Jegyzőkönyv

Készült: 2019.
előadótermében.

március

29.-án Szombathelyen, a Berzsenyi Dániel Könyvtár

Tárgy: A szombathelyi Parkerdei Kertbarát Egyesület tagjainak éves közgyűlése. 25
éves jubileumi
Jelen vannak: Az Egyesület tagjai a csatolt jelenléti ívek szerint. /az Egyesület 450
tagjából megjelent 60 fő/
A Közgyűlést Huszár Árpád alelnök nyitotta meg, mivel a megjelentek
aránya nem érte el az előírt mértéket a Közgyűlést bezárta.
A hivatalos napirendi pontok előtt felszólalt Németh János a szombathelyi Közterület
Felügyelőségtől és elmondta, hogy az Erdészet süllyesztett szelektív hulladékgyűjtőket
helyez el melyet bekameráznak és a nem rendeltetésszerű használókat meg fogják
bírságolni.
Ugyan így szót kért Gerencsér Antal internet szolgáltató vállalkozó is, aki elmondta, hogy
nagy az érdeklődés a szolgáltatásuk iránt. Szólt a további fejlesztésekről és a rendszerbe
való belépés feltételeiről.
A megismételt közgyűlést Huszár Árpád alelnök nyitotta meg. Megállapította a jelenléti
ívek alapján, hogy a közgyűlésen 60 fő jelent meg, így a közgyűlés határozat képes.
Üdvözölte a tagságot, Sörös István séi Polgármestert, valamint Havasi Lászlót a Civil
Kerekasztal küldöttjét. A jegyzőkönyv vezetésére Nagy Sándornét, a jegyzőkönyv
hitelesítésére pedig Kovácsné Lakatos Angélát és Lendvainé Tóth Mariannát (egyesületi
tagokat) kérte fel.
Az említett személyekre vonatkozó javaslatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
A levezető elnök ezt követően - a kiküldött „Meghívó” tartalmának megfelelően - az
alábbi napirendi pontok megtárgyalását javasolta.
1./ Az Elnökség beszámolója az Egyesület 25 évi munkájáról.
25 éves díjak átadása
Előadó: Molnár Lajos elnök
2./ A Felügyelő Bizottság beszámolója az Egyesület 2018. évi pénzgazdálkodásáról.
Előadó: Szendrey Veronika Felügyelő Biz. elnök
3./ A 2019. évi feladatok meghatározása.
Előadó: Molnár Lajos elnök
4./ Határozati javaslatok beterjesztése.
- Egyesületi tagdíj 2019. évi mértékének, valamint a nem tagok költségtérítési
(úthasználati) díjának megállapítása
- Könyvelés vezetési díjának 2019 évi megállapítása
- Adatvédelmi Szabályzat elfogadása
Előadó: Molnár Lajos elnök
5./ Hozzászólások az előbbi 4. napirendi ponthoz
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6./ Válaszadás és az 1-5. napirendi pont elfogadása
Az ismertetett napirendet, a jegyzőkönyv vezető és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét a
közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

d.1./ Az első napirendi pont keretében Molnár Lajos elnök áttekintést adott az Egyesület
és az Elnökségség 25 évi tevékenységéről. (beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként
csatolva.)
Patyi Gábor vizes beruházó levelének ismertetése. / levél mellékelve/
Átadásra került az a 25 db emléklap, emlékérem, és egy szál szegfű azon tagoknak
akik alapító tagok voltak és végig segítették az Egyesület munkáját./ Névsor
mellékelve/
ad.2./ A következő napirendi pont keretében a Felügyelő Bizottság részéről Szendrey
Veronika elnök ismertette a Felügyelő Bizottság jelentését az Egyesület 2018. évi
pénzgazdálkodási tevékenységéről. (beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva)
ad.3./ A következő napirendi pont keretében Molnár Lajos elnök ismertette a 2019. évi
feladatokat (munkaterv a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva).
ad.4./ Molnár Lajos ismertette a határozati javaslatokat. (jegyzőkönyv mellékleteként
csatolva)
.
ad.5./ Hozzászólások:
- 172-es telek Szendrey Veronika: A séi Polgármester fele tette fel a kérdést: Hány %-a
építhető be a kerteknek és várható-e változás.
- Babos Sándor 472-es kert : Kifogásolta, hogy a három éve évente felvetett veszélyes
akácfák még mindig állnak, veszélyeztetve a villamos légvezetéket és a kertek
kerítéseit és épületeit.
ad 6./ Válaszadás: Sörös István Polgármester meg ígérte, hogy utána néz a kertek
beépíthetőségének és tájékoztatja az elnököt, Molnár Lajos a felvetésre, elmondta,
hogy az Erdészet nem hajlandó kivágni a veszélyes fákat mert még nem vágásérettek.
Meg ígérte, hogy az Erdészet vezérigazgatójának fog ismételten levelet írni.
Ezt követően :
- a közgyűlés az Elnök 25-évi beszámolóját egyhangúlag elfogadta.
- a közgyűlés az Felügyelő Bizottság 2018-évi beszámolóját egyhangúlag elfogadta.
- a közgyűlés az Egyesület 2019. évi Munkatervét egyhangúlag elfogadta
- a közgyűlés a határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadta.
Molnár Lajos megköszönte a tagság bizalmát és mindenkinek jó egészséget és jó
kertészkedést kívánt.
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Az alelnök ezt követően megköszönte a tagok megjelenését, és a közgyűlést bezárta.

k.m.f.

Molnár Lajos
elnök

Huszár Árpád
levezető elnök

Nagy Sándorné
jegyzőkönyv vez.

/Lendvainé Tóth Marianna/
/Kovácsné Lakatos Angéla/
jkv.
jkv. hitelesítő

A jegyzőkönyv mellékletei:
1./ Meghívó a közgyűlésre
2./ Jelenléti ív a közgyűlés tagjairól
3./ Az Egyesület elnökének beszámolója
Az Elnökségség 25 évi tevékenységéről
4./ A Felügyelő Bizottság beszámolója az
Egyesület 2018. évi pénzgazdálkodásáról
5./ Az Egyesület 2019. évi feladatterve
6./ Beterjesztett határozati javaslatok

1 db
2 db
1 db
2 db
1 db
1 db

hitelesítő

