Hálózati tagok minősítésének gyakorlati lépései
Zala Termálvölgye Nyitott Porta Hálózat
A minősítéssel kapcsolatos fő szabályokat a Tanács által elfogadott Ügyrend tartalmazza.
Az Ügyrendben rögzítetteknek megfelelően a minősítés gyakorlati lépései, részletszabályai az alábbiak:
1. A Nyitott Porta Hálózat alapesetben minden évben kétszer, tavasszal (március-május
időszakban) illetve ősszel (szeptember-november időszakban) biztosít lehetőséget a Hálózati
tagok minősítésére. A minősítések meghirdetéséről az Egyesület a honlapján
(www.zalatermalvolgye.hu) gondoskodik. Ettől eltérő időpontban történő időpontban történő
minősítésre kizárólag a szakmai vezetőség egyedi döntése alapján van lehetőség.
2. Hálózati tag csak Zala Termálvölgye Egyesületi tag lehet. Aki nem tagja a Hálózatnak, el kell,
hogy indítsa a tagfelvételi eljárást az Egyesület Alapszabályában rögzítetteknek megfelelően.
(A Hálózati tagok minősítésének folyamata ezt követően megkezdhető, de a minősítés
lezárására csak az Egyesületi tagság jóváhagyását követően kerülhet sor.)
3. Minősítési szándék esetén a jelölt kitölti a „Minősítési kérelem – Zala Termálvölgye Nyitott
Porta Hálózat” dokumentumot és eljuttatja postai úton vagy személyesen a Zala Termálvölgye
Egyesület irodájába: 8790 Zalaszentgrót, Batthyány Lajos út 13.
4. A beérkezett minősítési kérelem alapján az Egyesület munkatársai átadják a jelöltnek a
„jelentkezési lap” dokumentumot és segítik annak kitöltését. A jelölt postai úton vagy
személyesen eljuttatja az Egyesület irodájába a kitöltött dokumentumot. Amennyiben a
benyújtott dokumentum hiányos, az Egyesület munkatársai (szükség esetén a szakmai
vezetőség bevonásával) kezdeményezik a hiányzó adatok pótlását. A folyamat csak a
dokumentum elvárásoknak megfelelő, hiánytalan kitöltését követően folytatódhat.
5. A jelentkezési lap alapján a szakmai vezetőség a jelölttel egyeztetve kijelöli az első helyszíni
látogatás időpontját. [Az időpont kijelölésére a szakmai vezetőség 5 munkanapon belül sort
kerít a dokumentum hiánytalan beérkezésétől számítva. A kijelölt időpont a dokumentum
hiánytalan beérkezésétől számítva legfeljebb 14 munkanapon belül lehet.]
6. A helyszíni látogatásról tájékoztatást kapnak a Nyitott Porta hálózat más tagjai is. Az esemény
nyilvános, azon más hálózati tagok is részt vehetnek.
7. Az első helyszíni látogatás során a szakmai vezetőség és az egyesület képviselője fotókkal
alátámasztott feljegyzést készít a tapasztaltakról. A feljegyzést a látogatást követően az
Egyesület 5 munkanapon belül megküldi a jelöltnek. Amennyiben a jelölt nem felel meg
minden előírásnak, a feljegyzés tartalmazza, hogy a jelöltnek milyen fejlesztéseket,
változtatásokat szükséges megtennie az előírásoknak való megfelelés érdekében.
8. Amennyiben fejlesztésre, változtatásra van szükség a jelentkezőnél, úgy ezeknek a
megvalósítására alapesetben a látogatástól számítva legfeljebb 30 naptári nap áll
rendelkezésre. A jelölt írásbeli kérésére a szakmai vezetőség jóváhagyhat ennél hosszabb
határidőt is. (A határidő be nem tartása az eljárás megszakadását eredményezi.) Amennyiben
a jelölt - a vonatkozó határidőn belül – teljesítette az elvárt változtatásokat, ezt írásban jelzi az
Egyesület felé. [Ezzel egyidejűleg megjelöl legalább 3 olyan naptári napot 14 munkanapon
belül, amely alkalmas a második helyszíni látogatás lebonyolításra. A második helyszíni
látogatás időpontját a szakmai vezetőség a jelzéstől számítva 5 munkanapon belül kijelöli. A
kijelölt időpont a jelzéstől számítva legfeljebb 14 munkanapon belül lehet.] A szakmai
vezetőség által kijelölt időpontban sor kerül a második helyszíni látogatásra, amely alapján a
szakmai vezetőség megfogalmazza javaslatát a minősítés eredményéről, a hálózati tagságról.
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9. A szakmai vezetőség az utolsó helyszíni látogatás időpontjától számítva 30 naptári napon belül
gondoskodik a Tanács ülésének megszervezéséről. (Határozatképtelen Tanács ülés esetén 30
naptári napon belül újabb ülés összehívása kerül kezdeményezésre.) A jelölt hálózati tagságáról
a szakmai vezetőség javaslata alapján a Tanács dönt. A döntésről írásban történik meg az
értesítés (elutasítás esetén indoklással). Az új, elismert hálózati tagok oklevelet kapnak. A
hálózati tagság - az Ügyrendben szabályozottak szerint - visszavonásig érvényes. Az új hálózati
tagoknak a Tanács döntését követően 30 naptári napon belül gondoskodniuk kell valamennyi
tagsággal járó további kötelezettségük teljesítéséről (pl. Hálózat honlapjához adatszolgáltatás,
arculati elemek használata stb.).

Zalaszentgrót, 2018. március 27.
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