
EGYESULETI ALAPSZA
(módos ításokkal egységes szerkeze

I Az Egyesület azonosító ,

Neve: Csobánka ii!,rtékőrző és Községszépítő Egyes1.
2.
3,
4.
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Jellege:
Székhelye:

társadalmi szerv'ezet
2014 Csobánka, Múzsa utca 2l,

Székhelyének címe: 2014 Csobánka. Múzsa utca 21.
Az Egyesület legfbbb szerve:a Közgyűlés
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6. 42,[gyesület képviselője: az Elntik
Az F.gyesület ügyintéző szerve: a Elnöksóg
Az Egyesület jelképe:Alsó, ívelt részén, a csúcsán álló pajzs, a pajzson beliil szívfórmara
utaló keret, mely közepét hullámvonal választjael. A szív alsó részén,,Alapítva 2004-,
tetején fenyőfa, mely csúcsa mellett két oldalt CSEKE felirat. A pajzs alatt az egyesület
neve.

g, Az egyesület adószánra: ltl70-{9"t3-1-t3 m
10. Lz egyest]lgt szám]aszánra K&H.llank Zrt.banknál vezetettl04031 12-31118598-

00000000m
lL hzcg.vesiilct 1rolrlir.p.iiinirk r.,*ircítttc: r.rwr,v.csekc,irrl?,llTt]

II. Az Egyesület céljai:

1, Az Egyesület kiemelt feladatának tekinti Csobánka község kulturális értékeinek
megőrzését, új értékek teremtését, esélyegyenlőségi programok és célkitűzések
támogatását;

Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, tarsadalmi
és gazdálko dő szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az
Egyesület eredményes működését és célj ainak megvalósítását.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat. pzulpolitikai tevékenységet
nenr végez, szeryez,ete pártoktól íüggetlen és azoknak arryagi támogatást nem nyújt.
Országgytilési kópviselői. megl,c,i. és a telepiilósi (liel>,i) ilnkormáryzativálasztásokon
jelölt állítirsbarr nem vesz részt. ffi

A kultuiális örökség megóvásával összefliggésben:

a. a falu mÚltbeli és jelenlegi szellemi és tárgyi értékeinek felkutatása, gyűjtése,
közkinccsé tétele, rg"t F€ld.l+i l;rö.fi]

b. A Csobánkán élő nemzetiség.t -Üillanak, kulturájának, életmódjának, néprajzi
és üírgyi emlékeinek felkutatása, bemutatása, népszerúsítése,

c. A Csobankán született és a Csobánkán élő alkotók műveinek összegyűjtése -
különös tekintettel a csobánkához kötődő alkotásokra,
A csobánkán felnövekvő ifiúsáe lelkében és tudatában
rncgismertetése;lÍ,',lturi.] l-



5. Kulturális tevékenység keretein belül:

a. Olyan kulturális programok szervezése és lebonyolítása, amely a Csobánkán élő
embereket összehozza. közösségé formálja. Amatőr alkotók felkutatása, támogatása,
irodalmi- és képző művészeti alkotásaiknak a széles nyilvánosság előtt való
megj elentetésének előse gítése.

b. Társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakozása. Képzőművészeti, zene,
tánc és szíttházművészeti produkciók létrehozása, támogatása,. Az ilyen céllal alakult
önszerveződő csoportok felkarolása, bemutatkozási lehetőségeik segítése

A környezetvédelem területén:6.

a. Lakókörnyezetünk és környéke természeti adottságainak védelme.
b. A Csobánkán és Csobánkáért élő emberek bevonása a falu rendezettségét elősegítő,

szép, kulturált faluképet kialakító munkába - az egyes portáktól, egészen az egységes
falukép kialakításáig,

c. A falu - mint a Pilis Gyöngyszeme - természeti értékeinek őrzése és védelme oly
módon, hogy az sokak közügyévé váljon.

d. Együttműködésre törekszik a helyi önkormányzattal, más társadalmi szervezetekkel
és természetes személyekkel a környezet védelme érdekében.

e. A kulturált és cgcszsór:". m lakóhely iránti igény és elköteleződés kialakítása

7. ;\z Í:g_r'*sülct ilcl}l lIirpillrllli, L;i/t,},:,.l.':.:i lti.rlil:l,, :ir ,.:cj.i;ir,;r,

8. .,\z c3l csiilct il1, t3l:c.;i,iiri ] i:i] :yi:,r:.,:"|,,i,:,iíi^is;l..l:j i, ii,lr,,;1]cltiii ii..,z,e ili!t(r 3zild;rstigi
le t C]iuttl }U! \ t.J/l,i1 |,., ilr :, , I

{), Az cgi'csiiic1 1,,iit\(}rj.it Li,l.i ;llllrl, llrcliclclircn h;ts,,_n:ilirai.'iii^ t.;rgvt;trít tlcm ttszl"liatin ícl
tagjai kilz(iLt. cs;t Ililltr|i 1g,.17,:;t tt.,,,,lt,,-::lrjt.lft rlcl}] .j irrteLhltr. ffi

III. Az eglesületi tagsdg keletke7ése, @
l. Azalapitő tagság
Az alapítőkat az alakuló ülés jegyzőkönyvének elválaszthatatlan mellékletét képezőjelenléti ív
sorolja fel.

