JEGYZŐKÖNYV
mely készült a
KEREKDOMB KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET
/továbbiakban: Egyesület/
2015. március 13-án 17:30 órakor megtartott közgyűlésén.
Közgyűlés helye: Törökbálint, Munkácsy Mihály Művelődési Ház
Jelen vannak: külön ív szerint.
Az Egyesület elnöke, dr. Szedlay Gyöngyi köszönti az egybegyűlteket és megállapítja, hogy a
meghirdetett időpontban /2015.03.13 17:30/ a határozatképességhez szükséges 50 % + l fő nincs jelen,
ezért a Közgyűlés nem határozatképes. Az elnök a meghirdetett második időpontban /2015.03.13 18:00/
újból megnyitja a közgyűlést.
A Közgyűlés dr. Szedlay Gyöngyit levezető elnökül egyhangúlag megválasztotta, míg a jegyzőkönyv
vezetésére dr. Horváth Gyöngyit, hitelesítésére Weisz Csillát és Bálint Zsuzsát kérte fel.
A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.
A Közgyűlés napirendje:
1. Beszámoló a 2014. év eseményeiről, az Egyesület tevékenységéről.
2. A 2014. év pénzügyi beszámolójának meghallgatása és elfogadása.
3. Döntés az Egyesület képviseleti és ügyintéző szerveinek személyi összetételéről
4. Döntés az Egyesület székhelyének megváltoztatásáról.
5. Az egyesület 2015. évi programjai.
6. Egyebek.
A napirendet a közgyűlés egyhangúlag megszavazta.
Első napirendi pont:
Tevékenységek 2014-ben:













veszélyeshulladék gyűjtés
honlapunkon ismeretterjesztés és tájékoztatás
erdőtakarítás tavasszal és ősszel
Kék Ég újság megjelentetése tavasszal és ősszel
egy tagunk benn van a képviselő testületben
békatáblák kihelyezése és visszagyűjtése
diákok közösségi szolgálata elindul
arborétum szervezése indul a javaslatunkra
kerékpáros hálózat kivitelezése: a Dózsa György úti hurok megvalósul; nagy szakaszok tervezése
zajlik
kerékpáros P-támaszok telepítése a Zimándy iskolába és a Művelődési ház elé
majálison sátor állítás biolecsóval
üzemlátogatás a Dulácskán (Biofilter és Rastyl), közvetítési kísérlet a lakók, az önkormányzat és a
cégek között
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kerékpártúrák: 4 szervező, 4 időpont, 4 útvonal
nomád tábor a Bakonyban
falocsolásra nem volt szükség a nagyon esős és hűvös nyár miatt
erdőtelepítési kísérletek a Levendulásban
19. Kerekdomb futás 1055 indulóval
faültetés: 20-30 fa, önkormányzati szervezés,
üzemlátogatás a lőszerraktár üregrendszerében
madáretetés 30 helyen az erdőben

Az Elnökség beszámolóját az elmúlt év tevékenységeiről a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
Második napirendi pont:
Pénzügyi beszámoló Bálint Zsuzsanna részéről.
A pénzügyi beszámolót lásd a mellékeltben.
A levezető elnök megkérdezi, kíván-e valaki kérdést feltenni a pénzügyi beszámoló kapcsán. Kérdés:
Milyen összetevőkből áll az ún. működési költség?
Válasz: Bankköltség, könyvelés díja, elektronikus tárhely díja.
A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2014. évi tevékenységről a beszámolót és a pénzügyi jelentést.

Harmadik napirendi pont:
Az Egyesület képviseleti és ügyintéző szerveinek az alapszabályban lefektetett mandátuma lejárt. A
közgyűlés megköszöni munkájukat.
A közgyűlés jelölteket állít:
Elnöknek jelölik Fernengel Andrást és Fekete Lajost. Fernengel András a jelölést elfogadja, Fekete Lajos
nem fogadja el.
Ellenőrző Bizottság tagjaivá jelölik dr. Szedlay Gyöngyit, Lantos Andrást és Somkert Zoltánt. A jelöltek
a jelölést elfogadják.
Elnökségi tagoknak jelölik Fekete Lajost, Starzynski Zsoltot és dr. Horváth Gyöngyit. A jelöltek a jelölést
elfogadják.
Pénzügyi felelősnek jelölik Bálint Zsuzsát. A jelölt a jelölést elfogadja.
A jelölteket a Közgyűlés egyhangúlag jóváhagyta.
Ezt követően a Közgyűlés szavazatszámláló bizottságot hozott létre, melynek tagjai: Ásó Csabáné és
Kelle Virág. A bizottsági tagokat a Közgyűlés egyhangúlag jóváhagyta.
A szavazatszámláló bizottság ismertette a szavazás menetét:
a szavazás titkosan történik, a bizottság által kiosztott szavazó lapokra lehet felírni a választott személy
nevét, a legtöbb szavazatot elért személyeket kell megválasztottnak tekinteni.
A Közgyűlés 13 igen és 1 érvénytelen szavazat mellett az Egyesület elnökévé választotta Fernengel
Andrást.
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A Közgyűlés ellenszavazat nélkül az Egyesület pénzügyi felelősévé választotta Bálint Zsuzsát.
A Közgyűlés 13 igen és 1 érvénytelen szavazat mellett az Egyesület elnökségi tagjává választotta Fekete
Lajost.
A Közgyűlés 13 igen és 1 érvénytelen szavazat mellett az Egyesület elnökségi tagjává választotta
Starzynski Zsoltot.
A Közgyűlés 13 igen és 1 érvénytelen szavazat mellett az Egyesület elnökségi tagjává választotta dr.
Horváth Gyöngyit.
A Közgyűlés ellenszavazat nélkül az Egyesület ellenőrző bizottságába megválasztotta dr. Szedlay
Gyöngyit, Lantos Andrást és Somkert Zoltánt.

