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

Web: www.fenyvesliget.com
E-mail: fenyvesliget@gmail.com
Fax: +36 28 473422
Fax

Fenyvesliget Egyesület – Vezetőségi ülés – 5/2013
Jegyzőkönyv
Időpont:
Helyszín:
Jelenlévők:
Meghívott:

2013. május 2. - 19.00 óra
Fenyves Sportcsarnok, Kistarcsa, Raktár krt. 5.
6 fő (Osztrogonácz Ivó, Zöld-Erősdi Blanka, Tóth Borbála, Madarász Imre, Vass Ferenc, Piti
Róbert)
1 fő (Kovács Gabriella)

Témák és feladatok:
1. Közgyűlési tapasztalatok. Adminisztratív feladatok előrehaladása
A közhasznúsági jelentés is elkészült, melyet Osztrogonácz Ivó elnök ellenjegyzett.
A közzétételi díj rendezéséhez is (3.000,- Ft) a banki pénzügyi művelethez szükséges token cseréjét
mielőbb a bankban az illetékeseknek el kell intézni. Jelenleg közös aláírási jog van érvényben, melyet
célszerű egyénire módosítani az ügyintézés hatékonyságának növelése érdekében.
Az alapszabály módosításának ügyintézésére egy ügyvédi árajánlat érkezett be, mely 50.000,- + ÁFA
összegről szól. A megalapozott döntéshez további árajánlatokat kell beszerezni.
Felelős: Blanka, Csaba és Gabi,
hi.: 2013.05.15.

2. Játszótér berendezések, Önkormányzattal új megállapodás
Játszótér, közösségi tér:
Az Önkormányzattal Osztrogonácz Ivó a módosított megállapodást aláírta. A dokumentum a
Polgármester aláírására vár.
A területre 2013. április 27-én társadalmi munkában 6 db pad kihelyezésre került. A visszajelzések alapján
a lakók örömmel és köszönettel fogadták.
Kiépítésre került a petanque pálya is.
A bekerülési költségeket összesíteni kell.
A fejlesztés következő állomásaként kukákat is ki kell helyezni. Ezek anyagszükségletét Vass Ferenc
felméri. A kukákat a játszótér környékén lehetőség szerint fedeles kivitelben kell elkészíteni.
Egyelőre 2 db kuka készül a játszótér-petanque pálya mellé és a közösségi térre.
A homokozó fölé a napvédelem érdekében vitorla jellegű napellenző készül Vass Ferenc ügyintézése
mellett.
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A kiültetett növények gondozására a locsolást továbbra is szükségesnek tartja a vezetőség. Ezt a
közeljövőre nézve az alábbi ütemezés szerint szervezzük:
 2013. május 6.
Tóth Borbála és Vass Ferenc
 2013. május 8.
Zöld-Erősdi Blanka és Lővei Gábor
 2013. május 10.
Osztrogonácz Ivó és Piti Róbert

3. Útépítés önerőből, ajánlatok értékelése
A Borostyán utca bevezető szakaszának (Zsálya utca) aszfaltozását, szegélyezését az Önkormányzat az idei
év folyamán elkészíti. A munkára vonatkozó árajánlatot, költségvetést az Egyesület részére betekintés
céljából átadja.
A vízelvezetés fejlesztésére szolgáló uniós pályázati kiírása még nem jelent meg, májusra várható
Egyesületünk a pályázatot részletesen áttekinti, és pályázati lehetőségeit felméri.

4. Önkormányzati kapcsolat állapota
Ezen tervezett napirendi pont megtárgyalása időhiány miatt elmaradt.

5. Pestor árajánlat, lakossági igények felmérése
Ezen tervezett napirendi pont megtárgyalása időhiány miatt elmaradt.

6. Programok szervezése, hol tartunk most
Az alábbi programokat tervezzük az idei évben:
 Kistárcsa Fesztivál
május 18.
 III. Fenyvesliget Nap
június 1.
 III. Bogrács Fesztivál
szeptember 7.
 szemétszedés
szeptember 7.
 Mikulás
december 8.
Kistárcsa fesztivál: előrehaladás, hátralévő feladatok, erőforrások,
A rendezvény a városi Kistarcsai Napok keretén belül, a Suzuki szalon melletti területen kerül
lebonyolításra.
 10 – 14 óra között 8 db városi egyesület képviseletének részvételével tárcsán sütés (verseny) zajlik.
 A hozzávalókat (hús és köret) a csapatok maguknak biztosítják, a legjobb ételt készítő csapat
(tálalás és íz alapján elbírálva) a Fenyvesliget Egyesület díját kapja meg. A díj egy gravírozott tálka,
melynek beszerzése még feladat.
 Minden résztvevő oklevélben részesül.
 A programok színesítésére a tavalyi évben, a Fenyvesliget Napon kitöltött kvíz kérdésekben
mérhetik össze tudásukat a vállalkozó kedvű jelentkezők.
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A résztvevő egyesületek számára egységes megjelenést biztosító névtáblákat kell készíteni. A
laminálás házon belüli tárgyi feltételeit Madarász Imre megvizsgálja.
A szükséges eszközöket (asztalok, székek, sütő tárcsák, étel alapanyagok…) az egyesületek
maguknak biztosítják. Egyesületünk a készítendő ételt még nem találta ki.
Az Egyesület saját zászlójának elkészítésére ajánlatokat gyűjtött be. Ezek alapján egy 90 x 240 cm
méretű komplett strandzászló elkészítése bruttó 29.000,- Ft körül alakul (www.zaszlo.hu).
Ebből a zászló 10.000,- Ft+ ÁFA összeget tesz ki. A tartószerkezet 14.000,- Ft + ÁFA. A talp
A zászló fehér alapon logóval, szélén sötétzöld sávban „Fenyvesliget Egyesület” világoszöld
felirattal.
16 – 20 óra között kerül lebonyolításra a petanque bemutató
Egyesületünket Vass Ferenc és Osztrogonácz Ivó képviseli