2. T3g
a. Az Egyesület tagja lehet életkortól, nemzetiségétőI, ,yallásától, politikai nézeteitől

fiiggetlenül minden olyan természetes személy, aki elfogadj a az Egyesület céljait,
tenni akar és tesz is azok valóra váltásáért, továbbá:

b. Az Egyestilet Alapszabályanak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek tartja és
kitölti a,,Belépési Nyi latkozat" nyomtatványt (tagnyilvantartás)
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évi 2.000.- Ft tagdíjat flzet az Egyesület pénztfuába. nritrden
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di;rktlk ós regisz_trli,lt, illi,llj1."i,,tijtjl]qiijir:J. ttctll ].illcll,"...1. LlltltlíiirL lr
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e. nVur:díiaSok ór'i 500 i:L. tagrií.ia1 lizcl.nck az i]:gvesiilet 1lúnzt/rrírba. rninden úv
tttlir.cirt, ; t-il. ffi

A tagfelvételi kérelemrő1 az Elnökség jogosult dönteni - esetleges elutasító határozatával
szemben pedig az elutasított az Egyesület közgyűléséhez fe]lebbezhet.
Áz l;1rlij]isig liz. irlapsriti,;lil,u l:.:lhit1llltt-la;,:isi,ir ltl lr lllk. _l:}i(j, § nl.} 1;i.lllt_ szct,it,lli i'ti*tlcl11
hatlisi<öribcll lell Lltglclr,,ittlrtii :,,ltt,;lt liijlelliczri iilcscrt laj*l,.llz1,11ja ii Kőzgvúlóst.

lr^ 1 ; t: g.1, t t i i ! t: r i í, t l g.l li t: r tl t: g,; r. { i n ti,t t,.ffi

,,1 lagsilrti,iogviszllirv nrcgszúnik :

.i. lr iag kilór]úsér,cl:

a

.1*-

l,

b. li tagsiigi .jogl,is;zlrl_r
i. lr tag kizliriisiir,aí:
d. li tag htiliiiiliral i,il3}

egl,csűlet általi ícln:ondásíival ;

i,,u.t t t.,.,i nc i 
j. ü l i t,iiL !])/.ttl lc5li\ cl.

2. liile pes

i\ t.lg tagsiigi.!llgviszonl,ii irz elrr",,iilct },ópl isclijl,-,lrc;l i,tlllzt-1l irlsllclj li}.,iiltkr;zattal bá.nlii,,r.r"
i rrrio l<c i iis né l l, ü l í},lc í]:l al il tcr lict i .[iT
A kilépés tényét írásban kell közölni a [lln()l<sóggel.

3 . :\ tagsirgi .i tlgr.isznnr, i'c] tctc l c l,:, t c1 tlt <,t,t,",l;t:lt

Az, iizll:sl,tlblilv a tags;i?.ot itltirrlz- it le ltct,:llrez liiti. iirllr ll l:rg ;t llcie pc:;i ilr ilitlktlzatlilxir;
irj clÍirgariia *z l,:,tvc:iijltt r:.,1i:,til"

l''; tuagara nézl,* l.iiicltzijnclc isrncli cl liz i;.glrsiiicl irllrllszirbli.lvi't.r"
c) r'állalia ;r ta*sitgi díj h;rtiirril(ibcrl tiirtórlii rrrcgllzctú3ft .s
,.l; r'áilalIa az lljl.vestilct l.agjirira cliiírr eg_i"útl 1rijlclczc|rsép.ck Lclicsítését. l<iLliiniiserl az
e) }]lgVCSiilCt lcr,ékcn,r,sógúi:cn t_ör,tcnii rcnrlszct,cs rd:i,:r.,úlc11 ó:; az l;gvcsiilct ccl.iilrnali
il nicgvalrrsitlrsára irjnvLtiij íiilvattllti,its l,iilt,e tl,rii]iiiiics ]iiit,c]rzcttsúgi.t.

l",Ii-i a tag rrcrn ltlcl lncu ii la!s:lg ii:iLcLclritt*-:k. lr, l:l1,csiLlcL a ta,tsiigi ,jogr,isztinrt 30 napos
1tlnrorrdzisi it]ől'c] irirsi,iatt i''cittrt,,rtcll:;,l.ja.. ,\ íe lrrlrlrrdírslrjl lrz cllriilisúg lliiterieszlósót,c az
I_:g,ves ti l el l<iizgvii l ósc dii rrt,

1. ,Irlgszabiilvt. alapszlhitilt r,xg,1,;.tz cl..,csiilcl,i haláirlzttt;t súrt.ő_ lit!.\.az t:lgyesLilct celjrlxal
iir57ggg_r:CZlrctcllclr t.ilgi i,na,tit1.;:; llis c:ti.ólt li.Jjiltlnrllzhlri.ri jtly,i,iir,c1.1:r,ztlénr ck ós ü. tilggal
szenlbclti cl járris s,,.itll;ilr r.i

il. Á .jogszalriil_vt" ,1.1,t, irla.pszabál1,1 \,eg.!, 1,11., fg,\,c:ii.il.ti hatartlza.tt_il sórtő. \Llg"y L|7,

L'lgYesület cólj;ival ils;.lec.u,\,e,1.1tctcticrt tlgi trtacallit^tlis esctón alkalrntrzlrató
.jrlgliöi:t:iltcztlónr,,eli * 1jgvclllc11,{|ű$ ós i..l1. íli:r:csi]lcl rtnrlgzl,ón\,útiii illetve
t'*tliiczvÚttvcitiji lq,irLórlii ,,:Jt.iltlrr lcrliii;bir c::1 i,, ií.,1i,rlitllí].í,il1.1,

b, A .jirgszlrl^r;il,r t," t}l, iti;t1,1,7x|l;j,!,, | \ iji:1. ,|l/. r:i_. *rij]ci.i il;l|.it.l-tll..l1,.t,ll scrti!. i,a$).
i:grtlsiileL crliiir,;i iis,..:,":t:í_!i"z];ri*lir:;t l;:i!:i Lliil,;lil;ii,lls llrilil ,ilrgkii
aika]rtta:,iisiila iriirr.vLr]tl cl.i;irl,it.*i i;z clrliili 1,r.g,!, llz l":itlt'il< hc
jri}zgr,úlús rcnili:l i ci.



