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ALAPSZABÁLY
I. Általános rendelkezések:
1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/
Rövid neve: HI Egyesület
Székhelye: 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 4.
Működési területe: Baranyai- Hegyhát
Az egyesület működésének időtartama: Az egyesület határozatlan időre alakul.
2. A Hegyhát Ifjúságáért Egyesület jogi személy. Működésének elveit és alapvető szabályait a Magyar
Köztársaság Alkotmánya a Polgári Törvénykönyvről szóló módosított 1959. évi IV. törvény, valamint, 2011. évi
CLXXV. törvény - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról, 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet - a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a
közhasznúság egyes kérdéseiről,
2011. évi CLXXXI. törvény - a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról, 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet - a Nemzeti Együttműködési Alapról szóló rendelet vonatkozó
rendelkezései határozzák meg.
Az egyesületi alapszabályzat tekintetében az ifjúság alatt a 14-29 éves korosztály tekintendő.

II. Az Egyesület célja, feladatai
3. Az Egyesület céljai:
 Önálló programok szervezése.
 A térség programjaihoz csatlakozva, azokat erősítve ezen programok szervezésében való
közreműködés, illetve együttműködés.
 A térségben élő fiatalok érdekeinek megjelenítése és annak képviselete.
 A hegyháti identitás kialakítása és megerősítése az itt élő fiatalokban, ezáltal a kohézió erősítése.
 Ifjúságot érintő tapasztalatok és információk összegyűjtése és átadása.
 Térségi ifjúsági kezdeményezések támogatása, hagyományok ápolása.
 Helyi környezet és természet védelme.
 Épített örökségek megóvása.
 Sport és egészséges életmód népszerűsítése, támogatása.
 Közösségfejlesztés, közösségépítés elősegítése.
 Kulturális, közművelődési célok elérésének ösztönzése.
 Együttműködés megyei, regionális, országos és nemzetközi ifjúsági szervezetekkel. Ezekkel a
szervezetekkel való kapcsolat kiépítése és erősítése.
 Térségi non-profit szervezetek, önkormányzatok és vállalkozásokkal történő együttműködés az
ifjúságot érintő ügyekben.
 Ifjúsági szervezetek fejlesztéseinek támogatása.
 A térségben működő formális és nem formális ifjúsági szervezetek működésének összehangolása,
koordinálása.
 Az ifjúság életminőségének javítása, lehetőségeinek bővítése.
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4. A célok megvalósítása érdekében feladata:
 A fiatalok társadalmi, gazdasági és szociális helyzetének feltérképezése.
 Ifjúsági koncepciók kidolgozásában és végrehajtásában közreműködés.
 Országos, regionális, megyei érdekegyeztetésben való közreműködés.
 A célok elérése érdekében pályázatok készítése, és projektek generálása.
 Szakmai információk szolgáltatása.
 Képzések szabadidős programok és táborok szervezése.
 Közreműködés ifjúsági helyzetelemzések, koncepciók, stratégiák elkészítésében.
 Tevékenysége során összegyűjtött tapasztalatok átadja más szervezetek számára.
 Pályázatírás.
5. Az egyesület az alábbi tevékenységeket nem végzi:
 vállalkozási tevékenységet csak alapszabályba foglalt céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végez,
 gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott
tevékenységére fordítja,
 közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi
támogatása nem nyújt.

