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Fenyvesliget Egyesület – Vezetőségi ülés – 2/2014
Jegyzőkönyv
Időpont:
Helyszín:
Jelenlévők:
Meghívott:

2014. január 20. - 19.00 óra
Fenyves Sportcsarnok, Kistarcsa, Raktár krt. 5.
7 fő (Osztrogonácz Ivó, Juhász Csaba, Zöld-Erősdi Blanka, Tóth Borbála, Madarász Imre, Vass
Ferenc, Piti Róbert)
1 fő (Kovács Gabriella)

A vezetőségi gyűlésre a közgyűlés korábbi tervezett időpontjának változása miatt volt szükség.

Témák és feladatok:

Jelen lévők a következő napirendi pontokat tekintették át:
1. Sikeres Önkormányzati pályázat teendői
2. A Közgyűlés előkészítése
3. A 2014. évi önkormányzati támogatás előkészítése
4. A közeljövő közösségi rendezvényeinek egyeztetése

1. Sikeres Önkormányzati pályázat teendői



A támogatási összeg felhasználásáról az elszámolást Osztrogonácz Ivó leadta.
A dokumentumokat az Önkormányzat elfogadta, kiegészítésül a támogatás felhasználásának
interaktív bizonyítékául fotók megküldését kérte.

2. A Közgyűlés előkészítése






A közgyűlést az eredetileg tervezett 2014. február 9. helyett 2014. február 16-án 1730 órai kezdettel
tartjuk meg. A határozatképesség érdekében a megismételt közgyűlést 2014. február 16-én 18 órai
kezdettel hívjuk össze. Helyszíne a Fenyves Sportcsarnok előtere.
A közgyűlési kiértesítéseket legkésőbb 2014. január 30-ig el kell juttatni a tagokhoz elsősorban email üzenet formájában. Az eredményes közgyűlés összehívása érdekében célszerű lenne
levélszekrény útján is a meghívót eljuttatni a tagsághoz, de az információt a facebook-on és a
honlapon is közzétesszük.
A meghívó szövegezését és kinyomtatását Piti Róbert végzi, az e-mail kiküldését ez alapján
Osztrogonácz Ivó hajtja végre.
A kinyomtatott meghívókat, a meghatalmazásokkal együtt, később egyeztetett területi hatáskörrel
a vezetőségi tagok levélszekrény útján is eljuttatják a tagsághoz.
A közgyűlési beszámolót Osztrogonácz Ivó összeállítja.
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A nem fizető tagok felé a felszólító leveleket Osztrogonácz Ivó hivatalosan postára adta.
A hátsó, egyesületi kezelésben lévő telek hasznosítására felmerült egy „felnőtt” játszótér, fitnesz
park kiépítésének lehetősége. Ezt a tagság elé kell tárni és felhatalmazás esetén a megvalósítás
lehetőségét meg kell vizsgálni.

3. A 2014. évi önkormányzati támogatás előkészítése




Meg kell határozni a támogatás igénylés Egyesületi céljait:
o Az idei évi rendezvények sikeres lebonyolítása,
o Fásítás az egyesület hatáskörébe eső közterületeken,
o Közösségi tér fejlesztése (pl. petanque pálya rendezése)
Fentiek kiegészítéséül felmerült a természetjárás népszerűsítése, melyre további, nem
Önkormányzati pályázati források is igényelhetőek. Ezt tovább kell vizsgálni.
A pályázati dokumentumokat elő kell készíteni, határidő 2014. február 6.

4. A közeljövő közösségi rendezvényeinek egyeztetése


Az Egyesület első alkalommal, 2014. február 22-én 18 órai kezdettel farsangi bált rendez. Ennek
előkészületeit meg kell kezdeni. Terveink szerint, hasonlóan a sikeres szilveszteri bulihoz, a
„Forfa” egyik helyiségében tartanánk, melyhez az Önkormányzatnál a helyiség bérléséhez Vass
Ferenc az előkészületeket megtette.
A belépéshez kötelező lesz jelmez viselése.
Az érdeklődés mértékét előzetes regisztrációval (e-mail) fel kell mérni.
A rendezvény a közgyűlésen is meg lesz hirdetve.
Batyus hozzájárulást tervezünk a rendezvény sikeréhez.
A rendezvényt levélszekrény útján is célszerű lenne meghirdetni.

A következő gyűlésre 2014. február 6-án kerül sor.

A jegyzőkönyvet Piti Róbert készítette el.

Kistarcsa, 2014. január 23.

…………………………………………………..…
Osztrogonácz Ivó s.k.
Elnök
Fenyvesliget Egyesület
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