e.

c.
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,t irlgliiilclkizir,,cnr. tlii:rjn;ltzlilli;"a it,illrlr_lli; ciiirl";isblrrl il7 ll"jll19L1. r:g},csiiltti Ltlgt>t tt,z.

l:.gt,csiilct ;jirlj1,,c ,,ii;:, ;i i.,,',71;1rlILl ;ir;] c íi:llrrl*li,;i ki.icli;it n:ás szcnléir, (a
t.rlr áhi;ial<hatl: r,iz:igá lii).!u:t.,ll,iil,ijnvv 1cli éiclc lrltllctt irrcghlllglr.Lja.
A vizsgii.lti.icg;,,:óliiirrlr: lclvútt]c rrrcilctl tttt9it;:llgatiii tor,ábi:li ltzi.lkat a szcnrói_t,cl<et

is. lrkik a.r iig., |,c LíLr1.{:"!.ó ilizolrvi|altil<'r tcn_r,ckrii1 l.i.rcii;nlilsul hírnak, :\ r,iz.sgiilti
r;kiratol<irl s,/trt1.. bc, il"l1zttti,l lt lcllr,,iililtl;l." ,;:; ,i ri:ntlrl}<czi::;rc ir}]ti i,lizonyitéiittk
a}ap,iiin 3{} ttit1loit bc]iii cii,cs.ríti lr liii"zli iilú,,.,i,tt,:. t::rn;,:t1 jlr,i.it,l,i.lzll1i iirl,aslatát.
A ]urtártlz,aLi ,ial,asiat ,.:]i.,;szíLósólril \ztll1}itoll l j lllrp()]l hciiji az clrrtj.i, kijte ics
iisszchivni a ktizgr,iilús1. ,{ 1,l.izgvii]ós rrlc1lllirgv|}l.ia a r"izsgálii /rltal.jogkör,e tkcznrén_v

lil ka l nlazásir iárgl,ii ila rl lr r l ;ro1.1 ila lii lozat,i i irr, it,, l iLr tlt,

l\ r,izsgálat aclaaainak istlct,clchclt hliririciv ?g}t5illcl-i i.lg inclítv:ln1-,ozhatia Ll

lrrttiir<,lzati .jlr_r,a-rlaí lltjlillsillisllL. illr":1."c t,llt'itli;:.iItlIl. l,i.tr-La.ltlLt hitlirrr.l:ati jilvasiat
cltilgadirsiri

a, ,-\' ijsszchívolt kilz*;,riics ;t ncgr,itattilI illclvr: nl(ii,i()sitúli 1lttrx,.yt:tti jal,aslatr,ól az_

iigy, rrregtáruvall'rsát l<ijr,ctiietl nvtlllbzitt lr*ll]trl.r,

1.

ll.

l,

A kilzgyűiós .1,1, cgl,c:rLilcti taggal szcn-:bcn ]tillriinvils iiigkiivetkcznún_vkérrt
le Irticl<nck nrcgf'cicli}iln , tig3,clll,:czl.*1.cst" iiz }::lr csir]cL r n]anlcl.v rcttclezvénvótő1
iliclvc l,clrrlczvétrr,citiil i,;tlc]jtlrlr cgr,ú.,,ir..liil;tl,ietrrrl cltiitlisL irlli.aint;izlratja.
A "jilgkii.,,ulkczntéttv lliiiiitl,titr,lisi1riii r*tltjclj<c;ti l,ir,r.g_l,ilIti:;i hal.iilozalb;rrr i'cl kcll
tr"inlcl.ni a _|rlgorvt;siati ,jrrgra_ v()1]tikú7.j tliiiekrlzlatiist. ,\ .jtlglrör,ctkeznrétr,v
irlkalmaziislrrr'ri l,crrclclk*zrl 1,i)zgl,ijlÉsi határ,i}ziiiol rrrcg l;cli jrlclrll<olni. A halát,oz-ittot

ir ti}ggal il,iisbarr li(iziilrri L*i1,

A hiitr:á.n,vrls jir8krlr,ct.}\c,ilni)lln1,,c1 sú.jlr:lt l,ill_ !,,\/.l;,gvcsiil*l szill,hcl_ve
iiil'ylil11,sz-ckti!i ]iurt,heti i: 1,,ir;;lt ljlcsi lrlrtírt]li}1. tr:iiiir i;:,r,l;ii;,irij,. lÜ

szct,itt1 illetékcs

5, A ta.g kizárirsa

L|. r\ tagnak ,jogszabiil;,1.. iL,/, ctr esiilet alirpszirblil},:tl vag_v l<öug"vúlósi lratírrrlzirtilit

súlyosi.rn vagv isntétcltcrl st:l,til t,nlrglllarl;tslt l]:ieión a kölgl,iilcs - bármcl,v egl,csiilcti
ii"lg \Jg,\ c!ic\il}cti suclr, kczrltntúllr,;zr:scrc - a taggal szc;llhcn kiz:,árási cljárirst

l.

