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Fenyvesliget Egyesület – Közgyűlés –2014. február 16. 

Jegyzőkönyv 
 

Időpont:   2014. február 16. - 17.30-20.00 óra 

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

Jelenlévők: 21 tag személyesen, 2 tag meghatalmazott útján 

  továbbá 1 pártoló tag 

(mellékelt jelenléti ív szerint) 

 

A Közgyűlésen megjelent Solymosi Sándor Kistarcsa polgármestere és Zsiák Péter 

önkormányzati képviselő is 

 

Levezető elnök: Juhász Csaba, Egyesületi elnökhelyettes 

 

 

A. pont 

Juhász Csaba levezető elnök köszöntötte a taggyűlésen megjelent rendes egyesületi tagokat és 

Kovács Gabriella pártoló tagot. 

Az Egyesület alapszabályának V. 1./ c./ pontja értelmében a közgyűlés határozatképességéhez a 

szavazásra jogosultak 50% + 1 tagjának jelen kell lenni. 

A közgyűlés meghirdetett 17.30 órai kezdésére a határozatképességhez szükséges taglétszám 

nem állt rendelkezésre, 18 szavazásra jogosult tag jelent meg, ezért a közgyűlés megkezdése 

meghiúsult. 

Az időközben beérkezett további tagoknak köszönhetően 17.45 órára a határozatképesség 

megállapítást nyert, és Juhász Csaba elnökhelyettes, levezető elnök a közgyűlést megnyitotta. 

Az egyesületnek jelenleg 40 rendes és 1 pártoló tagja van, melyből a közgyűlésen megjelent 21 

rendes tag személyesen, 2 rendes tag meghatalmazott útján, valamint 1 pártoló tag. 

Fentiek alapján a szavazati jogosultságok 23 szavazat (57,5%). 

A jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. sz. mellékleteként csatolva. 

 

Juhász Csaba levezető elnök Piti Róbertet javasolta a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére a felkérésre jelentkezők közül kiválasztotta Pintér Erika és Vass 

Ferenc egyesületi tagokat. 
 

A jogszabályokban és az alapszabályban rögzített feltételeknek a közgyűlés összehívása 

megfelelt, az érintettek 2014. január 28-án írásos (elektronikus levél és levélszekrény) értesítést 

kaptak a közgyűlés időpontjáról és a napirendi pontokról. A meghívó a jegyzőkönyv 1. sz. 

mellékleteként csatolva. 
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A napirendi pontok ismertetésre kerültek. 
1. Pénzügyi beszámoló   Osztrogonácz Ivó, elnök 

2. 2013. évi események, eredmények  Osztrogonácz Ivó, elnök 

3. 2014. évi tervek    Osztrogonácz Ivó, elnök 

4. Nem fizető tagok kizárása   Juhász Csaba, elnökhelyettes 

5. Vezetőség értékelése, vezetőség megválasztása 

6. Vélemények, javaslatok, hozzászólások 

 

A levezető elnök szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyvvezető- és hitelesítő tagok személyét, a 

közgyűlés összehívásának körülményeit, valamint a napirendi pontokat. 

 

Szavazás: A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta. 

 

Ezt követően juhász Csaba felkérte Osztrogonácz Ivó egyesület elnököt, hogy tartsa meg 

beszámolóját. 

Osztrogonácz Ivó egyesületi elnök vetített beszámolójában ismertette az Egyesület pénzügyi 

gazdálkodásának adatait és tevékenységét; a 2013. évben elért sikereit, vállalásait, azok teljesülését; 

továbbá a 2014. év terveit, lehetőségeit. 

A beszámoló a jegyzőkönyv 3. sz. mellékleteként csatolva. 

 
 

B. pont – 1. napirend – Pénzügyi beszámoló 

 

Költségvetési beszámoló a 2013. évről: 

A beszámoló során számokkal alátámasztva részletesen bemutatta az egyesület működését, 

bevételeit és kiadásait. 

Az egyesületnek 707.324,- Ft bevétele és 411.000,- Ft kiadása keletkezett 2013. év folyamán. 

