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I.  

Az egyesület neve, székhelye, célja, alapító tagjai és feladatai  

1.  
Az egyesület neve:  
Abaligetért Egyesület  

2.  
Az egyesület székhelye:  

HU 7678 Abaliget, Petőfi u. 19.  

3. 
Az Egyesület célja  

Az egyesület célja Abaliget község fejlődésének segítése, lehetőség teremtése a lakosság törekvéseinek, 
igényeinek megfogalmazására, azok megvalósításában való részvételre. Tevékenységével járuljon hozzá 
a civil szerveződések, állampolgári közösségek, lakossági csoportok társadalmi súlyának növekedéséhez, 
azok helyi, közéleti aktivitásának erősödéséhez. Az abaligeti lakosok érdekeinek képviselete, 
érvényesítésének elősegítése.  

Abaliget szépítése, patronálása, a község fejlesztése és hagyományainak, értékeinek, épített örökségének 
megőrzése, annak megismertetése.  

Az egyesületi tagoknak a község megóvására, védelmére való együttműködés, a község által kitűzött célok 
megvalósításában, továbbá a rendkívüli veszélyhelyzetek elhárításában való közreműködés. 

Nagy figyelmet fordítani a község tisztaságára a természet és a lakosság érdekében. A 
környezettudatosság növelése a lakosság körében. A hatóságok segítése a bűnmegelőzés és a 
közbiztonság érdekében folytatott tevékenységben. Turisztikai, sport, zenei, kulturális, ünnepi és egyéb 
rendezvények szervezése, lebonyolítása, az ilyen jellegű rendezvényeken közreműködés. A község 
fesztiváljainak és rendezvényeinek széleskörű megismertetése. 

Óvoda, iskola, nagycsaládosok, nyugdíjas, hátrányos helyzetű lakók segítése, rendezvények szervezése, 
rendezése.  

Abaliget turizmusának fellendítésében a más településekkel való együttműködés, a kistérség turisztikai 
attrakcióinak szélesebb körű megismertetése. 

Abaliget község testvérvárosaival, azok civil szervezeteivel a kapcsolatok ápolása, szorosabbá tétele. Az 
Egyesület országon belüli és határon túli partnereivel az együttműködések kiszélesítése, új 
együttműködések kezdeményezése.  

Hagyományőrző és teremtő rendezvények segítése és rendezése, a község múltjának, emlékeinek 
ápolása. Az Egyesület céljainak elérése érdekében szorosan együttműködik Abaliget Község 
Önkormányzatával, a társadalmi szervezetekkel, római katolikus plébániával, továbbá Abaliget Község 
területén lévő intézményekkel. 

 

4.  
Az egyesület alapító tagjai  

Az egyesület alapító tagjai azok a természetes személyek, akik az egyesület alapításakor kinyilvánították 
belépési szándékukat, az egyesületbe beléptek. 
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Az egyesület alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály 1. számú 
mellékletét képezi. 

5.  
Az egyesület tevékenysége  

1. A község lakossága és az önkormányzat közötti kapcsolat szervezeti kereteinek 
megteremtésében és azok működtetésében való részvétel.  

2. A helyi nyilvánosság eszközeinek, csatornáinak megteremtésében való közreműködés, azok 
tevékenységének segítése.  

3. Az állampolgárok és közösségeik, a civil szerveződések tevékenységének megjelenítése, 
képviselete a döntéshozatal folyamataiban, különös tekintettel a község önkormányzatra.  

4. Lakossági, egyesületi kezdeményezések, törekvések, igények alapján község közéleti, kulturális, 
gazdasági folyamatok, események, programok szervezése.  

5. Kapcsolatfelvétel és együttműködés megteremtése  
a./ gazdálkodó szervezetekkel,  
b./ helyi intézményekkel,  
c./ községi egyesületekkel, klubokkal, közösségekkel, alapítványokkal,  
d./ a községi önkormányzattal,  
e./ az Abaligetről elszármazott emberekkel,  
f./ minden - Abaligetért tenni tudó és akaró - emberrel, szervezettel. 

