Parkerdei Kertbarát Egyesület
2018. évi munkaterve
Címünk: Szombathely, Váci M. u. 16.
Mobil telefon: + 36-30-747-1854
Az Egyesület taglétszáma: 450 fő
A területen lévő kertek száma: 582 db
1./ A területünkön lévő főútvonalak melletti útszélek, árokszélek kaszáltatása, megtisztítása a
bozóttól, beleértve az É-D-i főútvonal oladi levezető szakaszát a kertek végéig. Az
Erdőköz és az első aszfaltos út közötti szakasz.
Pénzügyi előirányzat 256.000.- Ft.
Felelős: elnök
Határidő: 2018. január 1-től folyamatos
2./ Az összes parcella út zúzalékos javítása, a felvezető utak (É-D-i fő út, Erdőköz utca, két
aszfalt közötti út, oladi levezető út a kertek végéig).
Pénzügyi előirányzat: 1.000.000.- Ft
Felelős: elnök
Határidő: 2018. március 15-től folyamatos
3./ A meglévő földutak toló lapos egyengetése beleértve a Kelemen majortól bevezető utat és
az É-D-i főutat is.
Határidő: 2018. március 1-től folyamatos
Pénzügyi előirányzat: 150.000.- Ft
Felelős: az Elnökség
4./ Együttműködési Szerződést tovább kell folytatni a Klapka György Lovas Polgárőr és
Hagyományőrző Egyesülettel. Folyamatos kapcsolatot kell tartani a Rendőrséggel,
megelőzve ezzel is a betöréseket, a lopásokat, szabályok közé kell szorítani a szabálytalan
kutyatartásokat, a száguldozó motoros és autós személyeket.
Pénzügyi előirányzat: 40.000.-Ft
Felelős: elnök
Határidő: 2018. március 1-től folyamatos
5./ Az elhanyagolt és gondozatlan kertek folyamatos figyelése, hetente járőrözés és a
tulajdonosokkal szemben a szükséges intézkedések megtétele. (Felszólítás, egyéb
szankciók.) Ide tartozik a kutyatartás szabályainak ellenőrzése is.
Pénzügyi előirányzat: 40.000.- Ft
Felelős: Az Elnökség és a Felügyelő. Biz. minden tagja
Koordinátora: az elnök
Határidő: 2018. április 1-től folyamatos
6./ Folytassuk tovább a 2007-ben elkezdett legszebb kert és a legrendezettebb utca
mozgalmat.
A három fős bizottság kiegészül :a 2017-es év győzteseivel.( két fő)
Maradjon két kategóriás a verseny: I. Hagyományos kertművelés terén a legszebb 10
kert

II. Modern kert kialakítás, modern eszközök, berendezési tárgyak terén a legszebb
10 kert.
A Legrendezettebb utca címért: az utca összképe (sövények, porták előtti közterületek
képe, önkéntes munkavégzések, fizetési morál)
Pénzügyi előirányzat: 150.000.-Ft
Felelős: Elnökség
8./ Pályázatok készítése: - Szombathelyi Önkormányzat felé beadandó pályázat
- NEA felé beadandó pályázat
- Sé Önkormányzat felé beadandó kérelem
A szükséges regisztráció megtétele –a Szombathelyi Önkormányzat- és a NEA felé.
Pénzügyi előirányzat: 100.000.- Ft
Felelős: elnök
Határidő: 2018. január 1-től folyamatos
9./

Csatlakozzunk az Erdészet által megrendezésre kerülő szemétszedési akcióhoz.
/2018. április 7.-én 9.00-12.00/
Pénzügyi előirányzat: 20.000.-Ft
Felelős: Vezetőség
Határidő: 2018. április 1-től folyamatos

10/ Folytassuk a kapcsolatot a Herman Ottó Kertészeti Szakközépiskolával, és
szervezzünk közös rendezvényeket.
- Korszerű kertművelés az iskolai oktatás keretein belül.
- Az Egyesület területén tavaszi palánta és virágvásár az iskola részéről. /2018.
május eleje/
- Az Egyesület fogadjon iskolai csoportokat rendezvényein. (KERTÉPÍTŐ
SZAKOSOKAT)
Pénzügyi előirányzat: 20.000.-Ft
Felelős: Elnök
Határidő: 2018. május. 1.-től június 30.-ig folyamatos
11./ A Parti kertészettel továbbra is ápolni kell a jó hagyományokat és a tőlük kapott
virágokat el kell juttatni a kerttulajdonosokhoz. A kertészet egész évben egy alkalommal
10%-os kedvezményt biztosít a kiküldött névjegykártya alapján.
Felelős: Elnök
Határidő: 2018. március 15.-től folyamatos
13./ Ápoljuk a kapcsolatot a Váci Mihály utcai nyugdíjas klubbal, valamint a Pálos
Károlyhoz tartozó nyugdíjas klubokkal. 2018.04.26.-án 14.00 órai kezdettel a
Berzsenyi Dániel Könyvtárban kiállítást és bemutatkozó beszélgetést tartanak,
majd júniusban sétára hívják a nyugdíjasokat a kertekbe.
Felelős: Elnök
Pénzügyi előirányzat: 20.000.-Ft
Határidő: 2018. április 1.-től folyamatos

Szombathely, 2018. március 23 .

Molnár Lajos sk. elnök

