JEGYZŐKÖNYV
mely készült a
KEREKDOMB KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET
/továbbiakban: Egyesület/
2013. április 5-én 17 órakor megtartott közgyűlésén.
Közgyűlés helye: Törökbálint, Munkácsy Mihály Művelődési Ház
Jelen vannak: külön ív szerint.
Az Egyesület elnöke, Szedlay Gyöngyi köszönti az egybegyűlteket és megállapítja, hogy a
meghirdetett időpontban /2013.04.05 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 Szedlay Gyöngyit levezető elnökül egyhangúlag megválasztotta, míg a jegyzőkönyv
vezetésére Weisz Csillát, hitelesítésére Farkas Gábort 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 2012-ről
3. tagdíj
4. az Egyesület képviseletének kérdése
5. az Egyesület közhasznúságához szükséges alapszabály módosítás
6. 2013-as év tervezett programjai
7. aláírás gyűjtés a közétkeztetés ügyében
8. egyebek
A napirendet a közgyűlés egyhangúlag megszavazta.
Első napirendi pont:
Tevékenységek 2012-ben:












veszélyeshulladék gyűjtés
óvodás rajzpályázat
nomád tábor a Mátrában
békatáblák kihelyezése és beszedése
nyári parlagfű akció
17. futóverseny szervezése
biodiverzitás nap
környéknéző kerékpártúrák elindítása
métázás
„Bringázz a suliba!” mozgalom elindítása
faültetés
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honlapunkon ismeretterjesztés és tájékoztatások
elkészült Törökbálint kerékpárút hálózatának tanulmányterve
új irodahelység kialakítása a művelődési házban
kirándulás Biatorbágyra
madáretetés megszervezése
Kinek szóljak? rovat a honlapunkon
Városszépítő Egyesülettel közös levél zajvédelem ügyben

Második napirendi pont:
Pénzügyi beszámoló Bálint Zsuzsanna részéről.
A pénzügyi beszámolót lásd a mellékelt közhasznúsági jelentésben.
A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2012. évi tevékenységről a beszámolót és a pénzügyi
jelentést.

Harmadik napirendi pont:
A Közgyűlés 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, GYETen 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.

