Csapod-barátok Egyesülete
(Alapítva: 2002.)
Az egyesület a Gy rben m köd baráti kör kezdeményezésére alakult. Jelenleg az
egyesületnek 113 tagja és 20 pártoló tagja van. A tagok között megtalálhatók helybéliek,
elszármazottak és a faluval, annak lakóival barátságot tartók egyaránt. Szeretnénk, ha minél
többen csatlakoznának hozzánk, hogy együtt tegyünk Csapodért, amely sokunknak szül faluja,
mások itt leltek otthonra, vagy éppen barátokra.
Az egyesület vezetése:
Tiszteletbeli elnök:

Horváth János (Gy r)

Elnök:

Nagy Imre (Gy r)

Alelnökök:

Horváth Antal (Gy r)
Kovács Lajosné (Csapod)
Simon János (Sopron)

Elnökségi tagok:

Bella Józsefné (Csapod)
Horváth István (Gy r)
Kocsis Miklósné (Sopron)
Nagy András (Sopron)
Orbán László (Csapod)

A Felügyel bizottság elnöke:

Csiszár Jen (Sopron)

A Felügyel bizottság tagjai:

Bella János (Gy r)
Cseh Jánosné (Csapod)

A Csapod-barátok Egyesülete önkéntesen létrehozott, nyilvántartott tagsággal rendelkez ,
demokratikusan m köd , a többség akaratának érvényesülését és egyben a kisebbség
nézeteinek megjelenését, képviseletét is lehet vé tev szervezet. M ködését a nyitottság és a
nyilvánosság jellemzi. Székhelye: 9372 Csapod, F utca 21. (Faluház) Az egyesület
legfels bb szerve a közgy lés. Az egyesület nyitva áll mindenki el tt, aki elfogadja
céljait. Ezek az alábbiak:
• segíteni Csapod község fejl dését, támogatni a falu megmaradását, gazdasági
fejl dését szolgáló törekvéseket,
• hozzájárulni a csapodi kulturális-, sport- és népi hagyományok ápolásához,
támogatni az ezek meg rzését és fejlesztését szolgáló er feszítéseket,
• szervezni a faluért, a faluban él emberekért tenni akarók összefogását, segít
szándékuk tettekben megnyilvánuló egyesítését,
• er síteni az otthon él kben és az elszármazottakban a szül föld szeretetét,
hozzájárulni a szül faluhoz köt dés megtartásához és er sítéséhez.
Céljai érdekében a Csapod-barátok Egyesülete:
• felhasználja a rendelkezésére álló szellemi és anyagi er forrásokat,
• tagjait, pártoló tagjait szervezi a községi rendezvényeken történ részvételre,
• saját rendezvényeket szervez,
• a faluban lév értékek megóvására, újak létrehozására önkéntes munkát szervez,
arra mozgósítja tagjait, pártoló tagjait és másokat,
• saját újságot ad ki, egyéb kiadványokat készít,

•
•
•

együttm ködésre törekszik a község önkormányzatával és a helyi civil
szervezetekkel,
támogatja a lakosság, a civil szervezetek és az önkormányzat kezdeményezéseit,
melyek összhangban állnak az egyesület céljaival,
a falu fejl dését, az itt él emberek érdekeit szolgáló állásfoglalásokkal,
javaslatokkal segíti az önkormányzatot, részt vállal az ilyen célok megvalósításából.