III. Az Egyesület tagjai, a tagok jogai és kötelességei
6. Az Egyesületnek pártoló és rendes tagjai lehetnek.
7. Az Egyesület rendes tagja lehet minden magyar állampolgár.
8. Az Egyesület rendes tagja közé kerülhet az, aki kinyilvánítja belépési szándékát, és egyetért az egyesület
céljával, elfogadja annak alapszabályát, tevékenyen részt vállal az egyesület működésében és rendszeresen
fizeti a tagsági díjat, valamint megszerzi az Egyesület Elnökségének minősített többségének támogatását.
Az elnökség által tagfelvételt elutasító határozattal szemben, a közlést követő 15 napon belül írásban az
Egyesület Közgyűléséhez lehet fellebbezni.
A tagsági viszony a tagfelvételt elfogadó határozat napján kezdődik.
9. Az Egyesület rendes tagjának Jogai:
részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein hozzászólási és szavazati joga van
választó és választható az Egyesület szerveibe, tisztségeibe
az Egyesület szervének törvénysértő határozatát- tudomására jutástól számított 30 napon belül- a Bíróság
előtt megtámadhatja.
Az Egyesület rendes tagjának Kötelességei:
tevékenyen és folyamatosan vegyen részt az Egyesület munkájában
megbízatását lelkiismeretesen legjobb tudása szerint lássa el
minden év január 31-éig fizesse a Közgyűlés által magállapított éves díjat
az egyesület Alapszabályában foglalt rendelkezéseket betartja
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10. Ha valamely rendes tag megsérti az Alapszabályt, illetve egyesületi tevékenysége sérti az Egyesület vagy
más egyesületi tag jogát, vagy jogos érdekét, akkor az Egyesületből való kizárása kezdeményezhető.
A kezdeményezés joga valamennyi érintett tagot külön - külön is megilleti. A kizárásról az Egyesület elnöksége
minősített többséggel dönt. A határozattal szemben fellebbezéssel élhet 15 napon belül az Egyesület
Közgyűlésénél.
11. Az Egyesület rendes tagsági viszonya megszűnik:
 a tag kilépésével
 a tag halála esetén
 a tag kizárása esetén
 az Egyesület megszűnése esetén
12. Az Egyesület rendes tagja kilépési szándékot az elnökséghez írásban kell bejelenteni és a bejelentés
kézhezvételének napjával szűnik meg a tagsági jogviszony.
13. a) Az Egyesületből Rendes tagját ki lehet zárni a következő okokból:
Alapszabály megszegése miatt
Tagdíj több mint egy hónapos késedelmes befizetése miatt. Ha a tag egy hónapos késésben van a tagdíj
megfizetésével, akkor az Egyesület Elnöke egyszer írásban figyelmezteti. Ha 1 héten belül ekkor sem tesz
eleget a tagdíj befizetési kötelezettségének, akkor automatikusan a tagsági jogviszonya megszűnik.
Az Egyesület alapszabályában foglalt célokkal ellentétes magatartás miatt.
13. b) Bármely rendes tagjának kizárásáról az elnökség minősített többséggel dönt, határozatával szemben
15 napon belül az Egyesület Közgyűléséhez lehet fellebbezni.
14. Az Egyesület pártoló tagja lehet minden magyar állampolgár, Magyarországon bejegyzett Gazdasági
Társaság, Magyarországon bejegyzett Önkormányzat, Önkormányzati Társulás, illetve Magyarországon
bejegyzett Non-profit szervezet.
15. Az Egyesület pártoló tagja közé kerülhet az, aki kinyilvánítja belépési szándékát, és egyetért az egyesület
céljával, elfogadja annak alapszabályát, tevékenyen részt vállal az egyesület működésében és Támogatási
szerződést köt az egyesülettel, valamint megszerzi az Egyesület Elnökségének minősített többségének
támogatását.
Az elnökség által tagfelvételt elutasító határozattal szemben, a közlést követő 15 napon belül írásban a
közgyűléshez lehet fellebbezni.
A tagsági viszony a tagfelvételt elfogadó határozat napján kezdődik.
16. Az Egyesület pártoló tagjának jogai:
tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein.
az Egyesület szervének törvénysértő határozatát - tudomására jutástól számított 15 napon belül - a Bíróság
előtt megtámadhatja.
jogosult az Elnökségtől tájékoztatást kérni az általa nyújtott támogatás felhasználásáról.
Kötelességei:
az egyesület Alapszabályában foglalt rendelkezéseket betartja
tagdíj fizetésére nem kötelezett, azonban az Egyesülettel a támogatásra kötött szerződésben foglaltak
teljesítésére kötelezett.
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17. Ha valamely pártoló tag megsérti az Alapszabályt, illetve egyesületi tevékenysége sérti az Egyesület vagy
más egyesületi tag jogát, vagy jogos érdekét, akkor az Egyesületből való kizárása kezdeményezhető.
A kezdeményezés joga valamennyi érintett tagot külön - külön is megilleti. A kizárásról az Egyesület elnöksége
minősített többséggel dönt. A határozattal szemben fellebbezéssel élhet 15 napon belül az Egyesület
Közgyűlésénél.
18. Az Egyesület pártoló tagsági viszonya megszűnik:
 a tag kilépésével
 a tag halála esetén
 a tag kizárása esetén
 az Egyesület megszűnése esetén
 jogi személyek esetében a jogutód nélküli megszűnés esetén
19. Az Egyesület pártoló tagja kilépési szándékot az Egyesület Elnökséghez írásban kell bejelenteni és a
bejelentés kézhezvételének napjával szűnik meg a tagsági jogviszony.
20. a) Az Egyesületből pártoló tagját ki lehet zárni a következő okokból:
Alapszabály megszegése miatt
A Pártoló tag Támogatási szerződésben vállaltaknak nem tesz eleget
Az Egyesület alapszabályában foglalt célokkal ellentétes magatartás miatt
20. b) Bármely pártoló tagjának kizárásáról az elnökség minősített többséggel dönt, határozatával szemben 15
napon belül az Egyesület Közgyűléséhez lehet fellebbezni.

