JEGYZŐKÖNYV
mely készült a
KEREKDOMB KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET
/továbbiakban: Egyesület/
2017. március 31-én 17:30 órakor megtartott közgyűlésén.

Közgyűlés helye: Törökbálint, Munkácsy Mihály Művelődési Ház
Jelen vannak: külön ív szerint.
Az Egyesület elnöke, Fernengel András köszönti az egybegyűlteket és tájékoztatja, hogy az első
meghirdetett időpontban /2017.03.17. 17:00/ a határozatképességhez szükséges 50 % + l fő nem volt
jelen, ezért a Közgyűlés nem volt határozatképes. Az elnök ezért a meghirdetett második időpontban a
megjelentek számától függetlenül megnyitja a közgyűlést.
A Közgyűlés Fernengel Andrást levezető elnökül egyhangúlag megválasztotta, míg a jegyzőkönyv
vezetésére dr. Horváth Gyöngyit, hitelesítésére Horváth Lászlónét és Horváth Lászlót kérte fel.
A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.
A Közgyűlés napirendje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Beszámoló a 2016. év eseményeiről, az Egyesület tevékenységéről.
A 2016. év pénzügyi beszámolójának meghallgatása és elfogadása.
Tisztújítás
Az egyesület 2017. évi programjai.
Településfejlesztési programok megvitatása.
Kerékpáros ügyek.
Egyebek.

A napirendet a közgyűlés egyhangúlag megszavazta.
Első napirendi pont:
Tevékenységek 2016-ban:












hulladéknaptár aktualizálása
honlapunkon ismeretterjesztés és tájékoztatás
erdőzárás kijavítása
erdőtakarítás tavasszal és ősszel
ünnepi közgyűlés az egyesület fennállásának 20. évfordulója alkalmából
Kék Ég megjelentetése tavasszal és ősszel, újdonság: on-line színes változat a honlapunkon
veszélyeshulladék gyűjtés
békatáblák kihelyezése és visszagyűjtése
majálison sátor állítás biolecsóval és bio gyümölcslével
kerékpáros kirándulás a Velencei tóhoz
nomád tábor a Bükkben
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falocsolás 4 csapattal Törökbálint szerte
21. Kerekdomb futás
új típusú kerékpáros kezdeményezés: KerekBálint
erdőtelepítési kísérletek a Levendulásban
a kerékpáros hálózat kibővült a Munkácsy Mihály utca felső szakaszán az erdőig, a Deák Ferenc utca
alsó szakaszán, a Károlyi Mihály utcában, az Alsóerdősorban, a Jázmin utcában, elindult a
Raktárvárosi út melletti kerékpárút előkészítése.
 komposztláda osztás 3 alkalommal önkormányzati szervezésben
 faültetés
 madáretetés 3 körön, 70 helyen az erdőben, előtte madáretető készítés






Az Elnökség beszámolóját az elmúlt év tevékenységeiről a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
Második napirendi pont:
Pénzügyi beszámoló Bálint Zsuzsanna pénzügyi felelős részéről.
A pénzügyi beszámolót lásd a mellékletben.
A levezető elnök megkérdezi, kíván-e valaki kérdést feltenni a pénzügyi beszámoló kapcsán.
Kérdés: Milyen összegben vannak nyilvántartva a tárgyi eszközeink?
Válasz: Már több évesek, ezért 0 Ft-ra vannak értékelve, vagyis amortizálva lettek.
Kérdés: Van keret az idei évben új eszközök vásárlására?
Válasz: Igen, vannak a múlt évről áthozott tartalékok.
A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2016. évi 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. Fernengel András a jelölést elfogadja.
Elnökségi tagoknak jelölik Fekete Lajost, Somkert Zoltánt, Barna Zsoltot, Starzynski Zsoltot és dr.
Horváth Gyöngyit. Fekete Lajos, Starzynski Zsolt és dr. Horváth Gyöngyi jelöltek a jelölést elfogadják,
Somkert Zoltán és Barna Zsolt nem fogadják el.
Ellenőrző Bizottság tagjaivá jelölik dr. Szedlay Gyöngyit, Lantos Andrást és Somkert Zoltánt. A jelöltek
a jelölést elfogadják.
Pénzügyi felelősnek jelölik Bálint Zsuzsannát. A jelölt a jelölést elfogadja.
A jelölteket a Közgyűlés egyhangúlag jóváhagyta.
Ezt követően a Közgyűlés szavazatszámláló bizottságot hozott létre, melynek tagjai: Barna Zsolt és
Felegyi György. A bizottsági tagokat a Közgyűlés egyhangúlag jóváhagyta.
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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 ellenszavazat nélkül az Egyesület elnökévé választotta Fernengel Andrást.
A Közgyűlés ellenszavazat nélkül az Egyesület pénzügyi felelősévé választotta Bálint Zsuzsannát.
A Közgyűlés ellenszavazat nélkül az Egyesület elnökségi tagjává választotta Fekete Lajost, Starzynski
Zsoltot és dr. Horváth Gyöngyit.
A Közgyűlés ellenszavazat nélkül az Egyesület ellenőrző bizottságába megválasztotta dr. Szedlay
Gyöngyit, Lantos Andrást és Somkert Zoltánt.
A régi-új vezetés megköszöni a további bizalmat.