A Csapod-barátok Egyesülete közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem
fogad el, továbbá európai parlamenti, országgy lési és önkormányzati képvisel jelöltet nem
állít, és nem támogat.
A Csapod-barátok Egyesületének tagja lehet az a természetes személy, aki:
• betöltötte 18. életévét,
• elfogadja az egyesület céljait,
• magára nézve kötelez nek ismeri el az egyesület alapszabályát,
• vállalja a tagsági díj határid ben történ megfizetését,
• vállalja az egyesület tagjaira el írt egyéb kötelezettségek teljesítését, különösen az
egyesület tevékenységében történ rendszeres részvételt és az egyesület céljainak
megvalósítására irányuló közrem ködés kötelezettségét.
Az egyesületi tagság a belépési kérelemnek a közgy lés általi elfogadásával keletkezik. A
tagfelvételi kérelmet az elnökséghez kell benyújtani- Az elnökség a kérelem beérkezését l
számított kilencven napon belül, egyszer szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a
tagfelvételr l.
A Csapod-barátok Egyesületének pártoló tagja lehet az a természetes személy, aki:
• betöltötte 14. életévét,
• az egyesület célkit zéseivel egyetért,
• vállalja az egyesület erkölcsi és anyagi támogatását.
A pártoló tag az egyesület szerveibe nem választhat és nem választható. A pártoló tagság a
pártoló tagsági nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A nyilatkozatot az elnökséghez kell
benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezését l számított kilencven napon belül, egyszer
szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz annak elfogadásáról.
A Csapod-barátok Egyesületének vagyona a tagok és a pártoló tagok által fizetett tagdíjból,
illetve pártoló tagsági díjból, jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból,
hozzájárulásaiból, a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerint kiutalt összegéb l, továbbá pályázatokon elnyert anyagi támogatásból képz dik.
Emellett az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, ez azonban az alapcél
szerinti tevékenységét nem veszélyeztetheti.
Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat, az egyesület pártoló tagjai pártoló
tagsági díjat fizetnek. A tagdíj és a pártoló tagsági díj alapösszege évi 1.000,- Ft. A tag,
illetve a pártoló tag ennél magasabb összeg díjfizetést is teljesíthet. Az egyesületbe újonnan
belép tag, illetve pártoló tag a tagsági, illetve pártoló tagsági jogviszonya keletkezésének
évében a tagdíj, illetve pártoló tagsági díj id arányosan számított összegét a tagsági, illetve a
pártoló tagsági jogviszony létesítését l számított harminc napon belül köteles befizetni vagy
átutalni.
Az egyesület 2016. május 28-án tartotta rendes éves közgy lését. A gy lést levezet elnök a
jelenlév tagok döntése alapján Kovács Lajosné volt. A közgy lés az alábbi napirendet
tárgyalta:

1.

Döntés tagfelvételi kérelmekr l.

2.

Az egyesület elnökségének beszámolója a végzett munkáról, a 2015. évi gazdálkodásról
és az egyesület vagyoni helyzetér l. Javaslat a további feladatokra és az egyesület 2017.
évi költségvetésére. A felügyel bizottság álláspontja.

3.

Az egyesület elnökségének javaslata „PRO PATRIA CSAPOD” kitüntetés alapítására és
adományozásának rendjére. A felügyel bizottság álláspontja.

4.

Egyéb.

Az elnökség a közgy lés elé az alábbi írásos beszámolót, a további id szak feladataira és a
2017. évi költségvetésre szóló javaslatot terjesztette:
1. A végzett munka
Az eltelt id szakban a már bevált tevékenységi formákban m ködött az egyesület és vett
részt a falu életében. A falunap rendezvényin részt vettünk, mozgósítottunk azokra, anyagilag
támogattuk a rendezést. A Kavics Kupára – melyet az önkormányzattal, a Sportegyesülettel, a
Tarr István Egyesülettel, és a Tölgyfa Nyugdíjas Klubbal közösen szerveztünk – 7 csapat
nevezett. Ez 1 csapattal több, mint 2014-ben volt. A szurkoló, szemlél d közönség létszáma
az el z évihez hasonlóan alakult, azzal elégedettek lehetünk (jó lenne persze, ha még többen
vennének részt e közösségépít rendezvényen.) A szervezésbe új személyek is bekapcsolódtak,
a régiekkel együtt igen értékes munkát végeztek az egyes feladatokhoz szükséges kellékek
elkészítése, az anyagszükséglet beszerzése, illetve a lebonyolítás érdekében. Összességében
megállapítható, hogy sikeres volt a 3. Csapodi Kavics Kupa el készítése, a szervezés, majd a
lebonyolítás. Az önkormányzat által rendezett id sek napi rendezvényen az egyesület
képvisel i részt vettek, kifejezve ezzel az id sebb korosztály iránti tiszteletünket. Részt vettünk
a bens séges hangulatú falukarácsony ünnepségen is. Itt megajándékoztuk a csapodi óvodába
járó gyerekeket. A legid sebbek közül Csiszár Jen né és Csóka István kaptak t lünk
ajándékkosarat az id seknek szóló megbecsülésünk jeleként. Örvendetes, hogy mindketten
részt vettek az ünnepségen, személyesen vették át az ajándékot. Új színfoltként az egyesület
helyi tagjai közül páran két alkalommal (február 13-án és április 2-án) jó hangulatú
nosztalgiaestet szerveztek a faluházban. Az elnökség nagyra becsüli ezeket a
kezdeményezéseket, a sikeres szervezést, ezúton is elismeri és köszöni az öntevékenységet.
Üzemeltettük a 2013-ban pályázati pénzb l és saját er b l épített játszóteret, önkéntes
munkával elvégeztük a napi és id szakos ellen rzéseket, a karbantartási munkálatokat.
Ebben segítséget kaptunk az önkormányzattól (a falugondnoktól), amit ezúton is köszönünk.
2015. karácsonyára kiadtuk az egyesület újságját, folyik a 2016. évi els szám
el készítése, amit júliusban tervezünk kiadni. A szerkeszt bizottság és a cikkek írói
elismerésre méltó munkát végeztek. Újságunk eddig megjelent számai digitalizált formában a
falu honlapján (www.csapod.hu) és a megyei könyvtár portálján (www.gyorikonyvtar.hu)
érhet k el.
A „Csapodi tükör” munkacím , megjelentetni tervezett könyv írására 10 tagú szerkeszt
bizottság alakult [vezet je: Nagy Imre (Gy r), tagok: Bella Ern né (Csapod), Cseh Jánosné (Csapod), Csiszár
Jen (Sopron), Horváth Antal (Gy r), Horváth Lajos (Csapod), Horváth Mária (Csapod), Kocsis László
polgármester (Csapod), Kovács Józsefné (Csapod), Kovács Lajosné (Csapod)]. Egyes részírások már