íill1-,tatlrat lc,

^ 
tag kiz-ilr,ilsílla iriirrrLrlil i<czrlcnlcltt,c,l.é:;l. ttz, elniikséghez, ke|l he.jclcnterri. A

i;c.jclcrrtctt i.,cz-dcnrórrl,cz.j,lt ,:.r, c]Lriii. tcrjcsz,ti ;t l,iiz3l,iilés clé"
,\ kizártlsra irárrr rlltl cljlirlís rlrcginilíliisiit e liiizgviiiés lriitározaltal rcnde li el.
:\ kizílrlis circtrtlr:]ósóre ir,;ill1,ulti e ijarl,rslrnn li 1lcnlJl!cli lItglrallgalítsara. a t.érl).,irliás

li::"z.lttzására lt.jcgl,zt)ii.ilr-:r,l, iiin,úLclórc" lt jtillltrrrzati _ial,asiat clóterjesztósÓre.
lnegtárg!,ali.isiit,a. és lt lti.tIarttzi]tht)zatíll,tt u,l, tliittpilabiil_i,ban lbglaltali az irátt,vadtiirl<.

A tllg kizii.rilstit kirlorrciti ltiillrt;ztr{tll ír,lisba kcl1 lilglallri ós ini]okolással kcll cllátni;

bizorrvítél<rll,at. 1tli/rbtr;1 il jrlgorvrrsl;,ti lclictiis*griil lalri tá.]ólrrTztxliist.

,,\ határtizatol lt tligglii ii ;,r,,biii; l;iizii]rri licij,
Á liiz:rrirsrri1 r,clrclcliicltl tll1.1t:s,t>z.lLlllt] szr;rlll,-:rl 1'*lli:biir":z.í::.ncli, tti:lcs lrcl"r,c. a kizirrt tng
az l:igt,criil*L szclrhclv. t/,crill1, i]lctrlri:s liit,t,űttr,:"l_i];Liii i<ólhcLi lr lilrg_l,íllósi h,at,lirtl^l-al

írllülvizsgirlatiit.

lr.

c,
(t.

(l. Az l:g_vcstilctbiil
cl lcirúrc st,nt ll.zct i

c.

i,iziii:hirló Lt/_ 11 tt}:; is. lrlii az *llla.ritilt tar.díjat Lijli;n íriislrcli lclszrilítás
ITlc9

ü' {{



7. Az elmaradt tagdíj megfizetésére az Egyesület Elnöksége a tagot ir 1lzctcsi
iiijl,etij ] ór, c]rnriltar,;rl ffi egy alkalommal, 15 napos határidő kitűzésével
felszólítani. .\ liiszrl]ír.á:;1 ,.s,:,,r..;l1;; iig_l,*illlczlt1,:s:ie] l,cl] rrrcgiiii]tlcrri" i-lr:gr a
í jzttcsc tt t,a* ki l.ir ils;i I crci.iln úrr,, :; 1 r c t r[ÍJl

iratírr:i dij l ej iirtrit
írásban köteles
talltlíi t,nr:l netrt

V Az Egyesület tagjainak jogai és kötelezettségei

4.

5.

1. Az Egyesület minden nyilvantartott tagja - Fö,t rGl
szavazatijoggal rendelkezik. Részt vehet az Egyesület működését érintő minden kérdésről
rendelkezni jogosult Közgyűlés döntéshozatalában szavazati jogát személyesen
gyakorolva.

2. Minden tagnak egyenlő, azaz egy szavazatavan.

3. Az Egyesület minden tagja választő és választható az Egyesület tisztségeire, de kiskoru tag
csak az életkorának megfelelő tisztségre választhatő.

Minden tag kötelessége tevékenyen közreműkö dni az egyesületi célok megvalósítása
érdekében, aKözgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtásában.

Egyesületi tevékenységként elismerhető:
a. A saját iakóktx*r"erx*l-c;*-a, Fii.ötrd porta előtti utcarész rendben tartása, részvétel

hasonló, egy-egy utcára kiterjedő - vagy akar egy falurészben végzett- ilyen munkában;
b. Részvétel a falu környezetének megóvásában, rendben tartásában;
c. A múlt emlékeinek megőrzése leíróként, éhrá.zolőként, adatgníjtőként és

adatszolgáItatóként, továbbá tárgyi adományozóként végzetttevékenységgel;
d, ,+ leenaő kezseei a kiizsógi tlel.vtiiltórreti

G1,'íiitenrérr_v artvagánirk gl,u jLcse" reltclsze t,czrisér,el. a:z,. i.izerneltetésber: r,aló
]<ijzrcnr űkir.lC, Maltozad

e. Közreműködés a fenti tevékenység megszervezésében, továbbá írásbeli rögzítésében és
publikálásában annak érdekében, hogy aztminél többen megismerjék.

f. A gyermekek nagyszüleik és szüleik ősi dalainak, meséinek gyűjtésével, előadásával,
valamint a község szépítésének segítésével, a környezet sebeinek felderítésében, rendben
tartásában segíthetnek.

W. Az Egyesület szervezetifelépítése és

Közgyűlés:

,,1,1 c!r,,-:^liii,j1 ,li;i]1,-].jjl{\./1,\ .'.,',l,: _] ]; |..l':l,.*,.:.|||_,,.;!|i)..-,i., Ii i.;,.:,ll':

A.

1 ,|i i:':. ,;1
t. "il

.^}^;'

+l tt

+"
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1-, L: g;, tag rr a ir t !,.! ii,./ :<\\,t). I:tl ii v i,.].],l.

