Beszámoló a 2019. március 29.-i ünnepi közgyűlésre.

Tisztelt kerttulajdonosok, meghívott vendégeink, Polgármester Úr.
Mielőtt munkánkat megkezdenénk, kérem önöket, hogy egy perces néma felállással
emlékezzünk a 25 év alatt elhunyt kertbarátainkra. Köszönöm.
Linka Sándor Hajnalka utcai kerttulajdonosunk versével emlékezek a 25 évre.
Szeretnék rövid áttekintést adni az Egyesület 25 éves munkájáról.
A Kertbarát Egyesület 1994. március 2.-án alakult 310 fővel. Gazdálkodási
területünkön lévő kertek száma: 578 db.
Megalakulásunkkor új vezetőséget választott a tagság, mely Molnár Lajos elnökből,
Plujzer Károly alelnökből és Varga Pál vezetőség tagjából állt.
Megválasztottuk az Ellenőrző Bizottságot is, mely Király Tibor elnökből, Rimányi
Győző és Farkas László tagokból állt.
Elfogadtuk az Egyesület alapszabályát, bejelentkeztünk a Cégbíróságnál, APEH-nél,
Társadalombiztosításnál és számlát nyitottunk az OTP Vas megyei Fiókjánál.
Első teendőnk volt a működőképesség biztosítása, melyet úgy sikerült megoldani, hogy
a Fekete Fenyves Kertszövetkezettől megkaptuk tagjaink által addig befizetett tagsági
díjakat, valamint a felszámolásból megmaradt pénzeszközöket. Ennek egy nagyobb
hányadát 805.075.- Ft-ot azzal a céllal, hogy mint jogi személy kifizessük a Séi
Önkormányzatnak a szerződésben rögzített parcella utakat. Ez megtörtént 1994.
augusztusában és a hivatalos okmányokat leadtuk a Földhivatalnak. Az utak a
későbbiek során a Kertbarát Egyesület nevére lettek telekkönyvezve. Vezetőségünk fő
feladata volt a tagok toborzása, a területen jelentkező gondok, problémák kezelése, az
utak, útszélek, átereszek folyamatos tisztítása, lomtalanítási akció szervezése és az
állandóan változó kerttulajdonosok adatainak pontosítása. Sajnos ez utóbbi végigkísért
bennünk a 25 év során, mivel kerttulajdonosaink nem tették meg azt az alapvető
kérésünket, hogy bejelentsék lakcímváltozásukat, vagy eladás esetén az új tulajdonos
adatait.
A 25 év során szervező munkánk eredményeként taglétszámunk: 450-482 fő. között
mozgott.
Fizető tagunk a létszám 80-90 %- között ingadozott. 1995-től a nem tag
tulajdonosokra, úthasználati díj fizetését rendeltük el, Közgyűlési határozat alapján.
Bejelentésre vagy személyes tapasztalataink alapján a 25 év során évente 90-110
felszólítást, figyelmeztetést küldünk ki, ezek tartalma a nem megfelelő viselkedés,
szemetelés, állattartás, szomszédok zavarása, tagdíj nem fizetés stb. volt.
A 25 év során felújítottuk az utca névtáblákat és készítettünk egy területre vonatkozó
eligazító táblát is, melyet az É-D-i fő út alsó és felső részén helyeztünk el,
megkönnyítve a területre érkező rokonok, ismerősök tájékozódását. Elhelyeztünk négy
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db sebesség korlátozó táblát is mely 30 km/ó sebességre vonatkozik az egész területre
vonatkozóan.
Éves szinten az utak javítására 1-1.5M Ft használtunk fel. Az évek során
megnövekedett gépkocsiforgalom, az építkezések növekvő üteme, az Erdészet
fakitermelései, nagyon igénybe veszik útjainkat melyek végső soron földutak.
1999-ben a Fölhivatal segítségével átminősítettük a szántó művelésű kerteket, kert
művelésű kertekre.
Sajnos pénzügyi lehetőségeink behatároltak, így sok jogosnak mondható igényt még
nem sikerült kielégíteni. Nagy segítséget jelentett volna viszont az, ha nincs
szemetelés, nincs kirakva a fanyesedék az útszélekre és ha az útszéli telektulajdonosok
a kerten kívül is gondoznák azt a bizonyos 1/2-1 m-nyi részt.
Évente, koratavasszal szemétgyűjtést rendezünk, önkénteseink 150-200 zsáknyi
szemetet szednek össze az erdőben. Elszomorító az emberek ebbéli magatartása. Sokat
kellene e téren változni. 2005-ben az akkori ÉDÁSZ – al közösen megvalósítottunk
egy 50.-m/Ft-os beruházást mely keretén belül villamosításra került az egész
területünk. Alapító tagjaink 110-en voltak, 130.000.-Ft-ot fizettek, ami 14.300.000.FT-t tett ki.