elkészültek, de a munka még csak kezdeti szakaszban van. A Nemzeti Együttm ködési
Alaphoz benyújtott pályázatunk várólistára került, valószín , hogy 2016-ban sem nyílik
pénzügyi lehet ség a könyv megjelentetésére.
Az „Itthon vagy! – Szeretlek Csapod!” rendezvény megszervezésére az elnökség
szervez bizottságot kért fel (vezet je Orbán László, tagjai: Bella Ern , Bella Józsefné, Nagy Imre, Peszlen

Zsolt, Varga Ferenc, Varga Sándor). A bizottság megkezdte a m ködést, kialakította az esemény
koncepcióját, dolgozik az el készítésen.
A szervezeti élet az alapszabálynak megfelel volt. Az elnökség 4 ülést tartott.
Foglalkozott a falukarácsonyhoz kapcsolódó feladatokkal, az „Itthon vagy! – Szeretlek
Csapod!” rendezvény és a „PRO PATRIA CSAPOD” kitüntetés alapításának el készítésével,
egyéb aktuális ügyekkel. Örvendetes, hogy a beszámolási id szakban 5 f kérte felvételét az
egyesületbe, 1 f tett pártoló tagsági nyilatkozatot. Jelenleg az egyesületnek 113 tagja és 20
pártoló tagja van. Sajnos a fiatalok köréb l – a korábbi biztató jelek után – nem sikerült újabb
tagokat megnyerni.

2. Vagyoni helyzet, gazdálkodás
Az egyesület vagyoni helyzete megfelel . Alakulásunk óta az alábbi eszközöket
szereztük be mintegy 3,8 millió Ft értékben saját használatra, illetve a falu javára állami
támogatásból és saját er b l: 1 db laptop, 1 db nyomtató, 1 db Kodak C875 digitális
fényképez gép, 1 db szekrény, 8 db pad (a temet ben), 1 db bejárati kapu (a temet ben), 1 db
ajtó (a ravatalozóra), 1 db használt h t szekrény (klubban), Játszótéri eszközök (Hunyadi
egytornyú vár, törpe mászóka, Katica leng hinta, csikó mérleghinta, Vahúr készségfejleszt ,
egyszemélyes rugós játék, 2 db fémvázas háttámlás pad, fém hulladékgy jt , kerékpártároló), 7
db sörpad garnitúra (klubban), 6 db asztal és 24 db szék (klubban). A saját használatra vásárolt
eszközök a m ködés feltételeit megfelel színvonalon biztosítják.
Az egyesület gazdálkodásában a tényszámok 2015-ben is eltértek a tervszámoktól. Ennek
oka, hogy a júliusban tartott közgy léskor még sok minden nem látható el re, esetenként
bizonyos költések (pl. sörpadok, asztalok, székek beszerzése) objektív okból átcsúsznak a
következ évre. Kedvez tlen, hogy 2013, 2014 után, amikor 250 ezer Ft körül alakult az SZJA
1%-os felajánlásokból a bevételünk, 2015-ben ez csak mintegy 163 ezer Ft lett. (Vannak, akik
nyugdíjba vonultak, így már nem lehetnek felajánlóink.) A 2015. évi költségvetés az alábbiak
szerint teljesült:
Bevételek:
Maradvány 2014.12.31-én:
Bevételek:
- Tagdíjból:
- SZJA 1% felajánlásokból:
Összes pénzeszköz 2015-re:

