Beszámoló a 2020.augusztus 07..-i Közgyűlésre!
Tisztelettel köszöntöm a megjelent kerttulajdonosokat, tagjainkat és a meghívottakat,
valamint kedves vendégeinket. Sajnos a múlt évi Közgyűlésünk óta is több kerttulajdonosunk
hagyott itt bennünket, az ő tiszteletükre egy perces néma fel állással emlékezzünk.
A múlt évet az egyesület fennállásának 25 éves évfordulójának megünneplésével kezdtük, a
múlt évi közgyűlésünkön emlékéremmel oklevéllel és egy szál virággal kedveskedtünk a 25
éve aktívan dolgozó tagjainknak. Munkánkat az éves munkatervünk alapján kezdtük el és
végeztük feladatainkat. Az utak javítására most is háromféle anyagot használtunk, a vasvári
finom zúzalékot, a vépi zúzalékot és 16/32-es betonkavicsot. A vépi zúzalékot az É_D-i fő
útra, a vasvári anyagot minden utcában használtuk, míg a16/32-es anyagot a séi erdő úton. A
tervezett 1.000.000.Ft helyett, 1.189.181.-Ft-ot fordítottunk az utak javítására.. Több
alkalommal toló lapoztattuk a bejövő utakat, így úgy érzem, hogy megfelelő utakon
közlekedhettünk. Van még egy dolog amit elmondok,és kérem mondják tovább. A parcella
utak a Parkerdei Kertbarát Egyesületé, amit 1994-ben vettünk meg a séi Önkormányzattól,
806.000.Ft.-ért. Ehhez minden kerttulajdonos 1.400. Ft.-al járult hozzá.(maga előtti út fele)
De ez nem azt jelenti, hogy az én előttem lévő útrész az enyém. Sokan fát, bokrot, ültetnek
maguk elé, különféle dolgokat raknak ki, (virágtartó, autó gumi, építési anyag stb), amit nem
lehetne. A kerítés előtt 50cm gondozása a tulajdonosé de itt befejeződött. Az út az Egyesületé
3-4 m szelvényszélességben. Az É-D –i Főút, az akácos utca, a séi erdő út, a Bükkfa utca a
séi Önkormányzaté, a két aszfalt közötti rész az Erdészeté, a Büfétől a kanyarig pedig az
Erdészeté, meg a Szhelyi Önkormányzaté. Amit felsoroltam, az viszont javítás, karbantartás
terén az Elnökségünk gondja, hogy elfogadható úton közlekedjünk. Anyaglerakás (Telekköz
u. , Hóvirág utca!!!!) Erdészet!!!! (KÖZLEKEDÉSI MORÁL, István példája)
Sajnos az időjárás nem kedvezett a kertjeinknek, tavasszal a fagy tizedelt meg mindent, ami
maradt azt meg az aszályos idő befolyásolt..
Kaszáltatás terén 200.000.Ft-ot takarítottunk meg, azért mert gépeinkkel kaszáltattam, így
kevesebbet kellett fizetni a munkáért.
Továbbra is szoros kapcsolatunk volt a Klapka György Lova Polgárőr Egyesülettel, közösen
járőröztünk több alkalommal.
Az elhanyagolt kertek folyamatos figyelése és felszólítása több alkalommal is megtörtént, itt
is volt olyan eset,hogy kifogásolták a felszólítást mivel őszerintük rendben volt a kert.
Minden egyes gazos kertről dátum szerinti fényképet készítünk a tévedések kiküszöbölése
érdekében. Téli járőrözés során két betöréssel és három nyitott kapuval találkoztunk. a
tulajdonosokat értesítettük./TELEKSZÁM? TELEFONSZÁM!/
Bukkanók ügye!
A legszebb Kert Legrendezettebb utca mozgalom is sikerült,végre szép időben megrendezni
az ünnepséget aki eljött az jól érezte magát. A két kategória győztese: Kondor József a
Rezeda, Falk Erik a Nefelejcs utcából volt. A legrendezettebb utca címet a Nefelejcs utca
nyerte el.
