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B E L É P É S I  N Y I L AT KO Z AT

Alulírott  (kérelmező neve),
 alatti 
lakos, ezúton kérem, hogy az Abaligetért Egyesület (székhely: 7678 Abaliget, Petőfi u. 19.)  
a tagjai közé felvegyen.
Kijelentem, hogy az Abaligetért Egyesület Alapszabályát megismertem rendelkezéseit 
magamra nézve kötelezőnek elfogadom, kötelezettséget vállalok az egyesületi célok meg-
valósítása érdekében történő közremőködésre és a tagdíj megfizetésére.

RENDES TAGKÉNT   vagy   PÁRTOLÓ TAGKÉNT

Hozzájárulok, hogy az alábbi adataimat tagnyilvántartás céljából, a működéshez szüksé-
ges mértékben az Abaligetért Egyesület kezelje.

Név:  

Születési név:  

Születési hely, idő:  

Anyja születési neve:  

Lakóhely:  

Levelezési cím:  

Telefonszám:  

E-mail:  

Kijelentem, hogy a fent megadott adataim a valóságnak megfelelnek. Vállalom, ha a fenti 
adataimban változás történik, azt a változást követő 8 napon belül bejelentem az Abalige-
tért Egyesület felé.
Az egyesület tagja csak természetes személy lehet, aki
• abaligeti állandó lakcímmel rendelkezik
• elfogadja az egyesület alapszabályát,
• az egyesület alapszabálya szellemében tevékenykedik,
• a tagdíjat megfizeti, tagdíjhátraléka nincs  

(Tagdíj állandó tagoknak: 5 000 Ft/év; pártoló tagoknak: 3 000 Ft/év)

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 hozzájáru-
lással vesz részt, az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető 
tisztségviselővé nem választható.
Abaliget, 
 belépést kérelmező aláírása

Az Abaligetért Egyesület a tagfelvételi kérelmet ELFOGADTA – NEM FOGADTA EL.
 elnökség részéről
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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 ak-
tivitásának erősödéséhez. 

Az abaligeti lakosok érdekeinek képviselete, érvényesítésének elősegítése. Abali-
get 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 veszélyhely-
zetek elhárításában való közreműködés. Nagy figyelmet fordítani a község tisz-
taságára a természet és a lakosság érdekében. A környezettudatosság növelése a 
lakosság körében. A hatóságok segítése a bűnmegelőzés és a közbiztonság érdeké-
ben folytatott tevékenységben. 

Turisztikai, sport, zenei, kulturális, ünnepi és egyéb rendezvények szervezése, 
lebonyolítása, az ilyen jellegű rendezvényeken közreműködés. A község fesztivál-
jainak és rendezvényeinek széleskörű megismertetése. 

Óvoda, iskola, nagycsaládosok, nyugdíjas, hátrányos helyzetű lakók segítése, 
ren dezvények szervezése, rendezése. Abaliget turizmusának fellendítésében a 
más településekkel való együttműködés, a kistérség turisztikai attrakcióinak szé-
lesebb körű megismertetése. Abaliget község testvérvárosaival, azok civil szerve-
zeteivel 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 rende-
zése, a község múltjának, emlékeinek ápolása. 

Az Egyesület céljainak elérése érdekében szorosan együttműködik Abaliget Köz-
ség Önkormányzatával, a társadalmi szervezetekkel, római katolikus plébániá-
val, továbbá Abaliget Község területén lévő intézményekkel.

Amennyiben egyetért céljainkkal, kérjük töltse ki  
a belépési nyilatkozatot 
és küldje el postán a székhelyünk címére.

https://www.abaligetma.hu/abaligetert-egyesulet/
https://abaligetma.hu/_files/200000551-080c8080cb/HP_alapszabaly_Abaligetert-Egyesulet.pdf

