JEGYZŐKÖNYV
mely készült a
KEREKDOMB KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET
/továbbiakban: Egyesület/
2010. március 19. napján 18:15 órai kezdettel megtartott közgyűlésén.
Közgyűlés helye: Munkácsy Mihály Művelődési Ház
Jelen vannak: külön ív szerint.
A Közgyűlés célja
1. Beszámoló az elmúlt év eseményeiről, az elmúlt pénzügyi évről
2. tisztújítás
3. tagdíj
4. 2010-es év tervezett programjai
5. Egyebek
A Közgyűlés Fernengel Andrást levezető elnökül egyhangúlag megválasztotta, míg a
jegyzőkönyv vezetésére Bálint Zsuzsannát, hitelesítésére Farkas Gábort és Panyiczki Gyulát
hatalmazta meg.
A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.
A napirendet a közgyűlés egyhangúlag megszavazta.
Első napirendi pont:
Tevékenységek 2009-ben:
Erdőtakarítás, veszélyes hulladék gyűjtés, majális, futóverseny kirándulás Ipolytarnócra,
madáretetés, egyesületi honlap.
A könyvelés naprakész. Az OTP-nél megszüntettük a bankszámlánkat. Az egyesületi telefont
megszüntettük.
Elkészült az Egyesület honlapja, ebben óriási lehetőségek vannak.
Önkormányzat által megvalósított közlekedési eredmények:
BKV sztrájk alatt is volt közlekedés Törökbálinton
Beindult a 758-as Volán járat Diósd felé. A kihasználtsága meglehetősen alacsony.
A pénzügyi beszámolót lásd a mellékelt közhasznúsági jelentésben.
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2009. évi tevékenységről a beszámolót és a pénzügyi
jelentést.
Második napirendi pont:
Az alapszabályban foglaltaknak megfelelően a Közgyűlés 3 tagú Ellenőrző Bizottságot
választ tagjai sorából. Jelöltek: Bálint Zsuzsanna, Starzynski Zsolt, Gáldi György.
Az Egyesület elnökének Fernengel Andrást jelölik.

Kozgyulesi_jegyzokonyv_2010.doc

1

Elnökségi tagra jelöltek: Tafferner Tamás, Farkas Gábor, Szedlay Gyöngyi.
Ezt követően a Közgyűlés egyhangúlag szavazatszámláló bizottságot hozott létre, melynek
tagjai: Tafferner Tamás, Felegyi György.
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 valamennyi fenti jelöltet egyhangú szavazással megválasztotta.
Harmadik napirendi pont:
A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta a tagdíjat, amely évi 1000 Ft.
Negyedik napirendi pont:
2010. év tervezett programjai
Állandó tevékenységeink: Erdőtakarítás, veszélyes hulladék gyűjtés, majális, futóverseny,
kirándulás.
Farkas Gábor vezetésével madarász munkacsoport alakul. A téli madáretetésen kívül az
egyesületi honlapra feltesz madárodú mintákat, a városban előforduló madarak képeit és
ismertetőt róluk, vetélkedőt lehet szervezni, madármegfigyelő kirándulást tehetünk.
Településfejlesztési kérdésekben véleményünknek nagyobb nyilvánosságot kellene adnunk.
Honlapunk további bővítése, Kék ég kiadvány évente lehetőleg kétszer.
Törökbálint forgalomátrendeződésének vizsgálata, forgalomszámlálás májusban.
Faültetés, locsolás
A programok megvalósítása a pályázati eredményességtől is függ.
Mindkét iskolában van már környezetvédelmi felelős, rajtuk keresztül lehetőség nyílik arra,
hogy a fiatalokat az Egyesület munkájába bevonjuk.
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2010. évi tevékenységi tervet.
Ötödik napirendi pont:
2009-ben az Egyesületből kiléptek, vagy évek óta nem fizettek tagdíjat, ezért az Alapszabály
értelmében kizárásra javasoltak:
Kovács Zoltán
Kovácsné Nagy Gabriella
Tilly Péter
Tillyné Mándy Andrea
Tóth Emese
Telegdi Pál
Hochbaum Pál
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Galambszögi József
Győrfi László
Pap Szilvia
Barna Róbert
A közgyűlés a fenti személyek Egyesületi tagságának megszüntetését egyhangúlag elfogadta.
Egyéb napirendi pont, hozzászólás nem volt, a levezető elnök ezért a Közgyűlést lezárta.
Jegyzőkönyv lezárva: Törökbálinton, 2010. március 19-én.

…………………………
levezető elnök
Fernengel András
………………………………
hitelesítő
Farkas Gábor

Kozgyulesi_jegyzokonyv_2010.doc

…………………………
jegyzőkönyvvezető
Bálint Zsuzsanna
………………………………
hitelesítő
Panyiczki Gyula
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