2007.-ben megkeresett bennünket Patyi Gábor vállalkozó azzal, hogy saját
beruházásban , mélyfúrású kutakkal kiépíti a vízvezeték hálózatot a területen. A két
évig tartó munka 2008. végén fejeződött be. 100 tulajdonost kellett beszerveznünk ,
hogy indulhasson a vízszolgáltatás.
Jelenleg a kerttulajdonosok 60%-ánál van villany, 30%-ánál pedig vezetékes víz.
2018-ban kiépítésre került egy magán vállalkozó részéről az internetes adó-vevő
torony, így igénylés útján ehhez is hozzá lehet jutni.
Vezetőségünk az évek során az alapszabályban meghatározottak szerint végezte
munkáját, megtartotta vezetőségi üléseit és az éves közgyűléseket.
Ahogy teltek az évek, szépültek kertjeink javultak az utak állapota és 2007-ben
elhatároztuk, hogy elindítunk egy versenyt a kertek között, hogy kié a legszebb kert és
melyik a legrendezettebb utca. Kidolgoztuk a szempontokat, felállítottunk egy
bizottságot és elindult a verseny. Az első évben 17 kert versenyzett, a második évben
már 72, a harmadik évben már két kategóriában folytattuk a versenyt. Hagyományos és
modern kertek kategóriában. 2009-ben igény volt arra, hogy elindítsuk a Nyitott Porta
mozgalmat mely betekintést enged a kertesek életébe.
Az idő nem állt meg, kapcsolatot építettünk ki a Parti kertészettel ahol 10%-os
kedvezménnyel vásárolhatunk, évente 5-600. cserép virágot kapunk ingyen amit
szétosztunk a kertesek között. Létrejött egy jó kapcsolat az Egyesület és a Herman O.
Kertészeti Szakközépiskolával akik szintén virágokkal segítenek szebbé tenni
kertjeinket, palánta és virágvásárt tartanak területünkön, hogy ne keljen a buszon
cipelni a városból a palántákat. Mi pedig tapasztalat cserére hívjuk a kertépítő szakos
gyerekeket szép kertjeinkbe.
Kigyűjtöttük, hogy a derkovicsi és oladi városrészen hány kerttulajdonosunk van,
meglepődve tapasztaltuk, hogy 180 körül mozog a számuk. Arra gondoltunk 3-4 éve,
hogy fel kellene venni a kapcsolatot ezen a területen lévő nyugdíjas klubbal, hisz előbb
utóbb mi is ott kötünk ki. Így találtunk rá a Váci m. úti nyugdíjas klubra akikkel azóta
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is jó a kapcsolatunk, eljönnek hozzánk a jó levegőre kertnézőbe, és mi is látogatjuk a
rendezvényeinket. 2018-ban a Pálos K. –hoz tartozó nyugdíjas klubok főzőversenyre is
meghívtak bennünket, pekjűkre, mert elhoztuk 8 csapat elől az első helyezést.
Tagja vagyunk a Civil Kerekasztalnak, részt veszünk a városi rendezvényeken.
Hírünk elment már megyén kívülre is, jártak már nálunk a Balaton partjáról,
Vonyarcvashegyi civil szervezet és Rapali Márton országos versenyen nyert díjat szép
kertjével. Országos cégek tartottak előadást nálunk a Bió gazdálkodásról és a korszerű
fólia sátras növénytermesztésről.
Összességében elmondható, hogy megítélésünk szerint zökkenőmentesen vezettük az
egyesületet, természetesen nem mindenki megelégedésére. Sokszor kaptunk jogtalan
bírálatokat olyanoktól, akik kisujjukat sem mozdították az Egyesületért. Útjaink
elfogadható állapotban vannak, természetesen van feladat bőven a területen, melyet a
vezetőségnek a pénzügyi lehetőségen belül el kell végezni.
Mivel a terület arculata nagyban megváltozott, nagyfokú építkezések vannak, sokan
kiköltöznek, mások az igények, elgondolkodtató, hogy hogyan tovább.
Igény lenne utcai közvilágításra, sűrűbb buszjáratra és a szemét kezelésére.
Ezeken kell törni a fejünket, hogyan lehet e gondokat megoldani.
Foglalkozni kell a vezetőség utánpótlásával i hisz fiatalabbak nem leszünk.
Végezetül az Elnökség és a Felügyelő Bizottság nevében megköszönöm eddigi
bizalmukat, segítőkészségüket, együttműködésüket. Engedjék meg, hogy azon kert
tulajdonosoknak akik a 25 év során kiemelkedtek munkájukkal az alapító tagok közül,
emlékéremmel és emléklappal tegyük emlékezetessé a 25évet. További sikeres munkát
kívánok Önöknek.

