Jegyzőkönyv
a Kerekdomb Környezetvédelmi Egyesület 2006.09.15-i rendkívüli közgyűléséről
Jelenlévők:

az Egyesület szavazati joggal rendelkező tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint.

Az Egyesület a közgyűlést határozatképtelenség miatt bezárja, majd a meghívónak
megfelelően ugyanazon a helyszínen ugyanazon a napon újra összehívja.
Határozatok a közgyűlés lebonyolításával kapcsolatban:
• Az ülés levezető elnöke: Szedlay Gyöngyi, egyhangúlag megválasztva.
• Az ülés jegyzőkönyvét vezeti: Bálint Zsuzsanna, hitelesíti: Bálint János és Fernengel
András. Mindhárom személy egyenkénti szavazással egyhangúlag megválasztva.
• Szavazatszámláló Bizottság tagjai: Hochbaum Pál és Bálint János. Mindkét személy
egyenkénti szavazással egyhangúlag megválasztva.
• Napirend: elnökválasztás, elnökségi tag választás, az Egyesület aktuális tennivalói. A
napirendet a közgyűlés egyhangúlag jóváhagyta.
Elnökválasztás
Szedlay Gyöngyi más elfoglaltságai miatt az elnökségről lemond, Fernengel Andrást javasolja
az Egyesület új elnökének. A jelölést Fernengel András vállalja, jelölését a közgyűlés
egyhangúlag elfogadta. Más jelöltet a közgyűlés nem nevezett meg.
A Közgyűlés Fernengel Andrást titkos szavazással 11 igen, 1 tartózkodás mellett az Egyesület
elnökévé választotta.
Elnökségi tag választás
Fernengel András elnökké választása miatt egy elnökségi tag megüresedett. A közgyűlés
Starzynski Zsoltot javasolja elnökségi tagnak. Starzynski Zsolt a jelölést vállalja, jelölését a
közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
A Közgyűlés Starzynski Zsoltot titkos szavazással egyhangúlag az Egyesület elnökségi
tagjává választotta.

Az Egyesület aktuális tennivalói:
1./ Nagyarányú lakásépítések elleni lépése
• A Medicatus által beépítendő lakóterület ügye Bíróság előtt van. Számunkra nem
ismert a módosított terv tartalma, de félő, hogy lényegesen nem változott (11 db 4
szintes épületben 230 lakás). Ha ez így van, a magas épületek és a zsúfolt beépítés
miatt Törökbálint elveszíti kertvárosi jellegét, a forgalomnövekedés terheli az amúgy
is forgalmas utakat, a község lakosságszáma ismét megemelkedik, ami a most is
szűkös intézményi kapacitások iránt igényeket jelentősen megnövelné. Az Egyesület
ezzel nem ért egyet, de jogi vagy más lépéseket csak megalapozott indokok alapján
tehet.
A Közgyűlés egyhangú szavazással felkéri az elnökséget, hogy vitassa meg a
Medicatus-üggyel kapcsolatban hozzá eljuttatandó tényeket, és nyomós indokok
esetén az Egyesület lépjen fel e nagymértékű beépítés csökkentése érdekében.
• A volt laktanya területének beépítésére szabályozási terv került kiadásra, amely 35 %
beépíthetőség mellett 10 m magas épületeket engedélyez. Ez a szabályozási terv
vonatkozik a Natura 2000 besorolás alá eső védett területekre is, ami törvényellenes.
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A Közgyűlés egyhangú szavazással egyetért azzal, hogy az Egyesület a védett terület
beépíthetőségére vonatkozó szabályozási terv ellen forduljon a Természetvédelmi és
Környezetvédelmi Szakállamtitkársághoz.
• A Tó Park területén 2-3 ezer lakás felépítését tenné lehetővé lehetővé a törökbálinti
Önkormányzat következő ülésére tervezett határozata. Ez újabb hatalmas
lakosságszám növekedést jelent minden káros hatásával együtt.
Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat ismét erőteljesen támogatja a
jelentős lakosságszám növekedést eredményező beruházásokat, amelyek véleményünk
szerint Törökbálintra nézve kedvezőtlen hatásúak.
A Közgyűlés egyetért azzal, hogy e kedvezőtlen tendenciákról a lakosságot tájékoztatni
kell, ezért a napokban egy rövid Kék Ég kiadvány kerül kiadásra és terjesztésre.
2./ Őszi programok
• Kerekdomb futás 2006.10.08-án lesz.
• Erdőtakarítás dátuma: 2006.10.14.

A jegyzőkönyvet készítette: ……………………………….
Bálint Zsuzsanna
A jegyzőkönyv hiteles:

……………………………….
Bálint János

Törökbálint, 2006. szeptember 15.
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……………………….
Fernengel András

