JEGYZŐKÖNYV
mely készült a
KEREKDOMB KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET
/továbbiakban: Egyesület/
2011. március 4. napján 18:15 órai kezdettel megtartott közgyűlésén.
A 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. tagdíj
3. 2011-es év tervezett programjai
4. megemlékezés az Egyesület fennállásának 15. évfordulójáról
A közgyűlés Fernengel Andrást levezető elnökül egyhangúlag megválasztotta, míg a
jegyzőkönyv vezetésére Bálint Zsuzsannát, hitelesítésére Lantos Andrást és Panyiczki Gyulát
hatalmazta meg.
A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.
A napirendet a közgyűlés egyhangúlag megszavazta.
Első napirendi pont:
Tevékenységek 2010-ben:
Erdőtakarítás, veszélyes hulladék gyűjtés, majális, futóverseny, madáretetés, faültetés,
tiltakozás a Tükörhegy IV. túlzott beépítése ellen, egyesületi honlap megújítása.
A pénzügyi beszámolót lásd a mellékelt közhasznúsági jelentésben.
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2010. évi tevékenységről a beszámolót és a pénzügyi
jelentést.
Második napirendi pont:
A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta a tagdíjat, amely évi 1000 Ft.
Harmadik napirendi pont:
2011. év tervezett programjai:
Erdőtakarítás, veszélyes hulladék gyűjtés, majális, futóverseny, falocsolás, kirándulás, Kék ég
kiadvány.
Farkas Gábor javasolja, hogy a madarak gondozását egészítsük ki madárodúk készítésével és
kihelyezésével.
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Majorosi Anna középiskolájából, ahol tanít, a gyerekeket be lehet vonni közösségi
tevékenységekbe, mint pl. erdőtakarítás, futóversenyhez érmekészítés.
Javasolja, hogy az Egyesület a parlagfüves területek feltérképezésében vegyen részt, a
parlagfű gyűjtésében egészségügyi okokból nem.
Starzynski Zsolt szerint látható, hogy a Törökbálint határában lévő erdőkben egyre kevesebb
a szemét.
Gáldi György a törökbálinti közösségi közlekedés jövőjével kapcsolatos, elsősorban
önkormányzati feladatokat ismertette:
A Tó-park beruházás leállásával az oda tervezett vasúti megálló sem valósul meg, ezért fel
kell vetni a mostani megálló kultúráltabbá tételét. Javasolni kell a MÁV felé, hogy a
gyorsvonatok Törökbálinton is álljanak meg.
Idén lejár a BKV-val kötött együttműködési szerződés.
Egyesületi keretekben nem biztos, hogy érdemes forgalomszámlálást tartani, meg kell
vizsgálni a tavalyi hivatalos számlálás adatsorait.
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2011. évi tevékenységi tervet.
Negyedik napirendi pont:
Az Egyesület 15 évvel ezelőtt alakult meg, erről diavetítéssel, egyesületi történetek
felidézésével emlékeztünk meg.
Egyéb napirendi pont, hozzászólás nem volt, a levezető elnök ezért a Közgyűlést lezárta.
Törökbálint, 2011. március 19.

…………………………
levezető elnök
Fernengel András

…………………………
jegyzőkönyvvezető
Bálint Zsuzsanna

………………………………
hitelesítő
Lantos András

………………………………
hitelesítő
Panyiczki Gyula
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