A működési számla pénzügyi záróegyenlege 296.324,- Ft volt 2013. december 31-ével. 
 

Költségvetési tervezet a 2014. évre: 

Az egyesület az idei évben is pályázik az Önkormányzat felé pénzügyi támogatásokra. 

Az egyesület a 2014. évben 880.000,- Ft bevétellel és 680.000,- Ft kiadással tervezte meg 

költségvetését. A pénzügyi stabilitáshoz nagymértékben hozzájárul a Fenyves Sportcsarnok 

üzemeltetői által tett részbeni felajánlás, mely a csarnokhoz tartozó területek egyesület általi 

használatát teszi lehetővé. 
 

Mérleg 
 

Eredménykimutatás 
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A pénzügyi beszámoló adatait Zöld-Erősdi Blanka kincstárnok, gazdasági tisztségviselő állította 

össze. 
 

A beszámolóhoz a tagság részéről észrevétel, kérdés, hozzászólás nem érkezett. 

A levezető elnök szavazásra bocsátotta a pénzügyi beszámolót. 

 

Szavazás: A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta. 
 

 

C. pont – 2. napirend – 2013. évi események, eredmények 

 

A 2013. évben az alábbi események kerültek megrendezésre: 

 2013. március 10. –  Évi rendes közgyűlés 

 2013. április 27. -  Szemétszedés 

 2013. május 18.  I. Kistárcsa Fesztivál 

 2013. május 18.  Virágosítás 

 2013. június 1. -  III. Fenyvesliget nap 

 2103. június 7-8.  Árvízi védekezés 

 2013. július 16.  Kerékpár túra 

 2013. szeptember 28. - Kátyúzás a Zsálya utcában 

 2013. október 12.  Közösségi tér fejlesztése 

 2013. október 23.  Koszorúzás 

 2013. november 7.  Közmeghallgatás 

 2013. december 8. -  Mikulás ünnepség 

 

A hagyományos Bogrács Fesztivál a rossz időre tekintettel 2013. évben sajnálattal elmaradt. 

 

A 2013. évben az alábbi eredmények születtek az Egyesület közreműködésében: 

 Elkészítettük az Egyesület zászlóját 

 Sikerrel pályáztunk Önkormányzati támogatásra 

 Szikkasztó rendszer bővítés a Rozmaring utca mély pontján 

 Közösségi tér fejlesztése: 
o Virágosítás 
o Padok kihelyezése a közösségi térre 
o Közösségi fenyőfa ültetése 
o Központi sütögető hely kialakítása 
o Szemétgyűjtők kihelyezése a közösségi téren 

 

Az Elnök a fenti felsoroláson túl, pár mondatban részletesebben is kifejtette a programok és 

eredmények mögött meghúzódó munkát és erőfeszítéseket. 
 

 



   
 
 
 
 
 

Adószám: 18215728-1-13 
Bankszámlaszám: CIB 10702301-66676483-51100005 

 

Fenyvesliget_közgy_jkv_20140216_Honlapra.doc     4 

Fenyvesliget Egyesület 
Regisztrált cím: 2143 Kistarcsa, Rozmaring utca 9. 

Web: www.fenyvesliget.com 
E-mail: fenyvesliget@gmail.com 

Fax: +36-28/473-422 
Fax 

 
 

 

A levezető elnök szavazásra bocsátotta a 2013. évi rendezvények és eredmények beszámolóját. 

 

Szavazás: A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta. 
 

D. pont – 3. napirend – 2014. évi tervek 
 

Tervek a 2014. évre: 

 Idén is pályázunk Önkormányzati támogatásra, 

 A Zsálya utca földes szakaszának szilárd burkolattal történő kiépítésére az 

Önkormányzattól szóbeli ígéretet kaptunk, 

 Önkormányzattól független támogatási pályázatok felkutatása, megpályázása, ehhez az 

alapszabály módosítása válhat szükségessé. 

Az Elnökség kéri a tagok felhatalmazását az Alapszabály módosítására, mivel az 

Alapszabály rendelkezései értelmében ehhez a Közgyűlés határozata szükséges! 