Terv
50.000 Ft

Tény
543.855 Ft

130.000 Ft
250.000 Ft
430.000 Ft

166.000 Ft
163.163 Ft
873.018 Ft

Kiadások:
Terv
- Újság (nyomda):
140.000 Ft
- Postaköltség, irodaszer:
100.000 Ft
- Helyiségbérleti díj (önkormányzatnak): 60.000 Ft
- Rendezvények:
100.000 Ft
- Klubhelyiség berendezése:
- Egyéb (pl. bankköltség, pályázati díj):
Összes kiadás:
400.000 Ft

Tény
149.625 Ft
149.200 Ft
60.000 Ft
50.720 Ft
211.485 Ft
14.018 Ft
635.048 Ft

Maradvány (tartalék) 2015.12.31-én:

237.970 Ft

30.000 Ft

3. Feladatok, költségvetés
Az elnökség javasolja a közgy lésnek, hogy a következ évre legfontosabb feladatokként
az alábbiakat határozza meg:

-

-

-

Eredményesen folytatni az egyesület megalakulása óta kialakult hagyományos
tevékenységeket [újság kiadása (a szerz i gárda b vítése), játszótér m ködtetése és
karbantartása, a temet be vásárolt padok, kapu karbantartása, rendezvényeken részvétel,
azok szervezése, együttm ködés azok lebonyolítása során az önkormányzattal, a faluban
m köd más szervezetekkel, civil csoportokkal, együttm ködés, párbeszéd a nyugdíjas
klubbal].
Folytatni a falu történelmét, néphagyományait, környezeti értékeit és szépségeit, valamint
mai társadalmának életét, a településen m köd civil szervezeteket és tevékenységüket
bemutató könyv (Csapodi tükör) el készítését. Vizsgálni, hogy kiadásának anyagi fedezetét
– pályázat nélkül – hogyan lehetne megteremteni.
Továbbra is nyitottság az önkormányzat és a faluban m köd civil szervezetek iránt. Az
egyesület céljaival egybevágó törekvéseik támogatása.
A taglétszám és a pártoló tagok számának növelése. Különösen fontos, hogy a fiatal
korosztályból sikerüljön megnyerni tagokat, pártoló tagokat. Ebben minden tag vállaljon
feladatot, továbbá abból, hogy minél többeket gy zzünk meg arról, személyi
jövedelemadójuk 1%-át egyesületünknek ajánlják fel.

Az elnökség az egyesület 2017. évi költségvetésére az alábbi javaslatot teszi:
Várható maradvány 2016-ról:

200.000 Ft

Tervezett bevételek:
- Tagdíjból:
- Nemzeti Civil Alap pályázat:
- SZJA 1% felajánlásokból:
Összes, kiadásra tervezhet pénzeszköz:

150.000 Ft
300.000 Ft
130.000 Ft
780.000 Ft

Tervezett kiadások:
- Újság:
- Postaköltség, irodaszer:
- Bankköltség:
- Helyiségbérlet:
- Rendezvények:
- Faluszépítésre, falufejlesztésre:

150.000 Ft
100.000 Ft
10.000 Ft
60.000 Ft
160.000 Ft
100.000 Ft

Maradvány (tartalék):

