Tájékoztató az Egyesület 4 éves munkájáról.
2018. március 23.
Tisztelt kertbarátok!
Mielőtt beszámolómat elkezdeném, megkérem Önöket, hogy egy perces néma felállással
adózzunk a múlt évben elhunyt kertbarátok emlékének.

A Parkerdei Kertbarát Egyesület legutóbb 2014-ben választott elnökséget, mely elnökből,
alelnökből és vezetőségi tagból, valamint 3 fős Felügyelő Bizottságot, mely elnökből és 2 fő
tagból állt. Mostani 2018-as közgyűlésen kell új elnökséget és Felügyelő Bizottságot
választani a fenti összetétel szerint.
2014-ben a taglétszámunk: 496 fő volt, 2017. december 31.-én pedig: 450 fő. A csökkenésnek
két oka van, egyrészt 3 főt kizártunk az Egyesületből, másrészt az új tulajdonosok nem léptek
még be a tagok sorába. A kizárások oka az volt, hogy nem fizették a tagsági díjat. A
kerttulajdonosok száma: 542 fő volt, 2017. december 31.-én pedig: 537 fő. A csökkenés oka
az volt, hogy több tulajdonosnak van kettő vagy három kertje.
Az Egyesület komfortossága.: - Villanya van 2017. december 31.-én 340 főnek, ami 62 %ot jelent. – Vízhálózat kiépítése tíz éve megtörtént, jelenleg 2017. december 31.-én 219 főnek
van vize, ami 38 %-ot jelent. – Az utak javítására az elmúlt 4 évben 4.849.913.- Ft-ot
költöttünk. –Évente az erdő szélben közel 150 zsák szemetet szedtünk össze . –Az elmúlt 4 év
során átlag 95.000.- Ft-ot fizettünk kaszáltatásra és bozótvágásra évente, ami összesen
380.650.- Ft-ot jelentett. Az előző évekhez képest évente 200.000.- Ft-ot takarítottunk meg,
mert vásároltunk 2.-db fűkaszát és önkéntes munkával végeztük a kaszálások 50 %-át. –
Együttműködési szerződést kötöttünk a Klapka Gy. Polgárőr Egyesülettel, Rendőrséggel és a
Parti Kertészettel, valamint a Herman O. Kertészeti Szakközép Iskolával. – 2017-ben
ünnepeltük a tíz éves Legszebb kert, Legrendezettebb utca mozgalmat, mely megmozgatta a
szépet szerető kerttulajdonosainkat, hisz 2007-ben az induláskor 54, míg 2017-ben 196 szép
kertünk volt. 2009-től két kategóriában versenyezhettek tagjaink. 2009- től évente rendeztük
meg a Nyitott Porta mozgalmat. –Kapcsolatot alakítottunk ki a Váci Mihály utcai nyugdíjas
klubbal akik évente meglátogatnak bennünket és mi is látogatjuk az ő rendezvényeiket. Részt
vettünk a Civil Kerekasztal rendezvényein, szerepeltünk TV-ben, rádióban, újságokban. – Az
elmúlt 4 év során pályázatokból 1.746.009.- Ft összeget nyertünk. Az Egyesület tagjai
adójuk 1 %-át ajánlották fel 2017-ben, 154.594.- Ft-ot jelentett. Ez úton is köszönjük.
Továbbra is kérjük felajánlásaikat. Adószámunk: 18882593-1-18
A felsoroltak sok munkát takarnak, melyre büszkék vagyunk, de tudjuk, hogy még rengeteg
dolog van, amiben tovább kell dolgozni. Ilyenek az: utak javítása, szemetelések
megakadályozása, tagdíj fizetési morál javítása, a betörések megakadályozása és még
sorolhatnánk tovább. Kérjük, hogy minél többen jöjjenek el a közgyűlésekre és éljenek
választási jogukkal az elnökség újra választásában.
Szeretném egy két dologra felhívni a figyelmet:
- A tagdíj és az úthasználati díj befizetési határideje: április 30.( többen lekéstek)
- Kert eladás esetén az új tulajdonost tájékoztassuk az itteni rendről, szokásokról. (víz)
- A kerttulajdonosok látogassák rendezvényeinket, honlapunkat, hirdetőtábláinkat.
- Ne dobjuk el szemetünket az útszélben, az erdőben. Szemétszedés időpontja:
2018.április 7. 9.00-12.00 Találkozás: É-D-i fő út alsó- felső hirdető táblájánál. (9.00
és 9.30)
- Figyeljünk egymásra, nézzünk rá a szomszéd kertjére is, hogy nem törték-e fel.

-

Betörés esetén mindig a rendőrséget kell hívni. (112)
A házunkra, kerítésre írjuk ki a telekszámot.(Tanulságok)
Adjuk meg a telefonszámunkat az elnöknek. (betörés)
Ha el adjuk a kertünket jelentsük be az elnöknek.
Ha megváltozott a lakcímünk jelentsük be az elnöknek.
Ha vízzel kapcsolatos gondjuk van, Patyi Gábornak kell jelenteni nem nekem
(szerződés)

Három érdekes esemény: - Anyag szállítás, lerakás É-D-i fő út
- Út szél melletti parkolás
- Telek előtti fák felnyesése (tűzoltók)
Ennyit szerettem volna elmondani Önöknek, egyben megköszönöm az elnökség nevében
együttműködésüket az elmúlt négy év alatt. Kívánom, hogy jó egészségben művelhessék
kertjüket és ne érjen bennünket semmilyen természeti csapás, mert akkor élvezhetjük a
kertészkedés örömét.

Szombathely, 2018. március 23.
Tisztelettel:
Molnár Lajos sk.
elnök