II.  
Az egyesület tagsága  

1.  
Az egyesület tagja  

Az egyesület tagja csak természetes személy lehet, aki  

A. abaligeti állandó lakcímmel rendelkezik 
B. elfogadja az egyesület alapszabályát,  
C. az egyesület alapszabálya szellemében tevékenykedik,  
D. a tagdíjat megfizeti, tagdíjhátraléka nincs 
E. a közügyek gyakorlásától eltiltva nincs 

 
Az egyesület pártoló tagjai lehetnek azok a természetes és jogi személyek, akik az egyesület 
alapszabályában megfogalmazott célokat magukénak érzik és az egyesület tevékenységét támogatják, 
segítik.  

A pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt, az egyesület 
szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető tisztségviselővé nem választható. 

2.  
A tagsági viszony keletkezése  

A tagsági viszony keletkezhet  

A. alapításkori belépéssel,  
B. felvétellel.  

A tagfelvételt írásos belépési nyilatkozattal lehet kérni. A tagfelvételről az elnökség nyílt szavazással, 
egyszerű szótöbbséggel dönt. 

A felvételi kérelem elutasítása esetén a kérelmező 15 (tizenöt) napon belül, írásban az egyesület 
közgyűléséhez fordulhat fellebbezésével.   
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Az egyesület Közgyűlése a soron következő közgyűlésen, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt 
a tagfelvétel kérdésében.  

3.  
A tagsági viszony megszűnése  

A tagsági viszony megszűnik  

A. a tag önkéntes kilépésével,  
B. a tag kizárásával,  
C. az egyesület megszűnésével,  
D. a tag halálával.  

A tag kilépési szándékát az egyesület elnökségének írásban tartozik bejelenteni.  

A tag kizárását megalapozhatja:  

A. olyan jogerős bírói ítélet, amely a tag közügyektől való eltiltását rendelte el,  
B. a tagnak olyan magatartása, amellyel súlyosan sérti az alapszabály, vagy a civil szervezetekre 

vonatkozó jogszabályok előírásait, rendelkezéseit,  
C. a tagnak olyan magatartása, amellyel jogtalan előnyt szerez, vagy tagsági jogaival visszaél,  
D. a tagsági díjat a határidő lejárta után írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg.  

A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le.  

A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a 
figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását 
és a határozathozatalt nem akadályozza. 

 Az ülésen biztosítani kell a tag számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is 
képviseltetheti magát. 

 A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak 
tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati 
lehetőségről való tájékoztatást.  

Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon 
belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal. 

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon 
belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. 

Az egyesület Közgyűlése a soron következő közgyűlésen, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt 
a kizárás kérdésében.  

A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható 
módon is közli az érintett taggal.  

4.  
A tag jogai és kötelezettségei  

A tag jogai:  

A. részt vehet az egyesület tevékenységében, annak rendezvényein,  
B. rendeltetésüknek megfelelően használhatja az egyesület tulajdonában levő vagyontárgyakat,  
C. az egyesület közgyűlésén felszólalási, javaslattételi és szavazati jog illeti meg,  
D. az egyesülettel összefüggésben kérdést, észrevételt tehet az egyesület tisztségviselői felé, amelyre 

azok kötelesek válaszolni 
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E.  a tag az egyesület irataiba jogosult betekinteni  
F. választhat és választható az egyesület szerveibe,  
G. egyesületi véleménynyilvánítást kezdeményezhet (közgyűlés összehívása, tisztségviselők 

visszahívása, stb.),  
H. megilletik mindazok a kedvezmények, amelyeket az egyesület a tagság számára biztosít. 

A pártoló tagot a közgyűlésen történő jelenlét és felszólalás joga, valamint az egyesület irataiba történő 
betekintés joga, továbbá az egyesület rendezvényein való részvétel joga illeti meg.  

A tag köteles  

A. betartani az egyesület alapszabályát, eleget tenni az abban meghatározott feladatainak,  
B. az egyesület tevékenységét támogatni,  
C. a közgyűlés határozatait megtartani és az egyesület célkitűzéseinek megvalósításában aktívan 

közreműködni,  
D.  a közgyűlés által megállapított tagdíjat megfizetni. A tag írásbeli kérelmére az elnökség dönthet 

a tagdíj részbeni, vagy teljes elengedéséről. 