200.000 Ft

A közgy lésen Nagy Imre, az egyesület elnöke az írásban kiküldöttekhez szóbeli
kiegészítést tartott. Ebb l néhány gondolat:
A tavaly július 11-én tartott taggy lésünkön elfogadtuk az egyesület új alapszabályát, három
évre megválasztottuk az egyesületet vezet tisztségvisel ket. A megyei törvényszék – két
kisebb, adminisztrációs javítást, kiegészítést kérve – a változások bejelentését tudomásul vette.
Több egyesület egyébként nem tett eleget a törvényi elvárásnak, ezért egy évvel
meghosszabbították az alapszabályok törvényhez igazításának határidejét. Zárójelesen
megjegyzem, nekem úgy t nik, egyre inkább olyan kritériumokat állítanak fel, olyan
elvárásokat támasztanak, amelyeknek az lesz a következménye, hogy a civil szervezetek egy
része elhal, újakat pedig egyre nehezebb lesz alakítani. Néha az az érzésem, azt hiszik, hogy az
egyesületeknek f állású jogi szakért ik vannak, olyan eljárásjogi elvárásokat támasztanak. Ma
már szinte mindent interneten kell intézni. Évente egyszer most már nemcsak a KSH-nak,
hanem a Nemzeti M vel dési Intézetnek is jelentést kell adni. A megyei irodájukkal idén
többször kellett telefonon beszélnem, mert a központ állandóan javítást követelt t lem az egyik
kérdést illet en, mivel állításuk szerint nem adtam választ arra, miközben igenis

megválaszoltam, hogy egyesületünk nem rendelkezik internetkapcsolat technológiával. Mindez
számomra azt bizonyítja, nem életszer ek a civil szervezetekkel szembeni elvárások –
mindenesetre megpróbálunk továbbra is dacolni ezzel a helyzettel és életben tartani a 2002-ben
alapított szervezetünket.
A júliusi taggy lés óta eltelt id szakban folytattuk az elmúlt években bevált hagyományos
tevékenységeket. Nagy örömömre szolgált, hogy az öntevékenység megnyilvánulásaként
Varga Sándor, Varga Ferenc, Németh Sándor, Orbán László, Kovács Lajosné és segít ik két
nosztalgiaestet szerveztek a faluházban. Az öntevékenység, a kezdeményez készség
er södését fontosnak tartjuk a jöv ben is, az elnökség erre biztatja a tagságot. Pár hete Csiszár
Jen vel és Horváth (Kántor) Lajossal hármasban bejártuk a csapodi határ egy részét, hogy
fényképeket készítsünk a kiadni tervezett Csapodi tükör könyvhöz. A gyönyör tájat, az
évszázados fákat csodálva fogalmazódott meg bennünk, milyen jó lenne például gyalogos vagy
kerékpáros túrákat szervezni, hogy többen fedezzék fel, illetve újra felfedezzék szül földünk
szépségeit. A helyieknek és az elszármazottaknak egyaránt vonzó lehetne egy-egy ilyen
kirándulás. Kellene erre a feladatra két-három helyben él lelkes egyesületi tag, pártoló, akik
élére állnának az ötletnek, a szervezésnek…
A tavalyi elhatározásnak megfelel en dolgozunk az „Itthon vagy! – Szeretlek Csapod!”
találkozó el készítésén. Nemrég küldtük ki a tájékoztató leveleket több mint ötszáz példányban
a Csapodiaknak és az elszármazottaknak, kérve, jelezzék részvételi szándékukat. Pályázaton
nem sikerült támogatást nyerni a rendezvényhez, ezért vállalkozásokhoz fordultunk
támogatásért, illetve a mai ülésre szóló meghívóban kértük a tagokat, pártoló tagokat,
vállaljanak magasabb összeg tagdíjfizetést. A támogatások számbavételére a rendezvényt
szervez bizottság következ ülésén kerül sor, de azt már el tudom mondani, hogy a vacsora
alapanyagához felajánlást kaptunk a Fücsök és Pontos Kft-t l, Bella Csaba helyi és Bella
Rudolf csornai vállalkozótól. A Cserpes M hely termékeivel támogat bennünket. Pénzügyi
támogatást juttatott nekünk Nagy András cége, a Soproni Tervez Kft., Orbán Béla cége, a
gy ri Folio Termel , Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Horváth József helyi vállalkozó,
Csiszár Jen a felügyel bizottság elnöke magánemberként és Németh Sándor új tagunk szintén
magánemberként. A kapott támogatásokat ezúton is köszönjük. A helyi lakosságtól a júliusi
újságunkban fogjuk azt a segítséget kérni, hogy aki teheti, ajánljon fel sós és édes
süteményeket, illetve tombolatárgyakat a rendezvényre. Tagságunkat itt is kérem, járjon élen a
felajánlásokban, amelyeket majd Kovács Lajosné alelnökünk gy jt össze. Kérem azt is, hogy
mindenki vegyen részt a találkozón. Szeretnénk a rendezvénnyel hagyományt teremteni. Ez
természetesen függ attól, milyen lesz a fogadtatása, a részvétel azon, és hogy el tudjuk-e
teremteni rendszeresen az anyagiakat a megrendezéshez.
Az önkormányzat döntése alapján idén június 18-án lesz a falunap, ennek keretében a 4.
Kavics Kupa. A Kupa szervez bizottsága döntött arról, hogy idén milyen próbatételeknek kell
megfelelni a nevez csapatoknak, illetve dolgozik az el készítésen. Kérjük a tagokat, pártoló
tagokat, családtagjaikkal együtt vegyenek részt a falunapon, benne a futballpályán, rossz id
esetén a rendezvénysátorban tartott Kavics Kupán is.
Pénzügyi helyzetünkkel összefüggésben a leírtakon túl arról tájékoztatom a közgy lést, hogy
pályázatunk alapján 250.001 Ft m ködési célú támogatást ítélt meg nekünk a Nemzeti
Együttm ködési Alap. A szerz déskötés most van folyamatban, ami alapján megkapjuk majd a
megítélt összeget.
A javasolt feladatokkal és a költségvetéssel kapcsolatban azt kérem a közgy lést l, vitassa
meg, gazdagítsa azokat javaslatokkal, és az elfogadást követ en lehet sége szerint mindenki
tegyen a megvalósítás érdekében! Fontosnak tartom, hogy a taglétszám növelése, a személyi

