Mittetulundusühingu Eesti Ühistranspordihuvilised põhikiri
Kinnitatud 28.02.2009.a.
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühingu (edaspidi “ühing”) nimi on Mittetulundusühing Eesti
Ühistranspordihuvilised (lühendatult MTÜ EÜTH).
1.2. Ühing on vabatahtlikult ühinenud füüsiliste isikute organisatsioon, mille eesmärkide
hulka ei kuulu majandustegevusest tulu saamine.
1.3. Oma tegevuses juhindub ühing Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.
1.4. Ühingu juhatuse asukohaks on Tallinn, Eesti.
1.5. Ühingu eesmärkideks on:
1.5.1. koondada eri ühistranspordiliikide asjatundlikud huvilised (edaspidi “huvilised”) ühte
organisatsiooni;
1.5.2. populariseerida ühistransporti, kasutades selleks avalikke internetilehekülgi;
1.5.3. tegeleda neutraalselt Eesti ühistranspordi uurimise ja jälgimisega, sealhulgas kogudes
nii ajaloolist informatsiooni kui ka vaadeldes hetkeseisu;
1.5.4. korraldada huviliste ja ühistranspordiettevõtete vahelist koostööd, arendades firmadega
partnerlikke suhteid.
2. ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE JA
VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD
2.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda oma huviala tundev vähemalt 15-aastane isik,
kes soovib kaasa tulla ühingu eesmärkides toodud tegevustega, esitab ühingu juhatusele
juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma ühingu põhikirja
ja tasub ühingu põhikirjas kinnitatud liikmemaksu 100 EEK aastas.
2.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus või põhikirja punktis 2.6. toodud
juhul üldkoosolek.
2.3. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Ühingust saab välja
astuda ainult majandusaasta lõpul. Ühingu juhatus kustutab pärast käesolevas punktis toodud
tähtaja möödumist ühingust väljaastunud ühingu liikmete nimekirjast.
2.4. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:
2.4.1. ühingu liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud ühingu liikmemaksu, mis on määratud
põhikirja punktis 3.2.;
2.4.2. ühingu liige ei ole viimase kahe aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või
ühingu poolt korraldatud üritusel;
2.4.3. ühingu liige on käitunud ühingu eesmärkide vastaselt või rikkunud korduvalt muul
moel hea käitumistava reegleid, määrides sellega ühingu mainet.
2.5. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle
küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku
toimumist. Väljaarvataval liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljavahetamise
küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on
üle poole juhatuse liikmetest.
2.6. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema
liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.

2.7. Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse
otsustamist väljaarvamisele järgneval ühingu üldkoosolekul.
3. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Ühingu liikmetel on õigus:
3.1.1. osaleda häälteõigusega ühingu üldkoosolekul;
3.1.2. olla valitud ühingu juhatusse kui üldkoosolek selle heaks kiidab;
3.1.3. saada ühingu juhatuselt teavet ühingu tegevuse kohta;
3.1.4. osaleda ühingu poolt korraldatavatel üritustel.
3.2. Ühingu liige on kohustatud:
3.2.1. tasuma liikmemaksu 100 EEK aastas;
3.2.2. jälgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu juhatuse otsuseid;
3.2.3. teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha aadressi
ja isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt kahe kuu jooksul pärast nende muutumist;
3.2.4. tasuma ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta
kestel.
3.3. Liikmemaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib ühingu liikmele panna ainult
üldkoosoleku otsuse alusel, mille poolt hääletasid kõik ühingu liikmed.
3.4. Ühingu liige võib olla ühistranspordifirmaga seotud isik.
3.5. Ühingu liige võib olla vaid ühe ühistranspordiliigi (näiteks bussindus) huviline või ka
kuni kõikide eri liikide huviline.
4. ÜLDKOOSOLEK
4.1. Ühingu kõrgemaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks hääl.
4.2. Ühingu üldkoosoleku pädevusse kuuluvad:
4.2.1. põhikirja muutmine;
4.2.2. eesmärgi muutmine;
4.2.3. juhatuse liikmete määramine;
4.2.4. juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja
selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine.
4.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
4.3.1. aastaaruande kinnitamiseks;
4.3.2. juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu
liikmetest;
4.3.3. muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.
4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab ühingu juhatus vähemalt 7 päeva enne
üldkoosoleku toimumist suulise või kirjaliku teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja,
koha ja päevakorra, või saadab igale ühingu liikmele 2 nädalat enne üldkoosoleku toimumist
samasisulise kirjaliku teate.
4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole ühingu
liikmetest.
4.6. 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.
4.7. Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ning eesmärgi
muutmiseks on vajalik kõigi ühingu liikmete nõusolek.

5. JUHATUS
5.1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on vähemalt kolm, kuid mitte
rohkem kui seitse liiget.
5.2. Juhatuse liikmed määratakse:
5.2.1. ühingu alustamisel asutamiskoosolekul;
5.2.2. edaspidi igal aastal üldkoosolekul.
5.3. Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.
5.4. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälte enamus.
6. ÜHINEMINE. JAGUNEMINE. LIKVIDEERIMINE.
6.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
6.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
6.3. Ühingu likvideerimisel jaotatakse ühingu vara kõigi ühingu liikmete vahel võrdsetes
osades.

