MTÜ Tartu Koertepargid
PÕHIKIRI
ÜLDSÄTTED
1.
Mittetulundusühing nimetusega MTÜ Tartu Koertepargid (edaspidi: Ühing) on vabatahtlikkuse
alusel ühinenud füüsiliste isikute iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes
huvides, demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel. Kodanikualgatusel baseeruv
Ühing peab ennast lahutamatuks osaks Tartu Linnavalitsusega.
2.

Mittetulundusühing on asutatud 14.10.2016

3.

Ühingu juhatuse asukohaks on Riia 128, Tartu linn, Tartumaa.

4.
Oma tegevuses juhindub Ühing Eesti Vabariigi seadusandlusest ja muudest õigusaktidest,
käesolevast põhikirjast ja Ühingu organite otsustest.
5.
Põhikirjas
koerteparkides“.

kirjeldatud

lühend

„koerteparkides“
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ÜHINGU TEGEVUSE EESMÄRK
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Ühing koostab ja kehtestab reeglid Tartu linnas asuvates koerteparkides.
Ühing teostab kehtestatud reeglite järgimise järelvalvet koerteparkides.
Ühing korraldab teavitustööd kehtestatud reeglite täitmiseks koerteparkides.
Ühing teostab järelvalvet koerteparkides asuva inventari ja muu Tartu Linnavalitsuse
koertepargis oleva avalikuks kasutamiseks mõeldud vara üle.
Ühing korraldab lisamaterjalide, nagu näiteks reklaam, teatised, kuulutused, haldust
koerteparkides.
Ühing on esmaseks kontaktiks linnakodanikele koertepargiga seotud teemadel.
Ühing juhib suhtlust ja koostööd Tartu Linnavalitsuse ja huvigruppide vahel.
Ühing korraldab Ühingu koostööd Tartu Linnavalitsusega.
Eesmärkide saavutamiseks teostab Ühing järgmiseid tegevusi

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Ühing avalikustab oma kontaktandmed koerteparkide infostendidel.
Ühing võimaldab linnakodanikel Ühinguga suhelda elektronposti teel, telefoni teel ning
kasutades veebisaidil olevat kontaktvormi.
Ühing korraldab võimaluse ja võimekuse korral koeraomanikele harivaid üritusi
Ühing teostab Ühingu liikmete kaudu linnakodanike/huvigruppide ja Tartu Linnavalitsuse
omavahelist koostööd.
Ühing teostab rakenduslikke meetmeid Ühingu tegevuse eesmärkide täitmiseks.

LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.

Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning Ühingust väljaastumise ning väljaarvamise
tingimused ja kord

3.1.
Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga juriidiline ja füüsiline isik, kes soovib arendada
Ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab Ühingu juhatusele kirjaliku avalduse, milles
kohustub täitma Ühingu põhikirja.
3.2.

Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühingu juhatus.

3.3.
Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Ühingust saab välja astuda
igal ajal. Ühingu juhatus kustutab pärast juhatuse liikme avalduse kinnitamist Ühingust väljaastunu
liikmete nimekirjast.
3.4.
Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse
otsustamist väljaarvamisele järgneval Ühingu üldkoosolekul.

4.

Liikmete õigused ja kohustused

4.1.
Ühingu liikmetel on õigus:
a) osaleda hääleõigusega Ühingu üldkoosolekul
b) olla valitud Ühingu juhatuse, (revisjonikomisjoni) ja muude organite liikmeks;
c) saada Ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Ühingu tegevuse kohta
4.2.
Ühingu liige on kohustatud:
a) järgima Ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja Ühingu organite otsuseid;
ÜLDKOOSOLEK
5.1.

Ühingu kõrgeimaks organiks on Ühingu üldkoosolek, millel iga Ühingu liikmel on üks hääl.

5.2.
Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:
a) põhikirja muutmine
b) eesmärgi muutmine
c) juhatuse liikmete määramine
d) liikmemaksu ja sisseastumismaksu korra kehtestamine
e) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse
f) Ühingu kodukorra vastuvõtmine
5.3.
Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
a) aastaaruande kinnitamiseks
b) juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühinguliikmetest
c) muudel juhtudel, kui Ühingu huvid seda nõuavad.
5.4.

Üldkoosoleku kokkukutsumiseks või saadab igale Ühingu liikmele 2 nädalat enne
üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate (e-post).

5.5.

Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Ühingu
liikmetest.

5.6.

Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud Ühingu
liikmetest või nende esindajatest ja Ühingu põhikiri või seadus ei näe ette suurema
häälteenamuse nõuet.

5.7.

Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ja eesmärgi
muutmiseks on vajalik kõigi Ühingu liikmete nõusolek.

JUHATUS
6.1.

Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 2-5 liiget.

6.2.

Juhatuse liikme(d) määrab üldkoosolek ametisse 3 aastaks.

6.3.

Juhatus valib juhatuse liikmete hulgast esimehe, kes korraldab juhatuse tööd.

6.4.

Juhatus korraldab Ühingu tegevust, üldkoosoleku otsuste täitmist, raamatupidamist ja
aruandlust.

6.5.

Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

ÜHINEMINE. JAGUNEMINE. LIKVIDEERIMINE
7.1.

Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

7.2.

Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

7.3.

Ühingu likvideerimisel läheb vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingu või avaliku sektori
asutuse valdusesse.

Käesolev põhikiri on kinnitatud 14.10.2016

Asutajad:
Mart Suurkask
Gäthlin Grünthal

