Jegyzőkönyv

Készült: 2018.
előadótermében.

március

23.-án Szombathelyen, a Berzsenyi Dániel Könyvtár

Tárgy: A szombathelyi Parkerdei Kertbarát Egyesület tagjainak éves közgyűlése.
Jelen vannak: Az Egyesület tagjai a csatolt jelenléti ívek szerint. /az Egyesület 475
tagjából megjelent 51 fő/
A Közgyűlést Molnár Lajos elnök nyitotta meg, mivel a megjelentek aránya
nem érte el az előírt mértéket a Közgyűlést bezárta.
A megismételt közgyűlést Molnár Lajos elnök nyitotta meg. Megállapította a jelenléti ívek
alapján, hogy a közgyűlésen 51 fő jelent meg, így a közgyűlés határozat képes. Üdvözölte a
tagságot, valamint Havasi Lászlót A Civil Kerekasztal küldöttjét. A jegyzőkönyv
vezetésére Szalainé Horváth Ildikót, 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 négy évi munkájáról.
Előadó: Molnár Lajos elnök
2./ A Felügyelő Bizottság beszámolója az Egyesület 2017. évi pénzgazdálkodásáról.
Előadó: Szendrey Veronika Felügyelő Biz. elnök
3./ A 2018. 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 2018. évi megállapítása
- Forgalom lassítók engedélyezése.
- Telek előtti fák visszavágása
Előadó: Molnár Lajos elnök
5./ Hozzászólások az előbbi 4. napirendi ponthoz
6./ Válaszadás és az 1-5. napirendi pont elfogadása
7./ Választás (Elnökség és Felügyelő Bizottság választása)
Az ismertetett napirendet a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
Napirend előtti felszólalást engedélyezett az elnök Gerencsér Antal vállalkozónak, aki az
Internet elérhetőség lehetőségét ismertette. Hangsúlyozta, hogy a kerttulajdonosoknak
személyesen kell szerződést kötni a szolgáltatóval. Lehet rövidebb időre is kötni. A havi
díj 2.500.-5.000.-Ft között mozog. Fizetés: fehér csekken takarék szövetkezetben,
utalással,vagy Gencsapátiban a cég irodájában. Tel.: 20/363-0410
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d.1./ Az első napirendi pont keretében Molnár Lajos elnök áttekintést adott az Egyesület
és az Elnökségség négy évi tevékenységéről. (beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként
csatolva.)
ad.2./ A következő napirendi pont keretében a Felügyelő Bizottság részéről Szendrey
Veronika elnök ismertette a Felügyelő Bizottság jelentését az Egyesület 2017. évi
pénzgazdálkodási tevékenységéről. (beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva)
ad.3./ A következő napirendi pont keretében Molnár Lajos elnök ismertette a 2018. évi
feladatokat (munkaterv a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva).
ad.4./ Molnár Lajos ismertette a határozati javaslatokat. (jegyzőkönyv mellékleteként
csatolva)
Az elnök soron kívül szót adott Patyi Gábornak a területen lévő vízmű tulajdonosának. Az
ügyvezető elmondta, hogy a vízórák leolvasását most a tavasz folyamán megoldják,
előtte két héttel írásban minden fogyasztót értesítenek. 300.-Ft/m3 lesz a víz ára.
Beszélt még arról, hogy az eredeti megállapodás szerint napi 1.m3 öntöző vizet kell
biztosítania kertenként. nyáron csúcsidőben a fogyasztást megemeli a medencék száma,
valamint a kb. 150 fő kint lakó vízfogyasztása. Bővítésként elhelyeztek két db 30m3-es
tartályt.
ad.5./ Hozzászólások:
- 369-as telek Varga Péter : A bukkanók létesítésével kapcsolatban mondta el
véleményét. örül neki, hogy szabályozzák a létesítésüket.
ad 6./ Válaszadás: Molnár Lajos a felvetésekre megadta a válaszokat.
Ezt követően :
- a közgyűlés az Elnök négy-évi beszámolóját egyhangúlag elfogadta.
- a közgyűlés az Felügyelő Bizottság 2017-évi beszámolóját egyhangúlag elfogadta.
- a közgyűlés az Egyesület 2018. évi Munkatervét egyhangúlag elfogadta
- a közgyűlés a határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadta.
ad.7./ Baráth István a Jelölő Bizottság elnöke ismertette a Bizottság jelölését először
az Elnökségre, utána a Felügyelő Bizottságra. / Jelölés mellékelve/
Molnár Lajos levezető elnök átadta a levezető elnök szerepét Tóthné Raffai Józsának,
aki megszavaztatta a jelölteket:
Elnökség:
Molnár Lajost a jelenlévők 1 tartózkodás mellett elfogadták, az Egyesület elnökének.
Huszár Árpádot a jelenlévők 1 tartózkodás mellett elfogadták, az Egyesület
alelnökének.
Rapali Mártont a jelenlévők 1 tartózkodás mellett elfogadták, az Elnökség tagjának.
Felügyelő Bizottság:
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Szendrey Veronikát a jelenlévők 1 tartózkodás mellett elfogadták, a Felügyelő
Bizottság elnökének.
Soós Gyulát a jelenlévők 1 tartózkodás mellett elfogadták, a Felügyelő Bizottság
tagjának.
Nagy Sándornét a jelenlévők 1 tartózkodás mellett elfogadták, a Felügyelő Bizottság
tagjának.
Molnár Lajos megköszönte a tagság bizalmát és mindenkinek jó egészséget és jó
kertészkedést kívánt.
Az elnök ezt követően megköszönte a tagok megjelenését, és a közgyűlést bezárta.

k.m.f.

Molnár Lajos Tóthné Raffai Józsa Szalainé Horváth Ildikó
elnök
levezető elnök
jegyzőkönyv vez.

……………………………...
/Lendvainé Tóth Marianna/
jkv. hitelesítő

…………………………….
/Kovácsné Lakatos Angéla/
jkv. hitelesítő

A jegyzőkönyv mellékletei:
1./ Meghívó a közgyűlésre
2./ Jelenléti ív a közgyűlés tagjairól
3./ Az Egyesület elnökének beszámolója
Az Elnökségség négy. évi tevékenységéről
4./ A Felügyelő Bizottság beszámolója az
Egyesület 2017. évi pénzgazdálkodásáról
5./ Az Egyesület 2018. évi feladatterve
6./ Beterjesztett határozati javaslatok
7./ Jelölő Bizottság anyaga
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