A pártoló tag kötelezettsége a meghatározott tagdíj teljesítése.  

 

 

III.  
Az egyesület szervezete  

1.  
A közgyűlés  

Az egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés. A tagok jogaikat a közgyűlésen 
közvetlen módon gyakorolják.  

Az egyesület közgyűlése lehet  

A. rendes  
B. rendkívüli  

Rendes közgyűlést évenként legalább egyszer össze kell hívni.  

Rendkívüli közgyűlést  

A. hívhat össze az elnökség bármikor,  
B. kell összehívni 30 napon belül, ha azt az egyesületi tagság egyharmada a cél, vagy ok egyidejű 

megjelölésével írásban indítványozza,  
C. kell összehívni 8 napon belül, ha azt a bíróság, vagy az ügyészség elrendeli.  

A közgyűléseket az elnökség javaslata alapján az elnök hívja össze legalább 15 nappal a közgyűlés 
időpontja előtt, írásos meghívóval, a napirend egyidejű közlésével. A meghívónak tartalmaznia kell 
továbbá a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt Közgyűlés helyszínét és időpontját, és 
az arra történő felhívást, hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a 
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz. 

A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagoknak több mint 50%-a jelen van.  

Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlés határozatképtelen, az ülés legalább 3 (három) és legfeljebb 15 
(tizenöt) nappal későbbi időpontra, változatlan napirendi pontokkal újra összehívható, ez esetben az ülés 
a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. 
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A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén nem 
jön létre határozat.  

Amennyiben a jelenlévő tagok legalább egyharmada indítványozza, úgy titkos szavazást kell elrendelni.  

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az egyesület elnöke, a jegyzőkönyvvezető és két 
hitelesítő írja alá.  

 

 

 

 

2.  
Az egyesület tisztségviselői  

A közgyűlés az egyesület ügyeinek gyakorlati és folyamatos intézésére tisztségviselőket választ.  

1. Elnökség  

Az egyesület ügyintéző szerve, melyet a közgyűlés választ meg 4 (négy) év időtartamra. Az elnökség tagjai 
közé választható az a tag, aki magyar állampolgár, büntetlen előéletű és nincs a közügyektől eltiltva. 

Az elnökség döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az 
elnök szavazata dönt.  

Az elnökség a munkáját térítésmentesen látja el.  

Az elnökség tagjai  

A. az egyesület elnöke  
B. az egyesület ügyvezető elnöke  
C. az egyesület titkára 

2019. november 24. napjától, 4 (négy) év időtartamra az egyesület elnöke Hóbár Csaba János (Abaliget, 
Várhegy u. 5.); ügyvezető elnöke Komáromi Csaba (Abaliget, Petőfi u. 19.); titkára Fülöp Judit (Abaliget, 
Kossuth u. 140.). 

Az elnökség  

A. szükség szerinti időközönként ülésezik, az ülések ügyrendjét az elnökség maga állapítja meg,  
B. intézi az egyesület ügyeit  
C. előkészíti és összehívja az egyesület közgyűléseit,  
D. felügyeli az egyesület gazdálkodását, az egyesület működéséhez, programjához igyekszik az 

anyagi fedezetet megteremteni  
E. dönt az azonos célokért működő szervezetekkel való együttműködésről,  
F. dönt minden olyan kérdésben, melyet a jogszabályok, vagy közgyűlési határozat nem utal a 

közgyűlés kizárólagos hatáskörébe  
G. dönt a tagfelvételről  
H. véleményt nyilvánít minden olyan kérdésben, amelyet az elnökség elé utalnak  
I. felel az egyesület szabályszerű működéséért és gazdálkodásáért,  
J. tevékenységéről az egyesület közgyűlésein köteles számot adni,  
K. munkájáról évente legalább egyszer beszámol a közgyűlésnek. 

2. Elnök  
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Az egyesület elnöke az a közgyűlés által megválasztott tisztségviselő, aki jogosult az egyesület ügyeiben 
eljárni, azt egyszemélyben képviselni, s az elnökség munkáját irányítja.  

