MEGHÍVÓ

A Parkerdei Kertbarát Egyesület meghívja Önt a 2017. március 31.-én 17 órakor,
határozatképtelenség esetén 17.30 órakor tartandó éves közgyűlésére.
Helye: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola „C” épület /Új épület/ TAVALYI
HELYSZÍN! Földszinti nagy előadó terem /bejárattal szemben/

Napirendi pontok:
1. Az Elnökség beszámolója az Egyesület 2016. évi munkájáról
Ea: Molnár Lajos elnök
2. A Felügyelő Bizottság beszámolója az Egyesület 2016. évi pénzgazdálkodásáról
Ea: Szendrey Veronika a Felügyelő Bizottság elnöke
3. A 2017. évi feladatok meghatározása
Ea: Molnár Lajos elnök
4. Határozati javaslatok beterjesztése
- Az egyesületi tagdíj 2018. évi mértékének, valamint a nem tagok
úthasználati díjának megállapítása
- Könyvelés vezetési díjának 2017. évi megállapítása
- Kizárások az egyesületből.
- Jelölő Bizottság felállítása. (Baráth István, Varga Ernő, Bányai Józsefné)
Ea.: Molnár Lajos
5./ Hozzászólások az előbbi 4. napirendi ponthoz.
6./ VÁLASZADÁS és az 1-5 napirendi pont elfogadása
7./ Korszerű kertművelés (előadás)
Ea: Schetelig Hungária Kft. képviselője

A Közgyűlés levezető elnökének Huszár Árpádot, jegyzőkönyv-vezetőnek Nagy Sándornét,
jegyzőkönyv hitelesítőnek Lendvainé Tóth Mariannát és Kovácsné Lakatos Angélát
javasoljuk.
Szombathely, 2017. március 2.
Az Elnökség megbízásából:
Molnár Lajos
Elnök

Tájékoztató az Egyesület munkájáról
A Parkerdei Kertbarát Egyesület 1994. március 2.-án alakult 310 fővel, 3 tagú vezetőséggel
és 3 fős Ellenőrző Bizottsággal. Vezetőséget és tisztségviselőket 4 évente választ.
Jelenlegi taglétszáma: 450 fő.
A területen lévő kertek száma: 582 db.
A kerttulajdonosok száma: 530 fő
A nem tagok száma:
80 fő
Tagjaink tagsági díjat fizetnek, melyből az egyesület működését, valamint az utak, útszélek,
árkok, átereszek karbantartási munkáit finanszírozza. A nem tagoktól átlagolt költségtérítést
/úthasználati díjat/ kérünk a 2014. évi közgyűlés határozata alapján. A 2016. évi tagdíj
4.800.- Ft, míg a költségtérítés (úthasználati díj) 5.000.- Ft volt.
A befizetések határideje: 2016. április 30. volt. HATÁRIDŐ VÁLTOZÁS!!!
A nem fizető tulajdonosokkal szemben irásos felszólítással majd adósságbehajtón
keresztül intézkedtünk.
Akinek az adataiban változás történt (tulajdonosváltozás, lakcímváltozás stb.)
jelentsék írásban vagy telefonon (328-598, +36-30/747-1854) az Egyesület felé. A
telekszámot mindenki köteles kiírni jól látható helyen a telkén lévő épületre vagy
kerítésre. ÚJ TULAJDONOSOKNAK BE KELL JELENTKEZNI AZ ELNÖKNÉL!
A Közgyűlésen belépési lehetőséget biztosítunk!
Az idei évben is folytatjuk a legszebb kertek és nyitott porták mozgalmat.
A múlt évben az utakra, útszélekre közel: 1.300.000.-Ft-ot fordítottunk. Készült több
bukkanó / forgalomlassító/ a Telekköz úton, a Rezeda az Ibolya utcában és kátyúztunk több
helyen.
E-mail címünk: info@feketefenyves.hu, weboldalunk: www.feketefenyves.hu
A Parti Kertészettel kötött megállapodásunk 2017. évre is érvényes, így fizető tagjaink a
mellékelt névjegykártyával 10%-os kedvezménnyel vásárolhatnak egyszeri alkalommal a
kertészetben, egész évben. Vásárláskor a kártyát fizetés előtt előre kell leadni!
ALAPSZABÁLYUNK honlapunkon olvasható.
2009. évtől lehetőségünk van az Egyesületnél is befogadni az adójuk 1 %-át. Adószám:
18882593-1-18 . 2017-ban is várjuk felajánlásukat. A múlt évi adójuk felajánlott 1 %át ezennel is megköszönjük. 150.335.- Ft érkezett a számlánkra.
Kérjük a tagságot ,hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg Közgyűlésünkön..
Szombathely, 2017. március 2.
Tisztelettel:
Molnár Lajos
elnök
Melléklet: - Pénzesutalvány 2017. évre a tagdíj ill. úthasználati díj befizetéséhez
- Számla pénztárbizonylat a 2016. évi befizetésekről
- Névjegykártya