jövedelemadóból az 1%-ok felajánlása érdekében mindenki próbáljon tenni, mint ahogy az is
fontos, hogy minél többen vegyenek részt a tervezett rendezvényeken.
Nagy Imre el terjesztését követ en Csiszár Jen , a felügyel bizottság elnöke elmondta,
mindegy hol élünk, a szül falunkért mindenütt lehet tenni. Ez a tenni akarás jellemzi az
egyesület elnökségét, amelyik minden feltételt biztosított ahhoz, hogy a felügyel bizottság
teljes mértékben rálásson a döntés-el készítés, a döntéshozatal folyamatára, a gazdálkodásra,
illetve az elnökség által tárgyalt ügyekben a felügyel bizottság tagjai is – állandó
meghívottként az elnökség ülésein – véleményt nyilváníthattak. Jó lenne, ha a közgy léseken a
tagság nagyobb számban megjelenne, viszont az örvendetes, hogy a tagdíjat befizetik.
Kívánatos lenne, hogy a tagoktól is érkezzenek javaslatok a költségvetésre. Az egyesület
újságját sokan megdicsérik –
is többeknek eljuttatja, pl. a volt munkatársainak, akik
érdekl dést mutatnak. Örvendetes, hogy sikerült a cikkírók körét b víteni, ugyanakkor ez
továbbra is fontos, várunk új személyeket az írói táborba. „Egységben az er !”, tartja a
mondás. Az egyesület és személy szerint Nagy Imre mindent megtett azért, hogy a „Csapodi
tükör” könyv kiadása jó példája legyen a civil szervezetek, az önkormányzat és
magánszemélyek összefogásának. A megjelentetésre mintegy 1,5-2 millió Ft kellene.
Meggy z dése, hogy páratlan tett lenne, ha sikerülne kiadni. Javasolta a közgy lésnek az
elnökség beszámolójának és a 2017. évi költségvetési javaslatnak az elfogadását.
Németh Sándor, felesége nevében is, aki pártolótagsági nyilatkozatot tett, megköszönte, hogy
a közgy lés felvette ket a tagok közé. Igyekeznek megfelelni a bizalomnak, várja, hogy
feladatokat kapjanak. Javasolta, hogy az augusztus 20-ai rendezvényre kapjanak meghívást a
korábbi plébánosok, B cskei Gy z és Varga György.
Több hozzászólás nem volt, ezért Nagy Imre megköszönte Csiszár Jen nek a
felügyel bizottság nevében elmondottakat. A készül „Csapodi tükör” könyvr l elmondta, is
úgy látja, jól alakul az el készítés, vannak már kéziratban leadott értékes anyagok, de azért
még rengeteg munka vár a szerkeszt bizottságra, hogy egy valóban értékes, színvonalas m
kerüljön kiadásra. Örömét fejezte ki, hogy új tagokkal – köztük Németh Sándorral – b vült az
egyesület tagsága. Feleségével együtt k már akkor is feladatokat vállaltak, amikor még nem is
voltak tagjai az egyesületnek. Számítanak a jöv ben is rájuk, pl. az augusztus 20-ai rendezvény
lebonyolításában is szán nekik feladatot a szervez bizottság. A volt plébánosok meghívására a
javaslatot megköszönte. Elmondta, hogy még ez után állítják össze a vendégként meghívottak
névsorát, feltétlenül figyelembe fogják venni a javaslatot.
A közgy lés 1/2016. (V.28.) számú határozatával
- elfogadta az elnökség beszámolóját, benne a vagyoni helyzetr l és a 2015. évi
költségvetés teljesítésér l szóló beszámolót
- elfogadta a további feladatokra tett javaslatot
- elfogadta az egyesület 2017. évi költségvetését
Ezt követ en a közgy lés megtárgyalta a PRO PATRIA CSAPOD kitüntetés alapítására szóló
elnökségi javaslatot, melyet a felügyel bizottság is támogatott. A témához hozzászóltak:
Horváth Antal, Varga Sándor, Simon János és Kocsis Miklósné. A vitát követ en a közgy lés
az alábbi határozatot hozta:
A Csapod-barátok Egyesülete közgy lésének 2/2016. (V.28.) számú határozata a „PRO
PATRIA CSAPOD” kitüntetés alapítására és adományozásának rendjére
1.

