Jegyzőkönyv
Készült: 2020. május 28-án a Parkerdei Kertbarát Egyesület, kibővített
Elnökségi ülésén.
Tárgy: A 2020. évi eddigi események, a Felügyelő Bizottság beszámolója
a 2019. évi gazdálkodásról, a második félévi feladatok.
Jelen Vannak:
 Elnökség három tagja:
- Molnár Lajos elnök
- Huszár Árpád alelnök
- Rapali Márton tag
 Felügyelő Bizottság két tagja:
- Szendrey Veronika elnök
- Soós Gyula Bizottsági tag
 Igazoltan távol: Nagy Sándorné Bizottsági tag.
Molnár Lajos elnök ismertette a 2020. évi első öt hónap eseményeit,
beszámolt az év eleji betörésekről, a betörők elfogásáról, az ellopott
tárgyak megkerüléséről és a tulajdonosoknak való visszajuttatásról. Szólt a
Séi önkormányzati vezetőkkel való tárgyalásokról (területrendezési terv,
kamerák felszerelése, utakkal kapcsolatos birtokháborításról, autók
szabálytalan közterületi tárolásáról. Tárgyalt az E-ON illetékeseivel a
közvilágítás költségeiről és Patyi Gáborral, a vízmű fejlesztéséről)
Szendrey Veronika ismertette a Felügyelő Bizottság beszámolóját az
Egyesület 2019.évi gazdálkodásáról.
Az Elnökség az alábbi határozatokat hozta:
- Elfogadta az Egyesület gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolót és
egyetértett annak továbbításával az Országos Bírósági Hivatal felé
- Kivette a határozati javaslatok közül a közvilágítás témakörét, mivel
az E-On által adott információ alapján több millió Ft-ba kerülne az ÉD-i közvilágítás

- Döntött az Elnökség abban is, hogy elmarad az idei Szép Kertes
rendezvény a korona vírus miatt. Arra kérjük a
kerttulajdonosokat, hogy változatlanul ápolják, szépítsék kertjeiket
- Elmarad a Váci M. úti Nyugdíjas Klubbal való rendezvények is
- Döntött az elnökség abban, hogy a könyvelő havi díjazását a határozati
javaslat tervezet szerinti mértékben megemeli 2020. január 1-től
visszamenően
- Az Elnökség felosztotta a Felügyelő Bizottság tagjai között az utcákat,
hogy összeírják az elhanyagolt kerteket, akiket írásban felszólít az
Elnökség
- Az elnök ismertette az április 30-a után nem fizetőket és úgy
határozott az Elnökség, hogy 2020. május 31-ig ad türelmi időt a
befizetésekre, utána viszont késedelmi díjat számítanak fel.
- 2020. május 20-ig 109-en nem fizettek még, ez 650.000 Ft bevétel
kiesést jelent. A régóta nem fizetők ügyében felvettük a kapcsolatot
Dr. Takács Eszter ügyvéddel, akinek június hónapban adjuk át a
szükséges iratokat
- Az Elnökség ez évre kivette a munkatervből a Klapka György Lovas
Polgárőr Egyesület 40.000 Ft-os támogatását
Ha megszűnik a járványveszély, a Közgyűlést a Meghívó szerinti
napirendi pontokkal kell megtartani, szeptember hónapban. A Határozati
javaslatok, az Elnökség által módosítottak szerint addig halasztó
hatályúak.
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