Cri Du Chat Baráti Társaság
Közhasznú Egyesület
Pártoló Tagság felvételi kérelem
Alulírott………………………………………………………………………………………….
Született hely és idő:……….……………………………………………………………………
Lakcím:
…………………………………………………………………………………………………
Levelezési cím (amennyiben nem egyezik a lakcímmel):
…………….………………………………………………………………………………………….
E-mail cím:…………………………………………………………………………………….
Telefon: …………………………………………………………………………………………
Miért döntött a Cri Du Chat Baráti Társaság pártoló tagsága mellett? ……………………........
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Mivel tudná segíteni az Egyesület munkáját? ………………..……………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Kérjük a megfelelőt aláhúzni:

* Az éves tagdíj megfizetését vállalom, minden év március 31-ig.

* Az éves tagdíj megfizetését nem vállalom, más formában segítem az Egyesületet.
A Cri Du Chat Baráti Társaság céljait ismerem, Alapszabályát elolvastam és elfogadom.
Kérem felvételemet a Cri Du Chat Baráti Társaságba pártoló tagként.

………………………………………..
Dátum

……………………………………………
Aláírás

A Cri Du Chat Baráti Társaság számla száma: CIB Bank 10700457 47946701 51100005
Kérjük, hogy a tagsági díj átutalásánál adja meg a tag nevét és megjegyzésben jelezze „tagdíj”.
Az aktuális tagdíjról hírlevelünkből és honlapunkról értesülhet.
A jelentkezési lapot kérjük visszajuttatni a Cri Du Chat Baráti Társaság 1046 Budapest,
Külső-Szilágyi u. 8. I/2. címre vagy a criduchat@freemail.hu e-mail címre.

A Cri Du Chat Baráti Társaság rendes tagságával kapcsolatos tudnivalók
(kivonat az Alapszabályból)
4. § Tagság
1. A Társaságban a következő tagsági formák léteznek:
a./ rendes tagság
b./ pártoló tagság
c./ tiszteletbeli tagság
2. A Társaság rendes tagja lehet minden olyan természetes személy, akinek a családjában Cri du chat
szindrómával, vagy ahhoz hasonló tünetekkel rendelkező személy él, aki egyetért a Társaság
Alapszabályában kitűzött célokkal, vállalja a közreműködést a feladatainak megvalósításában, valamint a
tagdíj rendszeres fizetését, amennyiben az meghatározásra kerül.
3. A Társaság pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki, vagy amely munkájával vagy
szellemi javaival, ill. anyagi eszközeivel a Társaság tevékenységét támogatja, és vállalja a pártoló tagsággal
együtt járó kötelezettségek teljesítését.
4. Az Elnökség határozata alapján tiszteletbeli tag lehet az a természetes vagy jogi személy, aki, vagy amely
a Társaság célkitűzéseinek megvalósítása érdekében kiemelkedő tevékenységet végez. A tiszteletbeli tagság
annak a jelölt általi írásbeli elfogadásával jön létre
5. A rendes és a pártoló tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. A jelentkezőket az Elnökség
veszi fel egyszerű szótöbbségi határozattal. A felvételt megtagadó határozat ellen a Közgyűléshez
fellebbezésnek van helye. A Közgyűlés kétharmados szótöbbséggel hozza meg határozatát. A fellebbezést a
határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet benyújtani. A Társaság Elnöksége köteles az
egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.
5. § A tagság megszűnése
1. Mindennemű tagsági viszony megszűnik a Társaság megszűnésével, vagy a természetes személy tag
halálával, illetve a jogi személy megszűnésével.
2. A tagság megszűnik:
a./ kilépés
b./ törlés
c./ kizárás
d./ elhalálozás esetén
3. A rendes tag és a pártoló tag a Társaságból az Elnökséghez intézett írásbeli bejelentéssel bármikor
kiléphet. A tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételével megszűnik.
4. Az Elnökség a tagok sorából határozattal törölheti azt a rendes és pártoló tagot, aki az előirt tagsági díjjal
két évnél további hátralékban van, és azt írásbeli felszólításra sem rendezi.
5. Az Elnökség többségi határozattal kizárhatja azt a tagot, aki az Alapszabály 6.§ /2 a, és b.. ill. a 6.§ /6.
a bekezdésében meghatározott kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megsérti, vagy aki büntetendő
cselekményt követett el. A kizárást megfelelő indok esetén bármelyik tag kezdeményezheti. A javaslatról,
majd határozatról az elnökségnek a tagot írásban értesítenie kell. Az elnökség kizárásról szóló határozata
ellen a tag jogorvoslatért a közgyűléshez fordulhat. Csak azt követően hozható meg a kizárásról szóló
határozat, hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak
védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére. …
4. A törlést vagy kizárást kimondó határozat ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül halasztó
hatállyal fellebbezésnek van helye a Közgyűléshez.
5. A pártoló jogi személy tagsága megszűnik a tag részéről történő felmondással.
6. § A tagok jogai és kötelezettségei
… 5. A pártoló tag jogai:
a./ Tanácskozási joggal részt vehet a Társaság közgyűlésein
b./ Javaslatokat, indítványokat tehet a Társaság illetékes szerveihez
c./ A természetes személy pártoló tag családtagjaival együtt részt vehet a Társaság rendezvényein,
tanfolyamain, pályázatain, részesülhet szolgáltatásaiból.
6. A pártoló tag kötelezettségei:
a./ Segítse elő a Társaság célkitűzéseinek megvalósítását, és tartsa be az alapszabály rendelkezéseit.
b./ Természetes személy pártoló tag rendszeresen fizesse a tagdíjat, ha annak fizetését vállalta.