Pályázatoknál, a Szombathelyi Önkormányzattól 200.000.FT-ot, míg a NEÁ-tól 200.000.Ft-ot
nyertünk működésre. Az előbbiből fedeztük a Szép kertes mozgalmat. A másodikból meg a
működési költségeinket fedeztük. A Séi Önkormányzattól 100.000.-Ft-ot nyertünk melyet a
séi utakra fordítottunk.
Szerveztünk egy szemétszedési akciót tavasszal, sajnos kevesen voltak és főleg a szemetelők
maradtak távol.

A múlt évben is volt virág és palánta vásár A Herman Ottó Kertészeti Szakközép Iskolával
sajnos nem szombaton hanem pénteken, de szombaton nem dolgozik az iskola. Tőlük viszont
egynyári virágokat kaptunk, melyeket szétosztottunk a kerteseink között..
A Parti kertészettől tavaly is kaptunk virágokat melyet szétosztottunk a kertesek között. A
10%-os kedvezményű kártya is működött egész évben.

Voltak nálunk a Váci M. utcai Nyugdíjas klub tagjai is . Megnéztek két szép kertet és nagyon
tetszett amit csinálunk, no meg a kertjeink is.
Az Egyesület adatairól szólnék. Tagok száma: 448 fő, nem tag: 76 fő, fizetett tag: 431, nem
fizetett: 17, a nem tagok közül: 12. Szólnék a tagdíj és Úthasználati díj fizetésről. Éves
szinten jól teljesítettünk, de a határidők betartása az katasztrofális. Június 30.-án 421.-en
fizettek, július 30.-án 446-an, december 31.-én 24-en nem fizettek. Kétszer szólítottuk fel az
adósokat először szeptember elején, másodszor ajánlott levélben november elején. Addig
türelmi időt adtunk a nem fizetőknek. Viszont a felszólítás költségét a múlt évi közgyűlési
határozat szerint meg kell fizetni. Sajnos az idei évben aki nem fizet április 30.ig, az
késedelmi kamatot fizet. ÁPRILIS 30. (Közgyűlési határozat.) Több éve nem fizetők
felolvasása
Tűzgyújtásról- Két tüzeset volt/okai/, Járulékos feladatai
Az év végén vaddisznók túrták fel a kerteket, sok kárt okozva. Újság cikk Tv műsor is volt
róla, levelet is írtam a vadásztársaságnak, de még válaszra sem méltattak bennünket.
Arra kérek mindenkit aki eladja a kertjét tájékoztassák a vevőt az itteni dolgokról. A régi tulaj
jelentkezzen ki, az új viszont jelentkezzen be. Tagdíj ill. Úthasználati díj ügyében pedig
egyezzenek meg a felek, mert az új tulajdonoson hajtjuk be a pénzt. (találkoztam két éve
nálunk lévő kertessel akit a földhivatalnál találtam meg.)
Végezetül örömmel közlöm, hogy 25 év tisztességes munkáját ismerték el a múlt évben, egy
gazdasági konzorcium ítélte oda „az Év Civil szervezete címet, az oklevelet a Tó vendéglőben
vettem át, a szombathelyi önkormányzattól is megkaptuk az Év Civil Szervezete Címet
melyet a Szent Márton gála átadó ünnepségen vehettem át a Művelődési és Sportházban. Itt
jelen volt 20 kertes kollégám is. A díjjal 200.000.-Ft anyagi juttatás is járt.
Nagyon sokan laknak kint a területen, környezet védelmi problémák vannak. Szennyvíz
kezelése, szippantása. Talajvíz és talaj szennyezése, szomszédok veszélyeztetése. Várható a
kint lakók összeírása, a derítők megléte és számlával való bizonyítása a szippantásnak.
Többször tárgyaltam a séi vezetőkkel, de erről majd a munkatervnél szólok.
( 100-nál többen laknak kint télen , nyáron, 30-nál több vállalkozás van bejelentve a
területre, bérbe adott házak, telephelyek, autó lerakatok stb.)
Köszönöm együttműködésüket, jó időt, jó egészséget és jó termést kívánok.
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