 Közösségi tér további bővítése, fejlesztése: 
o Fásítás a kiszáradt fák pótlásával, esetleg a Raktár krt-i járda mentén, 

o Emlékezőhely kialakítása, 

o Sütögető helyek bővítése mobil eszközökkel 

 Önkormányzati útépítések előmozdítása (ingatlan adók felhasználása helyben), 

 Lenti telek hasznosítása (szabadidős fitnesz park), 

 Játszótér távfelügyeleti rendszerének kiépítése (biztonsági kamera kihelyezés), 

 Tagok közti kommunikáció hatékonyságának növelése (honlap, levelezési lista, facebook) 

 Önkormányzati kapcsolatok fejlesztése (javaslattételek, pályázatok beajánlása) 

 

Tervezett rendezvények, események a 2014. évre: 

 Farsang, 

 Szemétszedés, 

 Virágosítás, 

 II. Kistárcsa Fesztivál a Kistarcsa Napok rendezvény keretein belül, 

 IV. Fenyvesliget nap 

(a foci kupa saját elnevezéssel Szabó Bertalan emléktorna néven a továbbiakban), 

 III. Bogrács fesztivál, 

 Kirándulás, 

 Mikulás party, 
 

Osztrogonácz Ivó elnök elmondta, hogy az Egyesület a korábbi évekhez hasonlóan az 

Önkormányzattal folyamatos egyeztetéseket tartott, melyek a jövőben is folytatódnak. 

Ennek és az Egyesület aktivitásának eredményeként Egyesületünk elismertsége tovább nőtt, 

melyre bizonyíték az is, hogy a tavalyi évben sikerrel megrendezett Kistárcsa fesztivál nagyobb 

léptékű megrendezésére az idei évre felkérést kaptunk! 

Ezen túlmenően az Egyesület minden jelentős városi rendezvényen biztosította képviseletét. 
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A közgyűlésen megjelent Solymosi Sándor polgármester hozzászólásában megerősítette az 

elhangzottakat és tájékoztatta a tagságot, hogy az önkormányzati költségvetés 2103. február 19-én 

kerül elfogadásra. Ennek eredményeként a civil szervezetek támogatására fordítható pénzügyi 

alapot a testület megemeli, illetve az idén egyszeri alkalommal kerül a támogatási pályázat 

meghirdetésre. 

Megerősítette azon szóbeli ígéretét is a testületnek, hogy a földes Zsálya utcai szakasz szilárd 

burkolatot kap az idei évben. 

 

 

Az elhangzottakat kiegészítve a megjelent tagok az alábbi ügyekben tettek hozzászólást: 

 

 fásítás az utcákon 

Fordítsunk erőforrásokat az utcák fásítására, összhangban az útépítési tervekben 

meghatározott, leendő rendezett utca elrendezéssel. 

 

 Önkormányzati egyeztetések 

Az Önkormányzati egyeztetéseket az alábbi főbb témákban folytatjuk: 

o csatornarendszer bővítése, rendezése 

o közvilágítás fejlesztése, 

o útépítési fejlesztések, 

o járda fejlesztések, 

 

 tagok közötti kommunikáció fejlesztése 

A minden hónap első csütörtökén megtartott vezetőségi ülések mindenki számára 

nyilvánosak. A soron következő ülések várható témáját a tagok előtt ismertetjük 

(honlap és kör e-mail), így az érdeklődők részt tudnak venni és érdemben 

hozzászólni a témákhoz. 

 

 Körlevelek, kérdőívek 

A korábbi évek gyakorlatában már előfordult hogy a vezetőség kérdőív formájában a 

tagság véleményét, észrevételeit kikérte. 

Ezzel a kommunikációs eszközzel a vezetőség időszakosan a jövőben is élni kíván. 