Az elnök  

A. a 3. pontban foglaltak szerint képviseli az Abaligetért Egyesületet más szervek és hatóságok előtt,  
B. tevékenyen részt vesz az egyesület célkitűzéseinek megvalósításában,  
C. felelős a közgyűlés határozatainak végrehajtásáért, az egyesület rendezvényeinek 

megszervezéséért  
D. két közgyűlés között irányítja az egyesület működését.  

3. Ügyvezető elnök  

Irányítja és szervezi az egyesület tevékenységét a közgyűlések között, szervezi és gondoskodik az 
elnökségi ülések megtartásáról, végrehajtja az elnök által kiadott feladatokat. 

4. Megszűnik a tisztségviselői megbízatás: 

A. a megbízás időtartamának lejártával; 
B.  visszahívással; 
C. lemondással; 
D. a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

történő korlátozásával; 
E. a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 
F. a tisztségviselő tagságának megszűnésével. 

3.  
Az egyesület képviselet  

Az egyesület képviseletét az egyesület mindenkori elnöke önállóan látja el. Az egyesület elnökének eseti 
megbízása és meghatalmazása alapján az egyesületet az ügyvezető elnök, az elnökség tagja, vagy az 
egyesület tagja is képviselheti.  

Az egyesület bankszámlája felett a pénzintézet felé az elnök és az ügyvezető elnök együttesen jogosultak 
rendelkezni.  

IV.  
Az egyesület gazdálkodása és vagyona  

Az egyesület a működéséhez szükséges kiadásokat  

A. a tagdíjakból  
B. a pártoló tagi támogatásokból  
C. pályázatokból  
D. egyéb tevékenységekből származó bevételekből fedezi.  

A tagdíj összegét minden évben a közgyűlés határozza meg, mely összeget évente két részletben van 
lehetőség megfizetni, a tárgyév március 31-ig 50 %-át, szeptember 30-ig a fennmaradó részt.  

Az egyesületet - tagsági viszonyától függetlenül - bárki támogathatja, aki az egyesület célkitűzéseivel 
egyetért, és azok megvalósításához segítséget kíván nyújtani.  

Az egyesület a jóváhagyott költségvetésnek megfelelően, annak keretei között, a mindenkori pénzügyi 
előírások betartásával köteles gazdálkodni.  
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Az egyesület vagyona csak az alapszabályban meghatározott célra és feladatra használható fel a közgyűlés 
határozatai szerint. Az esetleges nyereségből a tagok osztalékra, egyéb jogcímen kifizetett 
javadalmazásra nem tarthatnak igényt és nem jogosultak.  

Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület 
tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.  

V.  
Az egyesület megszűnése  

Az egyesület megszűnik, ha  

A. megszűnését a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja,  
B. más egyesülettel egyesül, vagy abba beolvad, 
C. a bíróság feloszlatja,  
D. az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt 

 

VI.  
Záró rendelkezések  

Az egyesület a működését, tevékenységét az alakuló közgyűléssel egyidejűleg kezdi meg. Az egyesületet 
nyilvántartásba kell venni a Pécsi Törvényszéken. Az egyesület a nyilvántartásba vétellel válik jogi 
személlyé. A nyilvántartásba vételt az egyesület elnöke kezdeményezi.  

A jelen alapszabály 1 példánya az egyesület elnökénél megtalálható.  

Mindazokban a kérdésekben, amelyekről az alapszabály nem rendelkezik, az egyesülésről szóló 
jogszabály, a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyéb ide vonatkozó jogszabályok rendelkezései az 
irányadóak.  

Záradék: az elnök a jelen okirat aláírásával igazolja, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt 
szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.  

Az egységes szerkezetű okirat módosítására a II. 1. E. pontja, valamint utolsó bekezdése, a II.3-4., IV 
és V. pontjainak pont dőlt betűvel szedett része adott okot. 

Abaliget, 2019. december 15. 

 

____________________ 
Hóbár Csaba János 

elnök 
 

Tanúként: 

aláírás_______________ 

név_________________ 

lakcím _______________ 

aláírás_______________ 

név_________________ 

lakcím _______________ 