IV. Az Egyesület szervezeti rendje:
21. Az Egyesület szervei:
 Közgyűlés, amely a tagok összessége
 Elnökség, amely áll:
- 1 fő elnök (feladata az egyesület képviselete, az elnökség összehívása, az egyesület munkájának
irányítása)
- 1 fő alelnök (feladata az elnök akadályoztatása esetén az egyesület képviselete, az elnök által rá
bízott feladatok végrehajtása)
- 1 fő titkár (feladata a feljegyzések, emlékeztetők és jegyzőkönyvek elkészítése valamint
adminisztrációs feladatok ellátása) és
Az Elnökség élén az Egyesület Elnöke áll
 Ellenőrző Bizottság
22. a) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés.
22. b) A Közgyűlés szükség szerint, de legalább évente ülésezik. A Közgyűlést a tagok egyharmadának
kezdeményezésére soron kívül / 30 napon belül / össze kell hívni. A Közgyűlés az Elnökség döntése alapján is
összehívható.
22. c) A Közgyűlésről a tagokat 3 munkanappal előtte elektronikus levélben és/vagy telefonon kell értesíteni.
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23. a) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok több mint 50 %- a / 50 % + 1 fő / jelen van. A jelenlévők
kétharmadának azonos értelmű szavazat jelent minősített többséget.
23. b) Határozatképtelenség:
Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlésre azonos napirenddel újabb meghívót kell a tagoknak
küldeni. A megismételt Közgyűlést az eredeti határozatképtelenség miatt elmaradt Közgyűlést követő 30
napon belüli időpontra kell összehívni. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés a megjelentek
számára való tekintet nélkül abban az esetben határozatképes, ha erre a körülményre a tagok figyelmét a
megismételt közgyűlés időpontját tartalmazó meghívóban kifejezetten felhívták.
24. a) Az Egyesület Közgyűlése a tagok összessége.
24. b) A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással általában egyszerű szótöbbséggel hozza.
24. c) Amennyiben egy döntés meghozatalát az elnökség sürgősnek ítéli, abban az esetben távszavazásra van
lehetőség e-mail formájában, ahol a határozatot egyszerű szótöbbséggel hozza.
Minősített többség szükséges:
Az Egyesület közgyűlésének feloszlásáról, más társadalmi szervezettel való egyesülés kimondásához
Az Alapszabály módosításához
Az Egyesület költségvetésének és az éves tevékenységet értékelő Elnökségi beszámolónak elfogadásához
Az Elnökség tagjainak és az Elnök megválasztásához
25. a) Az Egyesület képviseleti és ügyintéző szerve az Elnökség. Az Elnökség alelnökből, titkárból és az Elnökből
áll. Az Elnökséget a Közgyűlés választja meg a 15. pontban írt módon.
25. b) A megbízatás 2 évre szól, az újraválasztás nem korlátozott. A megbízatás határozatlan időre szól.
Az Egyesület képviseletére az Elnök jogosult önálló aláírási joggal. Az akadályoztatása esetén az Egyesületet az
elnökhelyettes képviseli teljes jogkörrel.
Az elnök és az elnökhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén a titkár képviseli teljes jogkörrel az egyesületet.
26. a) Elnökség feladata és hatásköre:
 Az Elnökség szervezi az Egyesület tevékenységét, kezeli az Egyesület vagyonát.
 A vagyonkezeléssel kapcsolatos aláírási jog az Elnököt és az Elnökhelyettest egyszerre illeti meg.
 Az Elnökség a rendes évi Közgyűlés előtt köteles beszámolni az Egyesület éves munkájáról és a
vagyonkezelésről.
 Az Elnökség az Egyesület képviseli és tevékenységét irányítja.
 Az Elnökség dönt minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe.
 Az Elnökség készíti elő az Egyesület Közgyűléseit.
26. b) Az Elnökség ülését az Elnök hívja össze írásbeli meghívóval oly módon, hogy az ülés helyét, idejét és
napirendjét tartalmazó e-mail meghívókat a tagoknak az ülést megelőző 3 munkanapon belül kézbesíteni kell.
26. c) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik.
26. d) Az Elnökség határozatképes, ha 3 tagból legalább 2 jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt
szavazással hozza.
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27. Az egyesület ellenőrző bizottsága
Az ellenőrző bizottság két tagból, és elnökből áll, elnökét, és két tagját a közgyűlés saját tagjai közül választja
meg 2 évre.
27. a) Hatáskörébe tartozik, az egyesület tevékenységének ellenőrzése, így különösen:
az egyesület alapszabály szerinti működése
a pénz és vagyonkezelés
megvizsgálja az egyesület zárszámadását, vagyonmérlegét, és költségvetését, amelynek megállapításairól
beszámol a közgyűlésnek.
27. b) Ha az ellenőrző bizottság hiányosságokat állapít meg, az alábbi intézkedéseket teheti meg:
kisebb hiányosságokra írásban felhívja a figyelmet, és rámutat a helyes eljárásra.
súlyosabb hiányosságok esetén tájékoztatja az egyesület elnökségét és intézkedések megtételét
kezdeményezi. Szükség esetén kezdeményezheti a közgyűlés összehívását.
27. c) Az ellenőrző bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik.
27. d) Az ellenőrző bizottság ülését az elnök hívja össze e-mail meghívóval oly módon, hogy az ülés helyét,
idejét és napirendjét tartalmazó írásbeli meghívókat a tagoknak az ülést megelőző 3 munkanapon belül
kézbesíteni kell.
27. e) Az ellenőrző bizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van, döntéseit egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.