 

 útépítések fejlesztése 

o A Raktár körút bevezető szakaszán, az „S” kanyarban a villanyoszlop baleset 

veszélyes helyen van, nagymértékben szűkíti a közlekedési területet. Ennek 

áthelyezését, megszüntetését elő kell mozdítani, 

o Az utak elsőbbségi és forgalmi rendjét a kérdéses helyeken egyértelműsíteni kell 

pl. a Raktár körút és Fenyves utca sarkán, 
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 Fenyves erdő rendezése 

Elő kell mozdítani a lehetőségekhez mérten a fenyves állapotának rendezését, hogy 

méltó legyen arra, hogy kikapcsolódásra és sportolásra igénybe lehessen venni. 

 

Solymosi Sándor hozzászólásában tájékoztatta a tagságot, hogy az erdő állami 

tulajdonban van. A terület korházi pót-területként van nyilvántartásban, az 

önkormányzatnak nincs tudomása a terület sorsáról, de értesülései szerint az erdő 

faállománya vágás érett. A tulajdonosi egyeztetéshez a közreműködő segítségét 

felajánlotta. 

 

 „lenti” telek hasznosítása 

A hasznosításra az alábbi ötletek merültek fel: 

o felnőtt fitnesz játszótér, 

o családi erdő, családonként egy-egy fa ültetésével, 

o gyerek játszótér 

 

A tagság további ötleteket is bármikor előterjeszthet az egyesület nyilvános elérhetőségein, vagy 

a vezetőségi tagok megkeresésén keresztül. 

 

 

A levezető elnök szavazásra bocsátotta a 2014. évi tervek ismertetését a napirendi- és kiegészítő 

pontokkal. 

A felhatalmazással az erőforrások ismeretében a Vezetőség döntési kompetenciával rendelkezik 

a 2014. évi fejlesztések lépéseiről, azok ütemezéséről, erőforrásainak biztosításáról. 

A Tagság egyben szavazott a szükséges Alapszabály módosításról is! 

 

Szavazás: A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta. 

 

 

E. pont – 4. napirend – Tagok kizárása 

Juhász Csaba elnökhelyettes az Egyesület alapszabályában foglaltak értelmében a tagság felé 

egyesületi tagdíjjal elmaradásban lévő tag kizárására tesz javaslatot. 

Emlékezteti ugyanakkor a tagságot arra, hogy méltányossági alapon az Egyesület tagdíj-

mentességet adhat, ezt azonban írásban kell kérvényezni. 

Az Alapszabály VII.2. pontjának értelmében az Egyesület tagjai részére havi 1.000,- Ft tagdíjat 

állapított meg, melyet az Alapszabály IV.2.b. pontja szerint a tag köteles legkésőbb minden hónap 

15-ig befizetni. Az alapszabályzat III.3. pontjának értelmében a három hónapnál hosszabb időn át az 

írásos felszólítás ellenére is tagdíjfizetési elmaradással rendelkezőket kizárással kell súlytani, melyről 

a III.4. pont értelmében a Közgyűlés hivatott dönteni, és a kizárás végrehajtása az Elnökség feladata. 
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Mivel az alábbi Érintett a kiküldött írásbeli felszólításra nem válaszolt, fizetési 

kötelezettségének többszöri szóbeli figyelmeztetés ellenére sem tett eleget, így az Elnökség az alábbi 

tag kizárását terjeszti be az Közgyűlés felé: 

 Harakály Ferenc 

 

A levezető elnök szavazásra bocsátotta a nem fizető tag kizárását. 

 

Szavazás: A közgyűlés 1 ellenszavazat mellett többségi szavazással elfogadta. 

 

A kizárt tag bármikor újra kérvényezheti felvételé az Alapszabály rendelkezéseinek értelmében. 

 

 

F. pont – 5. napirend – Vezetőség értékelése, új vezetőség megválasztása 

 

Az Elnökség 2013. évben az alábbi tisztségviselőkből állt: 

 Elnök:   Osztrogonácz Ivó 

 Elnökhelyettes: Juhász Csaba 

 Titkár:   Piti Róbrt 

 Kincstárnok:  Zöld-Erősdi Blanka 

 

Az Elnök, Osztrogonácz Ivó ismertette a tagsággal, hogy a megnövekedett személyes 

elfoglaltságai okán nem tudja a posztot teljes értékűen betölteni, ezért az elnöki pozícióról 

lemondana, amennyiben érkezik jelentkező a megüresedő helyre. 

