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Fenyvesliget Egyesület – Vezetőségi ülés – 5/2014 

Jegyzőkönyv 
 

Időpont:  2014. április 3. - 19.00 óra 

Helyszín: Fenyves Sportcsarnok; Kistarcsa, Raktár krt. 5. 

Jelenlévők: 6 fő (Osztrogonácz Ivó, Juhász Csaba, Zöld-Erősdi Blanka, Tóth Borbála, Vass Ferenc, Piti Róbert) 

Meghívott: 1 fő (Kovács Gabriella) 

 

 

Témák és feladatok: 

 

Jelen lévők a következő napirendi pontokat tekintették át: 

1. A weboldal megújításával kapcsolatos kérdések 

2. A 2014. évi programok pontosítása 

3. A II. Kistárcsa Fesztivál szervezése 

4. Alapszabály módosítás 

5. Önkormányzati egyeztetés 

 

 

1. A weboldal megújításával kapcsolatos kérdések 

 

 A megújítás a jelenlegi weblap állapota miatt szükséges, olyan megoldást kell találni, ami 

egyszerűen kezelhető, nem igényel speciális tudást. Ilyen szolgáltatásokat legalább két cég is kínál 

(webnode és honlapom), döntést kell hozni a peremfeltételek ismerete után. 

 A megújítással párhuzamosan a régi, elavult és nem karbantartott felületeket meg kell szüntetni.. 

 

 

2. A 2014. évi programok pontosítása 

 

 A közgyűlésen elfogadott és korábban előzetesen hozzárendelt dátumokat pontosítottuk az alábbi 

rendezvényekre: 

o szemétszedés:  2014. április 26. (Föld Napja) 

o IV. Fenyvesliget Nap 2014. június 14. 

o II. Kistárcsa Fesztivál 2014. május 16-17. 

o Bicikli túra  2014. július 19. (Balaton körül) 

o Bogrács Fesztivál  2014. szeptember 6. 

o Mikulás   2014. december 6. 

 A dátumokat a tagok felé körlevélben ki kell hirdetni. 

 A szemétszedés tárgyi feltételeit Osztrogonácz Ivó a városi Önkormányzattal egyezteti. 

 A szemétszedéssel párhuzamosan virágosítást is tartunk a közösségi tereken. 
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3. A II. Kistárcsa Fesztivál szervezése 

 

 Több nemzet képviselteti majd magát, ennek megfelelően kell felkészülni. A kiadványokat, 

szavazólapokat, emléktárgyak feliratait jó lenne a résztvevők nyelvén is megjeleníteni. 

 A szervezés az Egyesület hatásköre, de az Önkormányzattól több szükséges információt előzetesen 

be kell szerezni a résztvevők várható létszámáról. 

 A díjazásra felmerült, hogy minden résztvevő kapjon egy egységes csomagot, melyben jellemző, 

Magyarországhoz köthető termékeket teszünk bele (pl. pálinka, tört paprika, kisbatyu jellegű 

csomagolás). 

 A sütögető versenyen induló minden résztvevő egyben versenyző és zsűri is lesz. 

 A tavalyi év tapasztalataiból kiindulva az Egyesület csak szervezőként vesz részt, a sütögető 

versenyen nem indul. 

 

 

4. Alapszabály módosítás 

 

 A megváltozott jogi környezet, az Egyesület vezetőségi tagságában bekövetkezett változás, 

valamint az Egyesület hosszabb távú céljai miatt a tevékenységi kör bővítése okán válik 

szükségessé. 

 Juhász Csaba ügyvéd ismerőse elkészíti a dokumentumokat, amihez a szükséges információkat 

Zöld-Erősdi Blanka írásban megküldi az érintetteknek. A tevékenységi kör módosításához az 

esetleges pontosítást az Önkormányzattal is egyeztetni kell. 

 

 

 

5. Önkormányzati egyeztetés 

 

 A közgyűlésen elhangzottak egyeztetése és a korábbi évek során folytatott megbeszélések 

folytatására az Önkormányzattal a rendszeres találkozókat újra napirendre kell venni. 

 A következő megbeszélésre mielőbb sort kell keríteni, mivel az Önkormányzat több intézkedést is 

tervez a területen a közeljövőben (pl. lámpa, út….). A témákat Juhász Csaba vállalta korábban 

összegyűjteni, melyet követően az időpontot meg lehet határozni. 

 

A következő vezetőségi gyűlésre 2014. április 29-én, kedden kerül sor. 

 

A jegyzőkönyvet Piti Róbert készítette el. 

 

Kistarcsa, 2014. április 3. 

 

 

…………………………………………………..… 

Osztrogonácz Ivó s.k. 

Elnök 

Fenyvesliget Egyesület 
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