JEGYZŐKÖNYV

mely készült a
KEREKDOMB KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET
/továbbiakban: Egyesület/
2008. március 07. napján 18:15 órai kezdettel megtartott közgyűlésén.
Tárgy: a KEREKDOMB KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET módosított
Alapszabályának elfogadása
Közgyűlés helye: Munkácsy Mihály Művelődési Ház
Jelen vannak: külön ív szerint.
A Közgyűlés célja
1. az Egyesület Alapító Okiratának módosítása a Közgyűlés által elfogadott
alapszabályban foglaltaknak megfelelően
2. az Ellenőrző Bizottság és az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása.
3. Beszámoló az elmúlt év eseményeiről, az elmúlt pénzügyi évről
4. 2008-as év tervezett programjai
5. HUMUSZ tagságunk felülvizsgálata
6. Egyebek
A Közgyűlés Szedlay Gyöngyit levezető elnökül egyhangúlag megválasztotta,
míg a jegyzőkönyv vezetésére Bálint Zsuzsannát, hitelesítésére Bálint Jánost és
Fernengel Andrást hatalmazta meg.
Szedlay Gyöngyi levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.
Első napirendi pont:
A levezető elnök ismerteti az Egyesület Alapszabályát, amely az alábbi
módosításokat tartalmazza:
• 1.4. pont: „Kiadásait tagdíjakból, pályázatokból valamint természetes és
jogi személyek adományaiból fedezi.”
• „A Közgyűlést követően az Egyesület a Közgyűlés jegyzőkönyvét, a
közhasznúsági jelentést, valamint tevékenységének és gazdálkodásának
adatait tartalmazó dokumentumokat a Törökbálinti Városi Könyvtárban a
„Kerekdomb Környezetvédelmi Egyesület” feliratú irattartóban elhelyezi.
A Törökbálinti Újságban illetve az Egyesület honlapján közzéteszi
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tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb elemeit, és ugyanitt
megjelenteti, hogy az ezekkel kapcsolatos részletes dokumentumok a
Törökbálinti Városi Könyvtárban megtekinthetők.”
A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az Egyesület előzőekben ismertetett
alapszabályát, majd ezt követően kimondták – 100 %-os szavazati arány alapján
– az Egyesület Alapító Okiratának további módosítását, amely az Egyesület
közhasznú szervezetté történő átsorolását tartalmazza.
A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta a tagdíjat, amely évi 1000 Ft.
Második napirendi pont:
Az alapszabályban foglaltaknak megfelelően a Közgyűlés 3 tagú Ellenőrző
Bizottságot választ tagjai sorából. Jelöltek: Gáldi György, Bálint Zsuzsanna,
Starzynski Zsolt. Jelöltek az Egyesület további tisztségviselőire:
• elnök: Fernengel András
• pénzügyi felelős: Nemesné Bárány Ilona
• elnökségi tagok: Tafferner Tamás, Kochis Pál, Szedlay Gyöngyi
A jelölteket a közgyűlés résztvevői egyhangúlag jóváhagyták.
Ezt követően a Közgyűlés egyhangúlag 3 tagú szavazatszámláló bizottságot
hozott létre, melynek tagjai: Lantos András, Nemesné Bárány Ilona, Jokhel
Róbert.
A szavazatszámláló bizottság ismertette 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. A tisztségviselőkre a Közgyűlés egymás után
szavaz.
A Közgyűlés tagjai közül Gáldi Györgyöt, Bálint Zsuzsannát, Starzynski Zsoltot
az Ellenőrző Bizottság tagjaivá, Fernengel Andrást az Egyesület elnökévé,
Nemesné Bárány Ilonát pénzügyi felelősnek, Tafferner Tamást, Kochis Pált és
Szedlay Gyöngyit elnökségi tagnak egyhangú szavazással megválasztotta.
Az alapítóknak tudomásuk van arról, hogy ha az Alapszabályban foglaltak
módosításra kerülnek, azt a bíróságnak be kell jelenteni.
Harmadik napirendi pont:
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2007-ben végzett állandó tevékenységeink: madáretetés, erdőtakarítás, majális,
veszélyes hulladék gyűjtés, futóverseny, kirándulás, Kék Ég kiadvány. Eseti
tevékenység: komposztládák terjesztése.
2007. évi pénzügyi beszámoló:
Csatolva külön dokumentumban.
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2007. évi tevékenységi és pénzügyi
beszámolót.
Negyedik napirendi pont:
A 2008-as év tervezett programjait az alábbi munkacsoportokban szervezzük:
Erdő (takarítás, quadozók visszaszorítása) – Starzynski Zsolt
Szelektív hulladék – Tafferner Tamás
Közlekedés – Gáldi György
Pénzügy és könyvelés – Bálint Zsuzsanna
PR (honlap, kiadványok) – Kochis Pál
Faültetés – Szedlay Gyöngyi, Lantos András
Futóverseny – Fernengel András
Településfejlesztés, kerékpárút – munkacsoporton kívül
Programok: A 2007-ben is folytatott állandó tevékenységeink mellett 2008-ban
nyáron az erdő megóvásával foglalkozunk, ősszel pedig forgalomszámlálást
tervezünk.
Az
Egyesület
párbeszédet
kezdeményez
Törökbálint
polgármesterével, a rendőrség és az erdészet vezetőivel. A megbeszéléseken
környezeti kérdésekről, az Egyesülettel való együttműködésről lesz párbeszéd.
Pályázni fogunk a Törökbálinti Önkormányzat bizottságainál erdőtakarítás,
faültetés, futóverseny témákban. A Környezetvédelmi Szervezetek Országos
Találkozója idén Pécsen lesz, amelyen az Egyesület részt vesz.
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2008. évi tevékenységi tervet.

Ötödik napirendi pont:
A HUMUSZ tevékenységével továbbra is egyetértünk. Probléma, hogy a
szervezet programjait jellemzően munkaidőben szervezik, amelyen az Egyesület
tagjai nem tudnak részt venni, így a tagságunkat nem tudjuk gyakorolni. A
Közgyűlés egyhangúlag egyetért abban, hogy a HUMUSZ tagságunkat
függesszük fel, ill. ha ez nem lehetséges, akkor szüntessük meg.
Hatodik napirendi pont:
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Gyarmati Mihály az Egyesület támogatását kéri, hogy Törökbálinton a helyi
védelem alá helyezett épületeket ne lehessen lebontani. A Közgyűlés egy
tartózkodás mellett elfogadta, hogy ha van lehetőség, akkor a védettséget fenn
kell tartani, de nem minden áron. Esetenként mérlegelni kell a lebontás indokait,
csak érzelmi alapon fenntartani egy változtatási tilalmat, nem érdemes.
Egyéb napirendi pont, hozzászólás nem volt, a levezető elnök ezért a Közgyűlést
lezárta.
Jegyzőkönyv lezárva: Törökbálinton, 2008. március 10-én.

…………………………
levezető elnök
Szedlay Gyöngyi
………………………………
hitelesítő
Bálint János

…………………………
jegyzőkönyvvezető
Bálint Zsuzsanna
………………………………
hitelesítő
Fernengel András