V. Az Egyesület gazdálkodása
28. Az Egyesület saját gazdálkodását a társadalmi szervezetekre vonatkozó jogszabályok alapján végzi.
29. Az Egyesület vagyona elsősorban a tagok által fizetett tagdíjakból, jogi személyek, civil szervezetek
felajánlásaiból és hozzájárulásaiból képződik.


Az egyesület tagjai a tagdíj összegét, az alábbiakban határozzák meg: 1000 Ft/fő/év

30. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.
A tagok – a tagdíj megfizetésén túl- a társadalmi szervezet tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

VI. Az Egyesület megszűnése
31. Az Egyesület megszűnik, ha:
 feloszlását a Közgyűlés 24. pontban írt módon kimondja
 más szervezettel egyesül
 a tagok száma 10 fő alá csökken
 a Bíróság feloszlatja
32. Az egyesület megszűnése esetén az Egyesületi vagyont csak közcélokra lehet felhasználni.
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VII. Záró rendelkezések:
33. Az Egyesület működésével kapcsolatos – az Alapszabályban nem rendelkezett kérdésekben- a
 2011. évi CLXXV. törvény - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról,
 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet - a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a
közhasznúság egyes kérdéseiről,
 2011. évi CLXXXI. törvény - a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról
 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet - a Nemzeti Együttműködési Alapról szóló rendelet megfelelő
rendelkezéseit kell alkalmazni.
34. Az Egyesület köteles nyilvántartásba vételét kérni és adatokat szolgáltatni az Állami szervek részére, ha
erre külön jogszabály kötelezi.
35. Az Egyesület jogszabályi feltételhez kötött, vagy abban a szabályozott tevékenysége felett a felügyeletet a
tevékenységi körnek megfelelő állami szerv gyakorolja, a Hatósági Ellenőrzés általános szabályai szerint.
36. Az alapszabályt a Közgyűlés 2009. 01. 23-án fogadta el Sásdon.
Az alapszabályt 2009. április 03-án az Egyesület közgyűlése a módosításokkal elfogadta Sásdon.
A egyesület közgyűlése módosította az alapszabályt 2012. szeptember 12-én, Sásdon
Az egyesület tagjairól készült nyilvántartás, (mely nem nyilvános) az alapszabály mellékletét képezi.

Sásd, 2012. szeptember 12.

Urvald Péter
elnök
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