghatározott kötelezettségeknek,
szavazhat, választhat és választható a Klaszter szerveibe,
köteles tagdíjat fizetni.
A pártoló tag jogai és kötelezettségei

 részt vehet a Klaszter tevékenységében,
 a Taggyűlés előzetes hozzájárulása esetén tanácskozási joggal jelen lehet a
Taggyűlésen,
 a Taggyűlés előzetes hozzájárulása esetén igénybe veheti a Klaszter szolgáltatásait,
kedvezményeit,
 köteles betartani az Együttműködési Megállapodás rendelkezéseit és a Klaszter
szerveinek határozatait.
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7.

A tagsági viszony megszűnése
A tagsági viszony megszűnik, ha
a) a Klaszter megszűnik;
b) a tag jogutód nélkül megszűnik, vagy meghal;
c) a tag kilép. Kilépés: a tag kilépési szándékának írásbeli bejelentése az Elnökség
részére. A tagság a bejelentés hónapjának utolsó napjával szűnik meg.
d) a tagot kizárják. Kizárás: a tagsági viszonynak a Klaszter részéről történő
megszűntetése, beleértve a fegyelmi kizárást is. A Tag kizárásáról – a 9.1.8
pontban foglaltakra is figyelemmel – a Taggyűlés egyhangú határozatával dönthet
abban az esetben, ha a Tag – felszólítás ellenére – a tagdíjfizetési
kötelezettségének nem tesz eleget, vagy olyan magatartást folytat, amellyel
súlyos mértékben sérti, vagy veszélyezteti a Klaszter céljainak elérését.

8.

A Klaszter megszűnése
A Klaszter megszűnik, ha
a) megszűnését a Taggyűlés elhatározza;
b) más klaszterbe beolvad;
c) a bíróság, jogerős határozatával a megszűnését kimondja.

II.
A Klaszter szervezetrendszere
9.

A Klaszter Taggyűlése

A Klaszter legfőbb irányító, felügyeleti, és ellenőrző szerve a Klaszter Taggyűlése, amely a rendes
tagok összességéből áll.
9.1 A Taggyűlése kizárólagos hatásköre
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8

A Klaszter alapításának elhatározása;
Az Együttműködési Megállapodás elfogadása, illetve módosítása;
A Klaszter megszűnésének elhatározása;
A Klaszter szervezet jogi társulási formájának elhatározása, illetve módosítása;
A Klaszter SZMSZ-nek elfogadása, illetve módosítása;
Az Elnökség, a Bizottságok és a Klasztermenedzsment éves beszámolójának és a
Klaszter költségvetésének elfogadása;
A Klaszter menedzsment szervezet megbízása, megbízás visszavonása;
Tagok felvétele, kizárása;
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9.1.9

9.1.19
9.1.20

Tagsági díj mértékének meghatározása a tagdíj fizetése alóli átmeneti mentesség
adása, a tagdíj összegének egyedi mérséklése az SZMSZ-ben meghatározottak szerint;
A Klaszter stratégiai terveinek elfogadása;
A Klaszter szabályzatainak elfogadása, illetve módosítása;
A Klaszter szerződéseinek, jognyilatkozatainak előzetes engedélyezése, jóváhagyása;
A Klaszter céljainak megvalósítása érdekében hazai és közösségi vagy egyéb támogatás
megszerzése céljából a forrásgazdához, vagy képviselőjéhez pályázatok, kérelmek
benyújtása;
A Klaszter céljainak megvalósítása érdekében a rendezendő szabályozási környezet
meghatározása.
A Klaszter Elnökség elnökének és elnökhelyetteseinek megválasztása és visszahívása;
A Klaszter Projekt csoportjának létrehozása és megszüntetése;
A Klaszter Projekt csoport tagjainak megválasztása és visszahívása;
A Klaszter szervei által hozott döntések ellen benyújtott kifogások (fellebbezések)
elbírálása;
A Taggyűlési ülés nyilvánossá tételének elrendelése;
Minden olyan további kérdés, amit a Taggyűlés saját hatáskörébe von.

9.2

A Taggyűlés döntései

9.2.1

A Taggyűlés a Klaszter tevékenységével, vagy működésével összefüggésben Taggyűlési
döntést hoz. A Taggyűlés döntéseit határozat formájában hozza.

9.2.2

A Taggyűlés döntése érvényes, ha a szavazás a Taggyűlési ülésen (rendes szavazás),
vagy írásban (írásbeli szavazás) a tagok hivatalos elektronikus levelezési oldalán
(GOOGLE csoport) történik.