Negyedik napirendi pont:
A 2017. év tervezett programjai:
 veszélyeshulladék gyűjtés
 honlapunkon ismeretterjesztés és tájékoztatás
 erdőtakarítás tavasszal és ősszel
 Kék Ég újság megjelentetése tavasszal és ősszel, a sikeres on-line változat továbbvitele
 üzemlátogatások: szennyvíztisztító, hulladéklerakó
 Környéknéző kerekező kerékpártúrák folytatása
 nomád tábor szervezése
 evezős túra a Szigetközben
 nyári falocsolás az idő függvényében
 22. Kerekdomb futás megszervezése
 faültetés
 madáretetés
Ötödik napirendi pont:
A nemrégiben lezajlott sikeres aláírásgyűjtés tapasztalatain felbuzdulva Fernengel András javasolja, hogy
2-3 havonta szavaztassuk meg a lakosságot egy a település szempontjából fontos környezetvédelmi téma
kapcsán. Ezeket követően lehetne javaslatokat intézni az önkormányzat illetékeseihez.
Fekete Lajos kérdése: Kik vállalják ennek a megvalósítását? Nem túl nagy teher?
Fernengel András válaszol: Csinálunk egy közvélemény kutatást a tagság körében, hogy ki szeretne
beszállni ebbe a tevékenységbe. Ettől tesszük függővé.
Barna Zsolt hozzászólása: Ő csinált már saját közvélemény kutatást, annak a tapasztalatait fel tudjuk
használni. A hatékonyság érdekében erősíteni kellene a facebook-os megjelenésünket.

Hatodik napirendi pont:
Az elnök beszámol az előző év kerékpáros fejlesztéseiről, a függőben lévő eseményekről és az idei évben
várható úthálózat bővítésről. A témáról részletesebben lehet tájékozódni az Egyesület időszaki
kiadványának tavaszi számából.
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Hetedik napirendi pont:
Fernengel András elmondja, hogy tavaly óta tervezés alatt van egy új, a korábbinál egyszerűbb
vonalvezetésű logó. Az elnökségen már több variáció végig futott, most eljött az ideje, hogy a tagság
mondjon véleményt a versenyben maradottakról.
Kérdés Felegyi Györgytől: Hogyan lehet majd megismerni a logóterveket?
Válasz Fernengel Andrástól: A közgyűlés után bárki megnézheti a székhelyen papír alapon, de nemsokára
a közös levelező listán is körbe lesz küldve.
Kérdés Horváth Lászlónétól: Hol fog megjelenni az új logó először?
Válasz Fernengel Andrástól: Már tavaly ősszel megvettük azokat a láthatósági mellényeket, amikre az új
logó felkerül majd, és így minden rendezvényünkön (pl. falocsolás, faültetés, Kerekdomb futás)
egyértelműen azonosíthatóak lesznek az egyesület aktivistái.

Nyolcadik napirendi pont:
Fekete Lajos, mint a madáretetés felelőse elmondja, hogy a télen az Egyesület által kihelyezett etető
palackok mellett megjelentek az önkormányzat által kitett madáretetők is. Felveti, hogy kezdjen-e
együttműködést ebben a témában az Egyesület az önkormányzattal további etetők kihelyezésére.
Fernengel András felhívja rá a figyelmet, hogy bár a műanyag palackok nem túl esztétikusak, de
méretüknek és formájuknak köszönhetően csak a kis énekesmadaraknak nyújtanak táplálékot, ami segít
visszaszorítani az elszaporodott szajkó állományt, amely kirabolja a kismadarak fészkeit. Nem mindegy
tehát, hogy milyen etetők kerülnek ki az erdőbe.
A kérdés részletes megtárgyalását a közgyűlés az elnökség hatáskörébe utalja.

Kilencedik napirendi pont:
Farkas Gábor indítványozza, hogy az Egyesület szerezzen be egy lábakon álló, madártani
megfigyelésekre alkalmas távcsövet. Egyben jelzi, hogy ezen eszköz birtokában szívesen vállal
madárismereti tanfolyamokat mind a tagok, mind pedig külső érdeklődők számára.
Fernengel András kérdése: Körülbelül mennyibe kerül egy ilyen eszköz?
Farkas Gábor válasza: Több tízezres nagyságrendű, de pontos árat nem tudok.
Fernengel András kérdése: Olyan távcsőben kéne gondolkodni, ami fényképező funkcióval is rendelkezik.
Farkas Gábor utána tudna nézni a lehetőségeknek?
Farkas Gábor válasza: Utána néz a megfelelő eszközöknek és az eredményről értesíti az elnökséget.
A közgyűlés a beszerzéssel kapcsolatos részletek megvitatását az elnökség hatáskörébe utalja.
Egyéb napirendi pont, hozzászólás nem volt, a levezető elnök ezért a Közgyűlést bezárta.
Törökbálint, 2017. március 31.
…………………………………………
levezető elnök
Fernengel András

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

…………………………………………
hitelesítő tag
Horváth Lászlóné

…………………………………………
hitelesítő tag
Horváth László
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