A Csapod-barátok Egyesületének közgy lése „PRO PATRIA CSAPOD” címmel
kitüntetést alapít.
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A „PRO PATRIA CSAPOD” kitüntetés magánszemélynek, civil szervezetnek,
közösségnek, gazdasági társaságnak, egyéni vállalkozónak adományozható.
A kitüntetés azoknak a személyeknek, szervezeteknek, közösségeknek, vállalkozásoknak,
vállalkozóknak adományozható akik, illetve amelyek hosszabb id n át jelent s
tevékenységet folytattak Csapod község érdekében, és szép eredményeket értek el azzal,
hogy:
- segítették Csapod fejl dését, támogatták a falu megmaradását, gazdasági
fejl dését szolgáló törekvéseket,
- hozzájárultak a csapodi kulturális-, sport- és népi hagyományok ápolásához,
támogatták az ezek meg rzését és fejlesztését szolgáló er feszítéseket,
- szervezték a faluért, a faluban él emberekért tenni akarók összefogását, segít
szándékuk tettekben megnyilvánuló egyesítését,
- er sítették az otthon él kben és az elszármazottakban a szül föld szeretetét,
hozzájárultak a szül faluhoz köt dés megtartásához és er sítéséhez.
A kitüntetettek erkölcsi elismerésük jeléül oklevelet és emléktárgyat kapnak.
Évente egy-két darab „PRO PATRIA CSAPOD” kitüntetés adományozható.
A „PRO PATRIA CSAPOD” kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
- a Csapod-barátok Egyesületének tagjai, pártoló tagjai,
- csapodi állandó lakóhellyel rendelkez magánszemélyek,
- csapodi székhellyel rendelkez
gazdasági társaságok, egyházak, civil
szervezetek, közösségek.
A kitüntetésre a javaslatot minden év június 30-áig írásban kell benyújtani a Csapodbarátok Egyesülete elnökségéhez. A javaslatban tételesen fel kell sorolni a falu érdekében
végzett tevékenységet, az eredményeket.
A kitüntetés adományozásáról a Csapod-barátok Egyesületének elnöksége zárt ülésen
dönt minden év augusztus 15-éig.
A kitüntetést ünnepélyes alkalommal kell átadni, melynek id pontjáról a Csapod-barátok
Egyesületének elnöksége dönt minden év június 30-áig. A kitüntetés tényét az egyesület
újságjában közzé kell tenni.
A „PRO PATRIA CSAPOD” kitüntetésre érdemtelenné válás esetén az elnökség a
kitüntetést határozatával visszavonja. A visszavonás indoklását a határozatnak
tartalmaznia kell.

A tájékoztatót összeállította: Nagy Imre (30/520-7331, nagy.imre@bazar.hu)

