Jegyzőkönyv
a Kerekdomb Környezetvédelmi Egyesület 2003.03.21-i közgyűléséről
Jelenlévők:

az Egyesület szavazati joggal rendelkező tagjai – 18 fő

Az Egyesület a közgyűlést határozatképtelenség miatt bezárja, majd a meghívónak
megfelelően ugyanazon a helyszínen ugyanazon a napon újra összehívja.
Határozatok a közgyűlés lebonyolításával kapcsolatban:
1/2003.

Az ülés levezető elnöke: Fernengel András. Szavazás: egyhangú igen

2/2003.
Az ülés jegyzőkönyvét vezeti: Bálint Zsuzsanna, hitelesíti: Bálint János és
Klammeck Márta. Mindhárom személy egyenkénti szavazással egyhangúlag megválasztva.
Szedlay Gyöngyi: beszámoló a 2002. évi tevékenységünkről, gazdálkodásunkról lsd.
mellékelt közhasznúsági jelentés. Kiemelkedően jól működött a falocsolás és a
madáretetés. Ficsor Bálint kilépett az Egyesületből.
Határozat:
3/2003.

A pénzügyi és éves beszámoló elfogadva. Szavazás: egyhangú igen

Szedlay Gyöngyi: Tájékoztatót adott a Környezetvédelmi szervezetek Országos
találkozójáról. A rendezvényen kb. 400 szervezet vett részt. A találkozón hozott
fontosabb állásfoglalások:
 A környezetvédő szervezeteket vonják be a nagy útépítések előkészítő
tevékenységeibe
 Készül a Nemzeti Fejlesztési Terv – a fejlesztési tanácsba szintén legyenek a
környezetvédő szervezetekből delegáltak
 Figyelemfelhívás – a megújúló energiaforrások kiaknázásának – víz, nap … - is
vannak káros hatásai
 A környezeti nevelés váljon normatívvá az iskolákban
 A kormányfő felé petíciót készítenek a termőföld és a zöldterületek védelmében –
emeljék meg a művelésből való kivonás terheit, a földvédelmi járadékot.
 Kezdeményezik, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumot emeljék be a
gazdasági kabinetbe.
 A Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat forrásainak elosztása keretében normatív
támogatási módok legyenek meghirdetve, úgy, mint a Kulturális Alapnál.
 A Nemzeti Civil Alap létrehozása jó kezdeményezés, de e forrás elosztásáról ne a az
Országos Civil Képviselet által kiválasztott 100 ember döntsön, az alulról jövő
kezdeményezésnek kell helyt adni.
 A zöld szervezetek békepártiak
 Javasolják az erdők tartós állami tulajdonának megtartását.
Fernengel András: A polgármesterrel és 4 képviselővel látogatást tett az RWE szemétszállító
cégnél. A szelektív hulladékgyűjtésben Törökbálint az elsők között volt az országban, az
RWE új rendszert javasol: a jelenlegi kihelyezett kukák helyett 2,5 m3-es konténereket
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telepítenének szűkített bedobóval. Ebben az esetben nem lenne szükség a hulladékudvarban a
közbenső tárolásra.
Vezetőségválasztás:
Határozatok:
4 /2003. A következő munkacsoportok maradjanak/alakuljanak: patak, PR, szelektív hulladék,
faültetés, közlekedés, erdő.
Szavazás: egyhangú igen
5/2003. Szavazatszámlálók legyenek: Nemes Ica, Klammeck Márta, Tóth Emese
Szavazás: egyhangú igen
6/2003. Jelöltek legyenek:
elnök:
Szedlay Gyöngyi
gazdasági vezető:
Bálint Zsuzsanna
munkacsoportok:
patak:
Hídvégi Ferencné
PR:
Kovács Zoltán
Szelektív hulladék: Tafferner Tamás
Faültetés:
Trugliné Tegyei Györgyi
Közlekedés:
Gáldi György
Erdő:
Klammeck Márta
Szavazás: Kovács Zoltán 18 szavazatot kapott, a többi jelölt 19-et, így a vezetőség a fenti
jelöltekkel megalakulhat.
A településközponttal kapcsolatban a közgyűlésen egymástól teljesen eltérő vélemények
alakultak ki, így közös álláspont kialakítására nem került sor.
A Hulladék Munkaszövetség, a Göncöl Szövetség és a Levegő Munkacsoport szeretné, ha az
Egyesület ezen szervezetekbe tagként belépne. Ez kötelezettséggel nem jár, élő
kapcsolat van velük.
7/2003. Most lépjünk be a fenti szervezetekbe?
Szavazás: 5 igen, 11 nem, 2 tartózkodás.
8/2003. Készítsük elő jobban ezt a döntést, kapjunk több tájékoztató anyagot és jövőre a
közgyűlésen vessük fel újra a belépés kérdését.
Szavazás: 6 igen, 2 tartózkodás.
A jegyzőkönyvet elkészítette: ……………………………….
Bálint Zsuzsanna
A jegyzőkönyv hiteles:

……………………………….
Bálint János
……………………………….
Klammeck Márta

Törökbálint, 2003. március 25.
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