A latiik il;ilitt,rlzirlu1,11,1. ii haL;ii,i;rallrcllcs:Ú1: ;;,lcg;lii;riljLil:irl;i.i l'1.!j,;*i,:rirbe \cl.t srilvit;/,ltlok
t,ii ll bscgúr,c l |laz:ak rr eg

;\ 1ag jlll<_rsL.rit a },iizgviili:.;tt ró:;;{ t,*ittti, :;./.z11;,l,\/,:},li.it,,git1 ti,lrkol.olni. a k(izg;,iilús
rcnd.iórrcl, rlcgít,lcliicrr ii:}:,:,ilalni" licrL]úsckct iclt*nni" _ialasiatrlkar és ószrcv,;ttclcliet

, l;"-
ic}lll]. It ]|

s arnely a nyilvi*rtartett ttgek 509ó nál l {ével több résztvevő esetén határezatképes. A
Közg_vűlós iikkor határozatképes. lrit itz,OLl ,& leatllratí: szavazatok ttitrlr nrirrt Íblót
l.épt,iselii :;l.t1.',t),z.íi.sra jil*i;:;r:lt riszt 1,.c:il. ,1 lt;rt.itl,rlzatl<él:essóucl nrini.lelr
hatlirrrzlLlhtlzaLillliili r,i z:;r:iiir;i l.,tl1,

A iiat;irozirt itlc gittlzillir] a.ko r i iL' ll I !Z;:l \,,il,r]lilit az"
rl; iLl<il a hiLl.ii,rtl;it1 ],iitr:irz*lt.,J!.l lll!lt, lllrliir,,,j3 aii:i
rniisliri tl.r cliirr;, bcrr rúszcsit:
ól lkivcl ir hl.i.tárcrzltl szcrirll szct,rrjdist ]<cli kölll j:

c.t aki clIcrl a hllitl,ili,:itl ali,rpjl:llt pi:rt licll ir-rrliti-rni;

d; al,irlck qtlyal,i ht,l1.1.;ll;:r|1,li,i,l .ir,,]c1,,,;it ;r rli}ltlisi;ln.
;rlallítrl,ilr:

i,ii."i l;., l.g.r11ii|1,11ick tlctn tag.ilr vagv

il./ ;Ll<i lt i.liitrlcsilcll r;riclrclt :1,1iis ;/f i-i]r:,ltllr:1 riihlrsrgi l-,,l}i,]t lsorl lr1a.ptrló kapcsirlalba:r
áll: r,ilg}'

l aki cg"vóbkclnl s;z,cilól_r.e scl óriici,clt. a r_lijrttcli;crl.

7. Evente legalább egyszer rendes Közgyűlést kell tartani - emellett rendkívüli közgyűlést
kell tartani akkor, ha a nyilvántartott tagok Il3-a azt írásban (az ok és cél megjelölésével)
kezdemény ezi az Elnökségnél.

8. 
"\z l:iniik krilcics a kiizgriiltlsl ii..s;chlit,ri li r"r_iilisc!,cs il:ltzl,eilóscli rlt:gtótclc ct!ljlibrii,
]ra

il.

l).

az cg.l,csiilcl \"il1\,()l]a, ltl t'l;r"][lúi{,"::; lltt,1.1izlj,sil}iitl t]cnl tt,dczi :

ilz c!._\*:liiie t clijlt:llittrlltt,'li;rg ttctn ir:sl_ kúllts ii l;Jll.(]la]s()l,irt cscdólicsségl<or tclicsítcrri;

azl-q,r,csi]lct cólilineli e ií:r,úsr: \ ijslcli, i]. l,,.:rij !l..

A,l. (l ) bckezdús tlap.iiu iisszchirtllt liiizp,tLllcselt a lllgtllr liiitclcsek az összcitír,ásla
tllttll irrlti liiiriilrlcnt lncr_,.szilt-ttctcsc jrilchebclt it,l1culictlósl tcnlii \,ü,g!, az cgvcsiilct
l1]cg5,/iilllcl,.1sct.r| .liir11,.,11; [:il

9. A közgyűlést az Elnök - akadályoztatása esetén az
napirend írásbeli közlésével úgy, hogy a meghívók
nappal kézbesítettek legyenek.

10. A meghívónak tartalmaznia kell
a) az Egyesület nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c) az ülés napirendjét;

}ilnők lrell,ettese ffi- tiu3u össze a
a közgyűlés napja előtt legalább 10
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d) azt a figyelmeztetést, hogy a megismételt közgyűlé s az írásban közölt napirendi
pontok tekintetében a megjelent tagok számátől fiiggetlenüIhatározatképest.

1 1. Ha szabályszerűen összehívott közgyűlés határozatképtelenség miatt meghiúsul, az
emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők
számától fiiggetlenül is határozatképes. ha enől a tagokat az eredeti meghívó már előre
tájékoztatta - megjelölve a közgyűlés tartalék-időpontját is.

12.Aközgyűlés ülései llet,tr FT{Ű!nyilvánosak,;i!-tlll il l;l3okon ós nz_ iigt,vczetóscn l<ívtil

l3.Határozatait ug;r44a\\or a jelenlév1l nyilvánla!.ott lagok egygzerű töbjségével, lyílt
szavazássalhozza.

11. hz cgv*sül*í al*psz,.tlrai_r 11trili. rrltidositl'ls;ihoz, a .!cl*n iór.ii tagrrk }ráromneg1.,edes
sz,itii ll b se gg* l h rlz rit{ h lltil l,()1iita sz t i l<si.r: cr.

