Jegyzőkönyv
mely készült a
KEREKDOMB KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET
/továbbiakban: Egyesület/
2012. március 30-án 18:00 órakor megtartott közgyűlésén.

Közgyűlés helye: Törökbálint, Munkácsy Mihály Művelődési Ház
Jelen vannak: külön ív szerint.
Az Egyesület elnöke, Fernengel András köszönti az egybegyűlteket és megállapítja, hogy a
meghirdetett időpontban /2012.03.30 17:30/ a határozatképességhez szükséges 50 % + l fő
nincs jelen, ezért a Közgyűlés nem határozatképes. Az elnök a meghirdetett második
időpontban újból megnyitja a közgyűlést.
A Közgyűlés Fernengel Andrást levezető elnökül egyhangúlag megválasztotta, míg a
jegyzőkönyv vezetésére Bálint Zsuzsannát, hitelesítésére Farkas Gábort és Panyiczki Gyulát
kérte fel.
A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.
A Közgyűlés napirendje:
1.
2.
3.
4.
5.

beszámoló az elmúlt év eseményeiről és pénzügyi évről
tisztújítás
tagdíj
2012-es év tervezett programjai
egyebek

A napirendet a közgyűlés egyhangúlag megszavazta.
Első napirendi pont:
Tevékenységek 2011-ben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

erdőtakarítás
veszélyes hulladék gyűjtés
békatáblák kihelyezése és beszedése
nyári parlagfű akció
futóverseny szervezése
a Dulácska völgy híd fölötti terület védetté nyilvánításának kezdeményezése
honlapunkon ismeretterjesztés és tájékoztatások
tanulmány előkészítése Törökbálint kerékpáros közlekedési lehetőségeiről
civil iroda kezdeményezése és birtokba vétele a Művelődési Házban

•
•
•
•
•
•
•

erdővel kapcsolatos teendők felmérése, feladatmegosztás az önkormányzat, a Pilisi
Parkerdő és a Kerekdomb Egyesület között
forgalomszámlálás
kirándulás Biatorbágyra
madáretetés
Kinek szóljak? rovat a honlapunkon
Városszépítő Egyesülettel közös levél zajvédelem ügyben
óvodás rajzpályázat elindítása

Szervezeti események:
•
•

Az Egyesület vezetését megpróbáljuk decentralizálni
több új tagunk van, köztük sok a fiatal

A pénzügyi beszámolót lásd a mellékelt közhasznúsági jelentésben.
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2011. évi tevékenységről a beszámolót és a pénzügyi
jelentést.

Második napirendi pont:
Az alapszabályban foglaltaknak megfelelően a Közgyűlés megválasztja képviseleti és
ügyintéző szerveit. Jelöltek:
Ellenőrző Bizottság: Bálint Zsuzsanna, Gáldi György, Starzynski Zsolt
Elnök: Szedlay Gyöngyi
Elnökségi tagok: Horváth Gyöngyi, Majorosi Anna, Weisz Csilla
Pénzügyi felelős: Nemesné Bárány Ilona
A jelölteket a Közgyűlés egyhangúlag jóváhagyta.
Ezt követően a Közgyűlés szavazatszámláló bizottságot hozott létre, melynek tagjai: Bálint
János, Hídvégi Ferencné. A bizottsági tagokat a Közgyűlés egyhangúlag jóváhagyta.
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 Közgyűlés a fenti jelölteket megválasztotta. A szavazás egyhangú volt, kivéve Weisz
Csillát és Majorosi Annát, akik egy-egy szavazattal kevesebbet kaptak.

Harmadik napirendi pont:
A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta a tagdíjat, amely évi 1000 Ft.
Negyedik napirendi pont:
2012. év tervezett programjai
•

Állandó tevékenységeink: erdőtakarítás, veszélyes hulladékgyűjtés (04.21),
futóverseny, kirándulás, madáretetés, falocsolás, békatáblák.

További tervek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

óvodás rajzpályázat eredményhirdetés
Kék Ég kiadása
kirándulás a Kis-Balatonhoz
nomád tábor
kerékpártúra – fél napos a környéken
közreműködés az erdő karbantartásában
könyvtárunk katalogizálása, honlapunkra való feltétele – Majorosi Anna
diáksegítséget ajánlott fel erre a munkára
honlap karbantartás – ütőképes csapat gondozza
üzemlátogatás – ehhez szervezőt keresünk

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2012. évi tevékenységi tervet.
Ötödik napirendi pont:
Évek óta nem fizettek tagdíjat, ezért az Alapszabály értelmében kizárásra javasoltak:
Demeter András
Demeterné Pédeny Tünde
Kiss Csaba
A közgyűlés a fenti személyek Egyesületi tagságának megszüntetését egyhangúlag elfogadta.
Egyéb napirendi pont, hozzászólás nem volt, a levezető elnök ezért a Közgyűlést lezárta.

Törökbálint, 2012. március 30.
Melléklet: közhasznúsági jelentés