Negyedik napirendi pont:
A levezető elnök vitára bocsátja az Egyesület székhelyének megváltoztatását. A közgyűlés egyhangúlag
úgy dönt, hogy az Egyesület székhelyét a 2045 Törökbálint Kápolna u. 10. címről átteszi a 2045
Törökbálint Felsővár u. 68. szám alá.
Az új székhely hivatalos bejegyzéséhez a cím alatti ingatlan tulajdonosa, Fernengel András, hozzájárul.
Ötödik napirendi pont:
A Közgyűlés újra napirendre tűzi a tagdíj összegének kérdését. Bálint Zsuzsa javasolja, hogy egységes
tagdíj legyen, melynek összege minimum 1000 Ft évente.
A Közgyűlés 11 igen és 3 nem szavazattal elfogadta, hogy az új alapszabályban egységesített tagdíj
szerepeljen, melynek minimum összege 1000 Ft évente.
Ennek figyelembe vételével az alapszabály 5.1. és 5.2-es pontjai a következő képen módosulnak:
Régi: 5.1. Az Egyesület működését alapvetően a befizetett tagdíjakból kell biztosítani. Mértéke évente az
Elnökségi felülvizsgálat után, a Közgyűlés jóváhagyása alapján kerül meghatározásra, 5.2. Tanulóknak,
nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek, katonáknak, GYES-en, GYED-en, GYET-en lévő anyáknak a
mindenkori teljes tagdíj felét fizetik. A jogi személy rendes tagok tagdíja a természetes személyek éves
tagdíjának hússzorosa. A pártoló tag a rendes tag éves tagdíjának legalább a felét fizeti. Ifjúsági tag a
rendes tag teljes tagdíjának felét fizeti. A tiszteletbeli tag tagdíjat nem fizet.
A tagdíjat szervezeteknek évente, a kiküldött számla alapján a tárgyév január 31-ig, illetve az Egyesületbe
történt belépést követő hónap utolsó napjáig kell befizetni.
A magánszemélyeknek tárgyév május 31.-ig kell a tagdíjat befizetni.
Módosított: 5.1. Az Egyesület működését alapvetően a befizetett tagdíjakból kell biztosítani. Mértéke
évente az Elnökségi felülvizsgálat után, a Közgyűlés jóváhagyása alapján kerül meghatározásra, mely
összegtől a tagok saját belátásuk szerint pozitív irányba eltérhetnek.
5.2. A tagdíj mértéke természetes személyek számára egységes. Tanulóknak, nyugdíjasoknak,
munkanélkülieknek, katonáknak, GYES-en, GYED-en, GYET-en lévő anyáknak a mindenkori teljes
tagdíj felét fizetik. A jogi személy rendes tagok tagdíja a természetes személyek éves tagdíjának
hússzorosa. A pártoló tag a rendes tag éves tagdíjának legalább a felét fizeti. Ifjúsági tag a rendes tag
teljes tagdíjának felét fizeti. A tiszteletbeli tag tagdíjat nem fizet.
A tagdíjat szervezeteknek évente, a kiküldött számla alapján a tárgyév január 31-ig, illetve az Egyesületbe
történt belépést követő hónap utolsó napjáig kell befizetni.
A magánszemélyeknek tárgyév május 31-ig kell a tagdíjat befizetni.

Hatodik napirendi pont:
A 2015. év tervezett programjai:
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veszélyeshulladék gyűjtés
honlapunkon ismeretterjesztés és tájékoztatás
erdőtakarítás tavasszal és ősszel
Kék Ég újság megjelentetése tavasszal és ősszel
üzemlátogatások
Környéknéző kerekező kerékpártúrák folytatása
nomád tábor szervezése
nyári falocsolás az idő függvényében
20. Kerekdomb futás megszervezése
faültetés
madáretetés

Hetedik napirendi pont:
A Fent tartsa-e az Egyesület pártoló tagsági státuszát a Humusz Szövetségben?
Kisebb vita után a Közgyűlés 12 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett a pártoló tagság megszüntetése
mellett dönt.

Nyolcadik napirendi pont:
Hogyan ünnepeljük meg jövőre az Egyesület fennállásának 20. évfordulóját?
A közgyűlés úgy dönt, hogy erre az alkalomra pólókat készített.
A 20. Kerekdomb futáson szponzorok segítségével tortát készíttet a résztvevők számára.
Összeállít egy ismertetőt az Egyesület elmúlt 20 évéről.

Kilencedik napirendi pont:
Fekete Lajos beszámol arról az Egyesület tagjainak, hogy megalakult a Kerekdomb borbarát szekció,
mely ezentúl rendszeres időközönként szervez ezzel kapcsolatos eseményeket.
Egyéb napirendi pont, hozzászólás nem volt, a levezető elnök ezért a Közgyűlést bezárta.
Törökbálint, 2015. március 13.
Melléklet: közhasznúsági jelentés

…………………………………………
levezető elnök
dr. Szedlay Gyöngyi

………………………………………....
jegyzőkönyvvezető
dr. Horváth Gyöngyi

…………………………………………
hitelesítő tag
Weisz Csilla

…………………………………………
hitelesítő tag
Bálint Zsuzsa
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