1 -5. A.r eg5,,csiiitt ccliitna.k lriridrrrll;tsiijttlz ,j:;

rliirrLóshcz ;] s7ilviizi]li .jriglal lct:clcii,czii
haliit,tlzala szii}<sóuc:.. ffi

1{l. Az, cg,,,0siile t ha,llit,rl;:l,it ji. lttltiill1-1i;.ill

bciLi1. ;\ kiizrótiLclril1 al |.1tlli1,1.t!l:

liz i r1,,{"] :1 i i i cl l,t i cuszútrisóríi l szóló litizg_vír l ési
1iigt,ril iritt,iltlrt;tgi,ttii:s szt!tiihbsóggcl lrozott

tcsri l;iizzú. nnn,ak tncghozittaliití:l szánrítolt {i nalrtlrt

$trldoski:ilil<..

17. Elnökséget, ezen belül a tisáségviselőket és a Tiszteletbeli Elnököt a Közgyűlés nyílt
szavazással választjameg - s ugyanilyen módon dönthet visszahívásáról is.

18. Az egyesület tisáségv,iselői tevékenységüket ellenszolgáltatás nélkü végzik és
tevékenységükkel a Közgyulésnek tartoznak felelősséggel.

19. A Közgytilés Hxirel*so§ hatáskörébe tartozik:

iss

ffi

Lt-

l
í).

c,
.lu.

l.

az. l1 ltlrszitbli l r,. trlijrlos í |lisir.
lrz, cglcsirlcl rlcgsriiii,jsinck" c3tcsiiIilóttr:l,, i:s szútviiillsirrlak c]|ratározJLstr:
;*.l,czcl(i tisztsóglilcllr r:,*rr,r,',lsl íltsa" lilszahír,iisn cs Jíiaziis:irlak rletirllapítirsa:
ltz úvc:; l..iiltstgr,*tjs,;l ii,rgirrilrs*:
tlz {vcs lrcszánit;lri * t/.*li bc1*| at iigr,rez*ló
lr e l1, zi,tí rii l szri l ri,i c l *r:lósúr rc l, - ú li: g.at1 tlsa ;

!zfr!,;]l]l\ llz egvrlstilcl rrag},oni

i] \,t'zllii ,,i>ztrl;*;li:,,i!t\ i*icrrj inr-t;lkí1|;ll.t;i i,lt,,rk iillll
líszisúgr,isclii az *3i,,.:ri]l*1tcl tliilni..irr,iszrlll.,.lrltil;ill:
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íl'Z. olvili't szl-'t'zi,lijó.r nl*gkijttsórrck .jói;ihlig"t,;isn. anre l1,el az egy,esiiIet §.tiát
t;r*iiivill- vezetii íislls*ttviscliii*vei. :r i'eiiig,vcli.ibizotlság tagj;ival vag1, ez*k
h tl z.z_,áras: lt> zrr, j ír.r, a } k ii i :

a ,ieicnlcgi és lrol,iilrbi eg;,e siilr,ti |agrik. a vez*ó tísztsógviseliik és a
leliig,,-előlriz-,<>ttsisgi tagclk vir[_v tnlis cgl,csiil*ii szervek tagiai elleni kiirtérítési
i g*n _v*k err,étl },*siió sé l,iil i,ai ei rl ii rr tú s :

* Íbliigvc:liil:i'ttlttság, 1agj*.inali n;*gr itla:;r-llis;r. r,iss:_aitír,iisuk ís elijirz;isr.rli
n,regirllapitása;
a r-'alaszlttli l<iirll,r,vizsg*]ó trr*qviii;lsztits1.l. r,isszalrír,ása és drjazásának
rnegirllapítírsal *s

li. ,l \ jl,ül\./ 'l 
li ririr r lr i,.,l,,:,_:,,., N],i ";i1

,i

B. Elnökség:

l

2.
Áz cgl,csiilcl iigvvczctósót l; ,lg.,csiilct ;lz *ilriiiisig látiir cl.
A Közgyűlés * saját tagjai közül -3 {h:ironr) ffi routir alü-Ehokseget
hatérozott időtartamra. Az időközben megüresedő tisztségviselői

választ,3 éves
helyre időközi

6.

választást kell tartani.
3, Ve,'*1i: tisztsÚgr is,;lii ;.|.,r', ;1 i1;1gr,iilli,u rzcitici,", i,.:itct, li},iitck lsclckriikópcssógót a

lcr"Óketrvstige e llaláslihilz :;.ijjisúp,ts j._ijlbcn ll.:11l l.,Ili,liili,,,l,,k[l

4, Két közgyűlés kozött a Elnökség dönt minden olyan kérdésberr, mely nem tartozlk a
Közgyűlés kízárólagos hatáskörébe.