Negyedik napirendi pont:
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A Közgyűlés javasolja, hogy a jövőben az egyesületnek két teljes körű és önálló képviseleti joggal
felruházott tagja legyen. Ezek egyike a mindenkori elnök legyen, a másik személyt a közgyűlés
többségi határozattal válassza meg.
A Közgyűlés egyhangú szavazatával úgy döntött, hogy az alapító okiratot akként módosítja,
miszerint az egyesültnek a jövőben két teljes körű és önálló képviseleti joggal felruházott tagja
legyen. Ezek egyike a mindenkori elnök legyen, a másik személyt a közgyűlés többségi határozattal
válassza meg a vezetőségi választások ciklusaival megegyező időben és időtartamban.
Ennek figyelembe vételével az alapszabály 6.2/g pontja a következő képen módosul:
Régi: g) megválasztja 2 évi időtartamra az Egyesület elnökét és elnökhelyettesét, az elnökségi
tagokat és a három tagból álló Ellenőrző Bizottságot és dönt mindezek felmentéséről.
Módosított: g) megválasztja 2 évi időtartamra az Egyesület elnökét és elnökhelyettesét, az elnökségi
tagokat és a három tagból álló Ellenőrző Bizottságot, illetve a tagok közül egy olyan második
személyt, aki az Egyesületet teljes körűen és önállóan képviselheti, valamint dönt mindezek
felmentéséről.
Az Elnök felkéri a közgyűlés résztvevőit, hogy javasoljanak személyt a második képviselő
pozíciójára. A Közgyűlés Fernengel Andrást javasolja.
Ezt követően a Közgyűlés szavazatszámláló bizottságot hoz létre, melynek tagjai: Bálint János és
Lantos András. A bizottsági tagokat a Közgyűlés egyhangúlag jóváhagyta.
A szavazatszámláló bizottság ismerteti a szavazás menetét:
a szavazás titkosan történik, a bizottság által kiosztott szavazó lapokra lehet felírni a javasolt
személy nevét, a legtöbb szavazatot elért személyeket kell megválasztottnak tekinteni.
Az elnök szavazásra bocsátja a kérdést.
A Közgyűlés a fenti jelöltet 13 igen és egy érvénytelen szavazattal megválasztotta az egyesület
teljes körű és önálló képviseletére az egyesület vezető tisztségviselőinek következő választási
ciklusáig terjedő időtartamra.
Ötödik napirendi pont
Az Elnök javasolja a Közgyűlés számára elfogadásra az alapszabálynak a 2011. évi CLXXV.
törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról VII. fejezetében meghatározott módon való módosítását és annak új egységes
szerkezetbe foglalását az alábbi módon.
A második fejezet módosítása/kiegészítése:
2.4 Az egyesület a következő az egyes közfeladatokhoz kapcsolódó közhasznú tevékenységeket
folytatja:
 Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység.
Célunk a lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az
egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés (1997. évi CLIV. tv. az
egészségügyről 144. § (1)-(2)) valamint népegészségügyi tevékenység az egészség fejlesztése, és
a betegségek megelőzése érdekében (1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 35. § (1)-(2)), továbbá
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az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezet-egészségügy (köztisztaság,
települési környezet tisztasága (2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól
13. § (1) 4. 5. illetve 23. § (5) 9.)
 Kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem Célunk az épített környezet alakítása és védelme
(1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről 57/A § (2)).
 Természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem. Célunk a természetvédelmi kultúra
fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása (1996. évi LIII. tv. a természet
védelméről 64. § (1)), valamit a településtisztaság, hulladékgazdálkodás; környezet- és
természetvédelem (2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (4) 3.
11. 12.), és a közterület tisztántartásával és a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok (1991.
évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 21. §), továbbá a helyi környezet- és
természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, és -kezelés
(2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 11. 19.).
 Emberi és állampolgári jogok védelme. Célunk a jövő nemzedékek érdekeinek védelme (2011. évi
CXI. tv. az alapvető jogok biztosáról 2. § a), b), c), d)).
 Sport. Célunk az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése; a
gyermek- és ifjúsági sport támogatása (2004. évi I. tv. a sportról 49. § c)-e) valamint 2011. évi
CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (4) 8 és 23. § (5) 17. illetve 13. § (1)
15.).
 Közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, ár- és
belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység. Célunk a helyi közutak és tartozékainak
kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása (2011. évi
CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 2., 12., 18.) továbbá
közreműködés
A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az Alapszabály 2. fejezetének a fenti pontokkal való
kiegészítését.
Hatodik napirendi pont:
2013. év tervezett programjai
 Állandó tevékenységeink: erdőtakarítás, veszélyes hulladék gyűjtés, futóverseny, kirándulás,
madáretetés, falocsolás, békatáblák, Kék ég újság kiadása, nomád tábor megtartása
További tervek:
 további kerékpártárolók kihelyezése
 Üzemlátogatások
 környéknéző kerékpártúrák folytatása
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2013. évi tevékenységi tervet.
Hetedik napirendi pont.
„Vigyázat ehető!” programsorozat megbeszélése.
A Közgyűlés meghallgatta Fekete Lajos beszámolóját.
Javaslat: Szervezzen az Egyesület aláírásgyűjtést a közétkeztetés megreformálásának érdekében.
A Közgyűlés 4 igen, 7 nem és 2 tartózkodó szavazattal, egyszerű többséggel, nem szavazta meg az
aláírásgyűjtést.
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Javaslat: Képviselje 3-4 ember az Egyesületünkből ezt a témát különböző fórumokon.
A Közgyűlés egyhangúlag megszavazza a fenti javaslatot és megbízza Fekete Lajost, Fernengel
Andrást és Weisz Csillát, hogy képviselje Egyesületet.
Nyolcadik napirendi pont:
Az Egyesület honlapjának belső (csak tagok számára megnyitható) felületén legyen-e fényképes
tagnévsor? A Közgyűlés úgy dönt, hogy ez legyen egyéni mérlegelés kérdése.
Egyéb napirendi pont, hozzászólás nem volt, a levezető elnök ezért a Közgyűlést bezárta.
Törökbálint, 2013. április 5.
Melléklet: közhasznúsági jelentés

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

………………………………
jegyzőkönyvvezető
Weisz Csilla

………………………………
hitelesítő
Farkas Gábor

………………………………
hitelesítő
Fekete Lajos
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