III. Fenyvesliget Nap: programok, helyszínek, ütemezés, koordináció
 A tervezett programok és helyszínek:
Foci pálya
___
Sportcsarnok előtti terület_______
800 – 1130
Fenyves Liga foci selejtezők
900
Főzés előkészületek
00
10
Főzés
30
30
11 – 12
Gyermek műsor
1300
Ebéd
00
00
15 – 16
Fenyves Liga foci döntők
00
00
16 – 17
Családi vetélkedő
1700
Koncert
00
18
Sörivó verseny







A foci kupa lebonyolítását a korábbi évekhez hasonlóan Madarász Imre irányítja. A csapatok
4.000,- Ft/csapat nevezési díj fejében indulhatnak el. A mérkőzések 2x12 perces félidőkkel, 4+1 fős
csapatokkal kerülnek lebonyolításra. A mérkőzések bíráját később jelöljük ki.
A tavalyi győztestől a vándor kupát vissza kell szerezni.
A győztes kupát kap, a legjobb góllövő díjat, minden résztvevő oklevelet. Az oklevelet
megpróbáljuk házon belül, egyedi egyesületi jelleggel megszerkeszteni, melyre Piti Róbert
vállalkozott.
A gyerek műsor programját Tóth Borbála egyezteti az általa ismert előadókkal.
Az ebédre idén kolbászos paprikás krumpli elkészítését tervezzük 200 főre, melyet Madarász Imre
mesterszakács felügyelete mellett önkéntes kukták készítenek majd el. A hús beszerzését a
korábbiakhoz hasonlóan Zöld-Erősdi Blanka intézi.
Az ebéd Egyesületi tagoknak és családtagjaiknak ingyenes lesz, míg egyesületi tagsággal nem
rendelkező vendégek részére egy adag ebéd 300,- Ft-ba kerül.
A jogosultság igazolása karszalagos rendszerben történik. Tagok ingyen kapnak karszalagot, egyéb
érdeklődők pedig elővételben vagy a helyszínen karszalagot vásárolhatnak.
Ebédet csak érvényes Egyesületi karszalaggal lehet igényelni.
A karszalagok beszerzésére árajánlatokat kel begyűjteni.
Az idei évben a lehetőségek alapján kizárólag kültéri rendezvény lebonyolítására van lehetőség,
emiatt eső esetén a rendezvényt elnapoljuk.
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A rendezvény promóciójára molinót helyezünk ki a sportcsarnok előtti útszakaszra, melyet Vass
Ferenc készít el. (Ezen megoldásnak a szemétszedés tapasztalatai alapján nagy volt a mozgósító
ereje.
Készítünk továbbá 5 db nagyméretű plakátot és szórólapokat is. A rendezvény plakátját elő kell
készíteni, a tavalyi készítő az idén már nem tud nekünk segíteni.
A tagok előzetes értesítése a következő hét folyamán e-mail-ban is megtörténik.
Sörárusításra a tavalyi közreműködőket fel kell kérni, ezt Juhász Csaba kapcsolatain keresztül
történik.
A kisbolt vezetőit is meg kell ezügyben keresni.
A vattacukor készítés feltételeit meg kell vizsgálni, erre Lővei Gábort kérjük fel.
Az Önkormányzat felé történő támogatási kérelmet Tóth Borbála az előző évek kérelmei alapján
elkészíti.

Virágosítás
A közösségi téren virágosítást tervezünk. A városi virágosításra 2013. május 11-én kerül sor.

7. Honlap tartalma és megjelenése. Párhuzamosság megszüntetése (www.fenyvesliget.atw.hu).
- az elérhetőségek, kapcsolati adatok javítása
Ezen tervezett napirendi pont megtárgyalása időhiány miatt elmaradt.

8. Egyéb
- kérdőív, körlevél
Ezen tervezett napirendi pont megtárgyalása időhiány miatt elmaradt.

A következő nyílt vezetőségi ülés időpontja 2013. május 15., melyen elsődlegesen a III. Fenyvesliget Nap
szervezése kerül napirendre.

A jegyzőkönyvet Piti Róbert készítette el.

Kistarcsa, 2013. május 6.

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