 

Juhász Csaba felhívására a vezetőségi posztok betöltésére a tagság részéről jelentkező nem 

érkezett.  

Az Elnökség munkájával kapcsolatban sem a tagság, sem harmadik fél részéről kifogás nem 

merült fel. 

 

Ezt követően a levezető elnök szavazásra bocsátotta a vezetőség névsorát. 

 

Szavazás: A közgyűlés 1 ellenszavazat mellett többségi szavazással elfogadta. 

 

Ennek értelmében az Elnökség 2014. évben az alábbi tisztségviselőkből állt: 

 Elnök:   Osztrogonácz Ivó 

 Elnökhelyettes: Juhász Csaba 

 Titkár:   Piti Róbrt 

 Kincstárnok:  Zöld-Erősdi Blanka 
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A vezetőség munkáját az alábbi önkéntesek segítik: 

 Informatikai támogatás:  Verkmann Gábor 

 Sport programfelelős:   Madarász Imre 

 Kulturális programfelelős:  Vass Ferenc 

 

Mindezek mellett a vezetőség a tagok részéről kéri és várja a segítő támogatást, aktív részvételt a 

programok szervezéséhez, lebonyolításához. 

 

 

G. pont – 6. napirend – Vélemények, javaslatok, hozzászólások 

 

A tagság részéről a korábbi pontok elővezetése közben megtett érdemi észrevételek, 

javaslatokon kívül további hozzászólás nem volt. 

 

 

H. pont – Közgyűlés bezárása 
 

Juhász Csaba levezető elnök megköszönte a megjelent tagok és érdeklődők részvételét és aktív, 

konstruktív hozzáállását. 

 

Ezt követően a közgyűlést berekesztette! 

 

 

I. pont – Kistarcsa Polgármesterének tájékoztatója 
 

A közgyűlés bezárását követően az Önkormányzat képviseletében megjelent Solymosi Sándor 

polgármester, és Zsiák Péter önkormányzati képviselő –a fentebb rögzített kiegészítéseken 

túlmenően- tájékoztatót tartott az egyesületet közvetlenül vagy közvetetten érintő ügyekről. 

 

Megerősítette az egyesület vezetőségének azon kinyilatkoztatását, hogy a város köztestülete 

szerint is a Fenyvesliget Egyesület a városban működő egyesületek közül a leghatékonyabban és 

legösszeszedettebben működik, ami egyedülállónak nevezhető. 

 

Az Egyesület minden jelentős önkormányzati rendezvényen képviseletét biztosítva részt vett. 

 

Gratulációját fejezte ki a vezetőség és a tagság munkájáért, és felhívta a figyelmet arra, hogy a 

hatékony és érdemi munka gyümölcseként, az önkormányzat a lehetőségeihez mérten miden 

segítséget megad és mindent megtesz, hogy az itt élők életminősége és közérzete a lehető 

legnagyobb mértékben emelkedjen. 
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Megerősítette a Zsálya utcai aszfaltozás elkészítését 2014. év folyamán. 

Támogatni fogják az Egyesület fásítási programját. 

 

Ötleteikkel segítik a még hatékonyabb munkát, amire alkalomadtán külön felhívják ez 

Egyesület vezetőségének figyelmét. 

 

A Raktár körúti járda befejező szakaszának megépítése nem a város hatásköre, hanem egy 

megállapodás értelmében a korház előtt fejlesztést tervező CBA feladata. Azt sajnos Ő is tapasztalta, 

hogy nem jutott el még a megvalósításig. Ehhez köze van az érvényben lévő pláza stop rendeletnek 

is, és az időközben a tervekben történt módosításnak is. 

Az építési engedély 2013. szeptember hóban kiadásra került, és kérték a CBA vezetőségét arra, 

hogy az építkezés megkezdésének első feladatai között szerepeljen a járda befejezése. 