9.2.3

Klasztertag, az Elnökség, vagy a Projekt csoport kezdeményezhet a Klaszter
tevékenységével, vagy működésével összefüggésben Taggyűlési döntést. A
kezdeményező előkészíti a határozat szöveg tervezetét. A kezdeményező a tervezetet
a szavazás előtt legalább 15 naptári nappal megküldi a Klasztertagoknak. A
Klasztertagok a tervezetet véleményezhetik. A módosító javaslatokat a kezdeményező
beépítheti a tervezetbe.

9.2.4

A szavazás során a Klasztertagok a tervezetre leadják szavazataikat, szavazni igen',
'nem', 'tartózkodom', vagy tartalmilag azokkal megegyező, félre nem érthető szöveggel
lehet.

9.2.5

Írásbeli szavazás esetén szükséges, hogy a tagok több mint kétharmada szavazzon.
Egyebekben a rendes szavazás rendjét szabályozó 9.2.3, 9.2.4, 9.2.6 pontok az írásbeli
szavazás rendjére is vonatkoznak.

9.2.6

A Taggyűlés a Klaszter alapításával kapcsolatos – 9.1.1. pontban meghatározott –
kérdésben konszenzusos (egyhangú) döntést hoz. A 9.1.2-9.1.10. pontokban
meghatározott esetekben a legalább a Tagok két harmadának egyetértése szükséges,
míg a 9.1.11-9.1.20. pontokban a döntésben többségi, azaz „50%+1 szavazat” elve
érvényesül a döntéshozatalnál.

9.1.10
9.1.11
9.1.12
9.1.13

9.1.14
9.1.15
9.1.16
9.1.17
9.1.18
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10.

9.2.7

A Taggyűlés határozza meg a tagdíj mértékét. A tagdíj összegét a szükséges, indokolt
kiadások és a tagok teherbíró képességének figyelembe vételével állapítja meg.
Kérelemre indokolt méltányolható esetben egyes tagok esetében a Taggyűlés eltérhet
a tagdíj elfogadott mértékétől és csökkentett mértékű tagdíjat állapíthat meg. Nincs
lehetőség a tagdíj teljes összegének elengedésére.

9.3

A Taggyűlés működése

9.3.1

A Taggyűlés szükség szerint, de évente legalább egyszer ülést tart (rendes Taggyűlés). A
Taggyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a tagság legalább 1/3-a az Elnökségtől
írásban, az ok és cél megjelölésével kéri (rendkívüli Taggyűlés). A Taggyűlés üléseit az
Klaszter Elnöksége hívja össze, a részletes napirendeket is tartalmazó írásbeli meghívó
útján. A meghívókat úgy kell kiküldeni, hogy azok az ülés időpontját megelőzően
legalább 15 naptári nappal az érdekeltekhez megérkezzenek.

9.3.2

A Taggyűlés határozatképes, ha a tagok legalább fele személyesen, vagy
meghatalmazottja útján jelen van.

9.3.3

A Taggyűlés ülései nem nyilvánosak, de bármely tag kérelmére, indokolt esetben – a
9.1.19 pontban foglaltak figyelembe vételével – a nyilvánosság elrendelhető.

9.3.4

A Taggyűlési ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben rögzíteni kell különösen a
határozatokat, a hozzászólásokat, valamint a különvéleményeket.

9.3.4

A Klaszter Elnöksége a Taggyűlés határozatairól olyan nyilvántartást vezet, amelyből
kiderül, a határozatok teljes szövege, a döntéshozás időpontja és a döntés hatálya,
valamint a szavazati arányok az 'igen', 'nem', 'tartózkodom' szavazatok számszerű
feltüntetésével. Ezen nyilvántartás nyilvános, abba kérésre bármely Klasztertag
betekinthet.

A Klaszter Elnöksége

Az Klaszter Elnöksége az Klaszter általános hatáskörű és egyben operatív végrehajtó és rendelkező,
kollektív vezető testületi szerve. Az Elnökség a jogszabályok, az Együttműködési Megállapodás, a
Taggyűlési és Elnökségi határozatok keretei között a törvényes működés, a napi ügyek és a szakmai
ügyek vitelének első számú irányító szerve.
10.1

Az Elnökség kizárólagos hatásköre

10.1.1 Az Elnökség jogosult és köteles intézkedni minden olyan kérdésben, amely nem tartozik
a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe.
10.1.2

Az Elnökség döntéseit határozat formájában hozza. Gondoskodik a Taggyűlés
határozatainak végrehajtásáról.