5. A Elnökség évente legalább kétszer tart ülést.

7. Az };1niiksóg cliintóscirc. }ri.lt,:ii,il;ililr<:zltlalár:a él; ,ar, ilsszclérlr*t*rlensógre a ltözg5.,íilésre
vrx;rtji*zti szirbjr1-1i:kit ]<c]l ii"Lclr:t"t,t:;l*ríictt ;ilk;tllnaz:li

ít. ;\z Ilnillisóg liiarlaLli:

i' LL'I. cg\:esiil*t n;rpi iigv,;ittl_:ii ,. ilcl,":_ ,,t,/. ,,.';:).,,,, t:;.c|i:i lliillil],,iiri!he l;,,:.rLt.:lti iigr cl<Lrcn a
rl(itt 1ó50;<. ttlcghilzala l e :

}.i :t lrcszittrlrllril< clrikús,lílcsi, rir i.tzrl]i;l;,tl ;r kiizr:; i_ilcl i:lú t,,.:t,jrsz1*:;t.
í.l il1 óves kijltsótvc].ós clkós;ítcsc j:l liiltlal, a liii,:gliiiÚ:; r:lÚ tcri*s:lús*:
l/l az egl'csiilcti vagvtlll licztlcsc, íl. v1.1il\()li ícl]ilrszrrírliisár* ós bclcl<rctósóre \,0nílt1,oz0, a
l<iizg.vtilés hatásktirúbc ]lenl |í.trt.()1(j i}iintérck lIt{ll()zirlí}ll.r és r,ótr:chaitirsa:
4 irl cg}:csiilct .it>gszirhii.lr' ó:, lz ;,llill:rzlhll.r. :,z*iillti s;ct,l,ti nlctala.kításának {:s a
tisz,tsógl iscli;l< ltli:gr,iil;i:;;.:lilili:,;it.t;,ii, tliikí:rliclu.
1,1 a k(i?':gr'ijlÓs iisszcl:ír,:isa. lr 1a9:ir1l i:;az.:!_lrcsiil;t s;crl,cil:cl.; irl*síléi,c:
g/ ;tz iig.r'r,c'l,t1.('l:í1.1rv lilllri ii:,szr:lril,t;tl- l,iizglLiils ;t;tl,lircilrii |}()l]lii}illir]( t,ncgltatározásn:
ht réstvétcl rr ii(izgl'űlósl:n úl lit}itsz;tilrs az tl., csiilcllci katlcst.ilatils kór,c,lúsckrc;

' 
a 1agsiig nr.ilr litltarl.iislt:

i,; l,iZ .:gr,;1ijli,'t ;-rllij.lil,'!u.lr.i_,] ,,.,.:;:,r,,,,i:l],,1.1 l i,.l.i.,,l1:... |\:;::.:l..:i.:.|,:t_: .

l,i itz *gvcsiil*lct *i:it:t.ii iltc!,:;ri,ittt-,si ol, lcr:r,r;iliitslin;ylt. ntjtiri*lll<.r,ll.i r,

belkiivetkczlc í§*lú11 az * |1,1l,t i,n,,,b*lt *l|iírt intt,:.li*tlcsclE rncgt*t;,l*: ,ís

A Elnökség tagjai maguk választlák meg az |ilriöltsóg Fi,lt,rz-asl ehökét, mtiködésiikre
vonatkozó szabályokról, a feladatok megosztásaról a Elnokiég tinátlóan dönt.

n) a't. *laJlrz;tlrli|r Íblhirtrlll:x*r,{ls:: *|*piizll l:t ttz,é l'<:ly,*{*:l*r.iil r,*ll'l sj

"J, 1 }
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C. Elnök:

1_. Képvisel1 az Egyesületet külső kapcsolataiban, vezeti a Elnökség üléseit, valamint a'**ft+r'
kozgyulest.

2. Minden, hatáskörében tett tevékenységééfi. aKözgyűlésnek felel.
3. A Elnökségi ülések között általános ügyvezetőként végzi munkáját, dönt a közgytilés és

a Elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben, melyről a Elnökségnek beszámolni köteles.
4. Gyakorolja az aláttásijogkörét.

D. Elnök helyettes:

Az Elnök akadályoztatása esetén elláda az elnöki teendöket.

E. Tiszteletbeli Elnök:

1. Tanácskozási joggal * állandó meghívottként-tésztveszaEtnökség ülésein.
2. A Elnöksóg által rábízott feladatokban teljes jogkönel jár el.
3. Az egyesület protokolláris képviseletét külön felhatalmazás nélkül is elláthatja.
4. A Tiszteletbeli Elnöki cím határozatlan időre szól, és élethosszig tart. Annak

visszavonásara, csak a közgyűlés jogosult, amennyiben a Tiszteletbeli Elnök e címre
érdemtelenné válik.

WI. Az Egtesület jogállúsa és vagyona és gazddlkodása Változds

Az Egyesület - mint társadalmi szervezet - céljai valóra váltását, nyereség- és haszonszerzési
cél nélkül végzi, de fbladatairrak filttinszírozits;i}rtr z váIlalktlztisi tevéken_vséget is végezhet.ffi

Az Egyesülettartozásuéft saját vagyonával felel, a tagok ugyanakkor - tagdíj megfizetésén tul-
az Egyesül et tartozásaiér1 saj át vagyonukkal nem felelnek.

Az Egyesület jogi személy, amely bírósági nyilvántartásba vételével meghatáirozatlanidőre jön
létre és az egyesülési jogról, a közhaszrrú "jogállásról, valanrint a civil szeryezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szellemének és előírásainak tiszteletben

Az Egyesület folyó számlát nyit pénzeszkö zeinek kezelé sére.

tartásával helyi hatók,örrel működik. FáItorásl

9

Az egilesület bevételei :
a) a tagdíi.
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b) gazdasági-vállalkozási tevókerrységből (szoigáltatás ny,ú.|tásáb ó1) származó bevétel:
c) a költségvetési tánrogatás:

páIyázat Írtján. r,alatnint eg,vedi döntésse l kapott koltségvetési tánrogatás;
aZ EurÓPai {.Init'l strLrkturális alap.jaib(ll. illctl,c a Kohéziós Alapból származő^ a

kajlÉsÓgvetésból .j rrttatott tántogatás:
ELrróPai L]nió költségvetéséből vagi,, rnás állarntcll. ncrnzctkijzi szerrlezettő1 szárm:azó

tárnogatiis;
a szerneilyi jiivedelenradó rneghatározott rúszének az zldőz(l rendelkezóse szerint kir_rtalt