 

A terület esővíz elvezetési problémáinak további javítására harmadik szikkasztó létesítését is 

betervezték a költségvetésbe, a hely kijelölésére kérte az Egyesület közreműködését. 

 

A közvilágítás fejlesztésének ügyében is a közös gondolkodás és cselekvés mellett tette le voksát. 

Kérte, hogy írja össze az Egyesület az igényeit, mert folyamatosan egyeztetnek Ők is az érintett 

üzemeltetőkkel, fenntartókkal. A szükséges és elégséges lámpatestek kihelyezéséhez az 

erőforrásokat részükről biztosítani fogják. 

A közvilágítási beruházási keret az idei évre még nem végleges, azért mindenképpen egyeztetni 

kell, ehhez kéri a személyes közreműködést, megbeszélést február végén, március elején. 

A közgyűlés során szóba került, kanyarban lévő, balesetveszélyes lámpaoszlop megoldására, 

eltávolítására a KIVÜ Kft. bevonásával a szükséges lépéseket megteszik. 

 

A közlekedés fejlesztésének, koordinációjának javítására EU-s előírások alapján a tavalyi év 

során, 3 verzióban elkészült egy koncepció, ami alapvető változást hoz a település életében. 

A projekt 10 millió Ft-os nagyságrendű, és a Fenyvesliget területe ebben is kiemelt figyelmet 

kap. A megvalósítás megkezdésével meg kell várni a 2014. február 19-i képviselőtestületi ülést, ahol 

a költségvetés előterjesztése és szavazása lesz. 

Az átmenő forgalom csillapítására a városban több helyen virágládák (nem fából) kerülnek 

kihelyezésre. 

 

Kátyúzásra 8 millió Ft-ot fordít a város, de út karbantartásra további, nem városi forrásokra is 

lehet pályázni, amihez szintén felajánlotta Solymosi Sándor úr a város segítségét. 

 

Tájékoztatta a tagságot arról is, hogy az el nem adósodott önkormányzatok részére 

rendelkezésre álló kormányzati keretre Kistarcsa is benyújtotta kérelmét, de erről több 

információval jelen állapotban nem szolgálhat. 
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Azzal a felvetéssel kapcsolatban, hogy a telekadókból a Fenyvesliget területéről befolyó pénzek 

itt kerüljenek elköltésre, azt válaszolta, hogy a költségvetés tervezése során a bevételekből első 

körben az önkormányzat stabil működését kell biztosítani és ezt követően a fennmaradó pénzek 

fordíthatók csak úgynevezett jóléti intézkedésekre (pl. útépítésre és csatornázásra). 

 

Végül elmondta még, hogy a város vezetése a következő évekre egy 5 éves programot dolgozott 

ki részletes gazdasági programmal, melyek modul rendszerben, egymásra épülve biztosítják a város 

működését és fejlődését. 

 

 

 

 

 
A jegyzőkönyvet Piti Róbert készítette el. 

 

Kistarcsa, 2014. február 16. 

 

 

 

…………………………………………………..… …………………………………………………..… 

Osztrogonácz Ivó s.k.       Juhász Csaba s.k. 

Elnök         Elnökhelyettes 

Fenyvesliget Egyesület             Fenyvesliget Egyesület 

 

 

 

…………………………………………………..… …………………………………………………..… 

Vass Ferenc s.k.       Pintér Erika s.k. 

      Jegyzőkönyv hitelesítő            Jegyzőkönyv hitelesítő 

        Fenyvesliget Egyesület             Fenyvesliget Egyesület 

 

 

 

 

…………………………………………………..… 

Piti Róbert s.k. 

             Titkár, jegyzőkönyvvezető 

          Fenyvesliget Egyesület  
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Mellékletek 

 

1. sz. melléklet: Közgyűlési meghívó 

2. sz. melléklet: Jelenléti ív 

3. sz. melléklet: Beszámoló 
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1. sz. melléklet: Közgyűlési meghívó 
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3. sz. melléklet: Beszámoló 
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