JEGYZŐKÖNYV
mely készült a
KEREKDOMB KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET
/továbbiakban: Egyesület/
2014. március 21-én 17 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 /2014.03.21 17:00/ a határozatképességhez szükséges 50 % + l fő nincs
jelen, ezért a Közgyűlés nem határozatképes. Az elnök a meghirdetett második időpontban újból
megnyitja a közgyűlést.
A Közgyűlés Fernengel Andrást levezető elnökül egyhangúlag megválasztotta, míg a jegyzőkönyv
vezetésére dr. Horváth Gyöngyit, hitelesítésére Weisz Csillát és Fekete Lajost kérte fel.
A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.
A Közgyűlés napirendje:
1. beszámoló az elmúlt év eseményeiről
2. pénzügyi beszámoló 2013-ról
3. a Fővárosi Törvényszék hiánypótlási végzésének áttekintése
4. a politikai semlegesség kimondása
5. a teljes jogkörű képviselő bankszámla feletti jogosultságáról
6. 2014-es év tervezett programjai
7. egyebek
A napirendet a közgyűlés egyhangúlag megszavazta.
Első napirendi pont:
Tevékenységek 2013-ban:













veszélyeshulladék gyűjtés
komposztálási bemutató szervezése
nomád tábor
békatáblák kihelyezése és beszedése
szelektív hulladékgyűjtés a majálison
nyári parlagfű akció
18. Kerekdomb futóverseny szervezése
a Napliget nevű terület környezetvédelmi feltérképezése szakértővel
környéknéző kerékpártúrák egész nyáron havonta
„Bringázz a suliba!” mozgalom
a Hosszúréti patak felső folyásának védetté nyilvánítási tanulmányterve
faültetés
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előadássorozat szervezése szakértők bevonásával a közétkeztetés színvonalának javítása
érdekében
honlapunkon ismeretterjesztés és tájékoztatások
falocsolás egész nyáron
egynapos kirándulások
üzemlátogatások
madáretetés megszervezése
a honlap frissítésének elindítása
Kék ég újság tavaszi és őszi számának kiadása, terjesztés megszervezése tagjaink
bevonásával

Második napirendi pont:
Pénzügyi beszámoló Bálint Zsuzsanna részéről.
A pénzügyi beszámolót lásd a mellékelt közhasznúsági jelentésben.
A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2013. évi tevékenységről a beszámolót és a pénzügyi
jelentést.

Harmadik napirendi pont:
Szedlay Gyöngyi elnök ismerteti a közgyűlés résztvevőivel a Fővárosi Törvényszék hiánypótlásról
szóló levelét. Tekintettel arra, hogy az Egyesület nem felel meg a Civil törvényben a közhasznú
státusz elnyeréséhez szükséges pénzügyi feltételeknek javasolja, hogy a Közgyűlés az ezzel
kapcsolatos alapszabály módosítási határozatait vonja vissza, és az alapszabályt a korábbi
formában tartsa fenn.
Az elnök javaslatát a Közgyűlés egyhangúlag támogatta.
Negyedik napirendi pont:
Szedlay Gyöngyi elnök vitára bocsátja azt a kérdést, hogy a teljes képviseleti joggal felruházott
második képviselő milyen módon rendelkezzen az Egyesület bankszámlája felett.
A felkérést rövid megbeszélés követi.
Az elnök javasolja a közgyűlésnek, hogy mivel a gyakorlatban a második képviselő feladatot nem
végzett, ezt a tisztséget az egyesület szüntesse meg.
Fernengel András a tisztség viselője egyetért az elnök javaslatával.
Elnök asszony a kérdést szavazásra bocsátja.
A Közgyűlés a javaslatot 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
Ötödik napirendi pont
2014. év tervezett programjai
 Állandó tevékenységeink: erdőtakarítás, veszélyes hulladék gyűjtés, futóverseny, kirándulás,
madáretetés, falocsolás, békatáblák, Kék ég újság kiadása, nomád tábor megtartása
További tervek:
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további kerékpártárolók kihelyezése
üzemlátogatások
környéknéző kerékpártúrák folytatása
őszi faültetés megszervezése
stand állítása a városi majálison

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2014. évi tevékenységi tervet.
Hatodik napirendi pont:
Az Egyesület fennállásnak 18. évfordulójára tervezett események megbeszélése.
A közgyűlés úgy határozott, hogy elindít egy matricagyűjtő akciót a törökbálinti gyerekek körében,
melyhez egy Kerekdomb logós lapnaptárat készített.
A vetélkedő részleteinek kidolgozását a Közgyűlés az elnökség hatáskörébe utalja.
Hetedik napirendi pont:
Az Egyesület honlapjának és facebook-os felületének megújítása. A Közgyűlés felkéri az
Elnökséget, hogy vegye fel a kapcsolatot egy honlap szerkesztővel és kérjen a munkákra
árajánlatot.
Egyéb napirendi pont, hozzászólás nem volt, a levezető elnök ezért a Közgyűlést bezárta.
Törökbálint, 2014. március 21.
Melléklet: közhasznúsági jelentés

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

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

………………………………
hitelesítő
Weisz Csilla

………………………………
hitelesítő
Fekete Lajos
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