10.1.3

Az Elnökség tagjai az elnök és a két elnökhelyettes. Az Elnökség tagjait – a 10.1.6
pontban foglaltak kivételével – a Taggyűlés három éves ciklusra választja. A három
éves ciklust közvetlenül követően egy alkalommal ugyanarra a tisztségre az Elnökség
tagjai külön-külön, vagy együttesen ismételten megválaszthatók. Ugyanaz az Elnökségi
tag korlátozások nélkül lehet eltérő tisztségű (elnök, elnökhelyettes)elnökségi tag a
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három éves ciklust közvetlenül követően, vagy ugyanaz, vagy eltérő tisztségű (elnök,
elnökhelyettes) elnökségi tag a következő elnökségi ciklust nem közvetlenül követően.
10.1.4 Elnökségi tag az a magyar állampolgárságú, természetes személy lehet, aki maga, vagy
aki által képviselt szervezet legalább 2 éve a Klaszter rendes tagja. Az alapítást
követően első alkalommal megválasztott Elnökség tagja az a magyar állampolgárságú
természetes személy lehet, aki maga, vagy aki által képviselt szervezet a Klaszter
alapító rendes tagja.
10.1.5 A Taggyűlés – a 9.1.15 pontban foglaltak figyelembe vételével – választja az Elnökség
tagjait. Az elnökjelölt a választás előtt köteles 3 évre szóló Programot bemutatni,
valamint a két elnökhelyettesét megnevezni a Taggyűlés részére.
10.1.6 A Taggyűlés – a 9.1.15 pontban foglaltak figyelembe vételével – visszahívhatja nyomós
indokok alapján az Elnökség tagjait külön-külön, vagy együttesen. Nyomós indok, ha az
elnökségi tag(ok) súlyos mértékben sérti(k), vagy veszélyezteti(k) a Klaszter céljai
elérését. A visszahívást követően a Taggyűlés haladéktalanul megválasztja a
visszahívott elnökségi tag(ok) utódját.
10.1.7

Az Elnökség maga határozza meg működési rendjét, ügyrendjét, működéséről a
Taggyűlésnek beszámolni köteles.

10.1.8 Az Elnökség az Klaszter működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról és
lehetőségeiről évente tájékoztatót készít.
10.1.9 Az Elnökség fegyelmi jogkört gyakorol.
10.2

Az Elnökség működése

10.2.1

Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább egyszer ülést tart. Az Elnökség üléseit
az Elnök hívja össze, a részletes napirendet tartalmazó írásbeli meghívó útján. A
meghívót úgy kell kiküldeni, hogy azok az ülés időpontját megelőzően legalább 15
naptári nappal az érdekeltekhez megérkezzen.

10.2.2

Az Elnökség ülései nem nyilvánosak, azon csak az Elnökség tagjai és a meghívottak
vehetnek részt.

10.2.3

Az Elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben rögzíteni kell különösen a
határozatokat, a hozzászólásokat, valamint a különvéleményeket.

10.2.4

Az Elnökség az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartást vezet, amelyből kiderül, a
határozatok teljes szövege, a döntéshozás időpontja és a döntés hatálya, valamint a
szavazati arányok az 'igen' és 'nem' szavazatok, illetve a tartózkodások számszerű
feltüntetésével. Ezen nyilvántartás nyilvános, abba kérésre, indokolt mértékben bárki
betekinthet.

11.
11.1.

Projekt csoport
A Projekt csoport a Klaszter szakmai fejlesztő, konzultatív, koordinatív, projektszerűen
működő szerve. A Klaszter Taggyűlése bármely tag kezdeményezésére hozhat létre
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Projekt csoportot. A Taggyűlés meghatározza a Projekt csoport célját, feladatát és
tagjait.
11.2
11.2.1

A Projekt csoport működése
A Projekt csoport vezetőjét és ügyrendjét maga határozza meg. Szükség szerint
ülésezik. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a
Projekt csoport vezetőjének szavazata dönt. A Projekt csoportot annak vezetője, vagy
az általa kijelölt személy képviseli.

11.2.2 A Projekt csoport tagjai általában elektronikusan tartják egymással a kapcsolatot.
11.2.3 A Projekt csoport működéséről beszámolót készít, melyet a Taggyűlés elé terjeszt
elfogadás céljából. Ezen beszámoló akkor tekinthető elfogadottnak, ha azt a Taggyűlés
határozatával elfogadta.
III.
Záró rendelkezés
12.1

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. január 29. napján lép hatályba.

12.2

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat által nem szabályozott tagi és szervezeti
viszonyokat meghatározó rendelkezéseket a Taggyűlés külön Szabályzatban állapítja
meg.

12.3

A tagok gazdálkodását, vagyoni rendelkezéseit és pénzügyi viszonyait szabályozó
Gazdálkodási és Pénzügyi Szabályzat külön Szabályzatban kerül megállapításra.

Budapest, 2015. január 27.
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