összcge;
d) azállan^háztartás alrerrdszereiből t<őzszolgáltatási szerz(jdés ellenértéi<eként szerzett

bevétel.
e) rnás szerv ezettől. illetve magátrszenrél y,tő l kapott aclclrrritn y, :

t-) befektetési tevékenvsé g bó t szárn,tazó her,éf el :

g:) az a)-f) porrtok alá nern tartoző egyéb bevétel.|E]

YIII. Az EgyesüIet kapcsolatrendszere

Az EgYesület élő együttmííködésre törekszik a helyi közösségekk el, az önkormany zattal és
tntézményeivel:

Az iskolával és az óvodával az if3űság nevelése, az egészséges életmód
kialakítása és megvalósítása, a közösségi életbe tcirtenO bevonásuk érdek?ben,

A helyi közművelődés intézményével az annak létesítményei
lehetősé gek klalnázása érdekében,
Továbbá a többi helyi önszerveződő közösséggel, az egy irányba mutató törekvések jegyében.
Fair""Tl

Ix.

, .li1.

Vegyes és zárő rendelkezések

I. Az egyesület megszúnik, a jogi személy jogutód nélküli megszűnésének Ptk. szerinti általános
esetein tűl az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha

Jt
arrenryiben ta§íaitk s-á*na l0 íő alá esökken_ ffi Tö,.öil

a) cl) az, eg;,'estilet rncgv;rltisítotla cel!irt vag,v i|?_ cgvcsiilet c*Liarrrrtrrrlegvalósítása
lehetetlennó viilt. és irj cólt,nctn hatar*ztak mel: r,agt,

b) b) uz eg.vestilei tiigi;rirrak szirttra l,:at. hónapon kcr:*szttil trenr éri cl a li,z, í'i.lt.

iránti igény

áItal kínált

'2. :\z c.llvcliiitl .jrl;Lltrid rrci]iiiii 111ig3.,1iillfli-,
nlirr(isciiiililrctt ltz cp.,,c,,it l e|tttl< i,i.,, l;:i;L1 Ji;t;,r;L
tiirléstiil sz;itnítt;ll cp_r ir clr lle ii]l -'i|1: t]rLi,|:.ii!fl
iillri tap vű,!\, :tz órrúnl csiiltcli. ltl<in,":ii lt liisr,úre ;,L

Ltili;t t:, .it:l.clil t.isztscgvise liik|icI szctllircn c
l:;i;tl'ti li;i;,l,jt,ilir,i ig,úlli l - ;,r .jt;gcriis bíLtisiigi
ti;r} c:,ú l ic l " i il i:pi rnt 

i ii i;lr ti ilt:ililli .j og v i szonlban
tl t$sz i.t t,t ts }, r l r 1 itl Itnrarlrclti cg1-,csii lc1 i v ilgvti u6ai

:'it kr:llett ldni. ,.ltl-\ hir lclt r,,tr]tLa \,;:l!,\,i}íl. it l.,i:lic|l vt:lna:,tdni.

@me.-sz*qes+ Fö,t'!
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3. l1l zll c1l_t csiiict ,ji,3r.rttiii ir*ikii] nlcglzíinik. l lrltcjc;ili< liicie gítctlcrl kijvctelésül.. *rcjcig
kár{órítósi igÓrrr1 erlu;trcsílilcinclq i;; ugt,cri-iiti .,ezcti'.r ti:;ytsclvi,.clrril,c] szcinben a szcrzőciéscn
liíviii tliitlztlli 1<,:irilkirt '"alrj li:]cjti:\:,f:: szirhiillai szcl,itit, itlt l_i itzctii l.isuisé3l.,isclii az cglcsiilet
tizcicskóPtclcnsúcóvc1 itrllc3*til i,;tIr,;i:t l;c;i]lt:r iti_lltt lr i:it.c]er_iii órilckclic1 ner:r ?etlc

Minden olyan kérdésről, amelyben az AIapszabály nem rendelkezik, vagy rendelkezik ugyan, de
annak értelmezésében vita támad, Mag1.,arorszitg r\laptörvérr,vc, a, kL\zhasznúr jogirllásról.
valarnint a civil szervezetek nrtiködéséről és tárnogatásár,ól sztiló 201 l. évi CLXXV. törvérry,
illetve a 2013 évi V. törvény: a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezé sei az irányadók.
|Változás|
Jelen Alapszabályzatot az egyesület alakuló ülése 2004. június 27-én, a Közösségi Ház és
Kön>.vtar Dísztq..9_99".yírt,ra""rás _
Csobánka 2004.június 27 -én

Szabó Lajos
elnök

Zátadék:

Igazoiom, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt egyesületi Alapszabálv szövege
rnegfelel a létesítő-okirat módo sítások atapj án hatályos tartalmának.

Csobánka, 2014... év . .. a.6,..... hónap Mr^p:"tja/e

Benke Tamásné Elnök

Jegyzőkönyvvezető:

Hitelesítők, mint tanúk:

Név: .D§., . . t!.,t q-.p. 
. €.9:q.a.0.::,., . . . . . . . . ..

Szig.

Lakcím:.4SÚ. . 
go.*a"r*, .!..*t*p*,o t,, /3 .

MÁ§oLÁrHIm


