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

Fenyvesliget Egyesület – Vezetőségi ülés – 7/2013
Jegyzőkönyv
Időpont:
Helyszín:
Jelenlévők:
Meghívott:

2013. június 13. - 19.00 óra
Fenyves Sportcsarnok, Kistarcsa, Raktár krt. 5.
5 fő (Osztrogonácz Ivó, Zöld-Erősdi Blanka, Madarász Imre, Vass Ferenc, Piti Róbert)
1 fő (Kovács Gabriella)

Témák és feladatok:
Jelen lévők a következő napirendi pontokat tekintették át:
1. Kistárcsa Fesztivál értékelése
2. Fenyvesliget Nap értékelése
3. Közrend és Pestor
4. Árvízi segítségnyújtás
5. Pénzügyi helyzet

1. Kistárcsa Fesztivál értékelése
Általánosságban jól sikerült a rendezvény.
Ennek ellenére a vezetőség megállapodott abban, hogy a hasonló-, általa szervezett rendezvényeken a
díjazásban részesülő résztvevők között az Egyesület nem képviseltet(het)i magát, az esetleges
félreértések, konfrontációk miatt.

2. Fenyvesliget Nap értékelése









A rendezvény az előzetes várakozásoknak megfelelően jól sikerült. Az időjárás is kegyeibe fogadta
a szervezőket és a résztvevőket.
102 db étkezési jegy fogyott el,
Pénzügyileg 7.400,- Ft bevétel és 15.600,- Ft adomány gyarapította a költségvetést,
Az Egyesület kasszája 65.000,- Ft-tal csökkent,
Az Artisjus felé a bejelentést meg kell tenni. Ezt Piti Róbert intézi.
A tapasztalatok, melyeket a következő években figyelembe kell venni.
o a Zumbát a focipályán kell megtartani,
o a foci kupát úgy kell szervezni, hogy megszakítás nélkül fejeződhessen be,
o a gyerek programot az érintettek jól fogadták, de ezt is a focipályára kell szervezni,
o az előre leegyeztetett és fixált esemény időpontokat szigorúbban kell betartani, menet
közben változtatni csak alapos indokkal lehessen,
A következő alkalommal meg kell próbálni frissíteni a programokon, új elemek bevezetésével.

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

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

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




A közbiztonsági érzet fokozása- és a bűncselekmények megelőzése érdekében a lakók figyelmét fel
kell hívni a fokozott gondosságra. Az esetlegesen szükségessé váló intézkedések meggyorsítása
érdekében javasoljuk a tagság felé, hogy a kistarcsai körzeti megbízott telefonszámát hívják
elsősorban. Erről Osztrogonácz Ivó levelet küld a tagság felé.
A Pestor ajánlattal kapcsolatban a legfrissebb információkat szórólap formájában kell a lakosság
részére eljuttatni. Ezt a vezetőség a következő napokban megteszi.

4. Árvízi segítségnyújtás
Az Egyesület az árvízi védekezési munkálatokban személyes részvétellel vette ki részét. Tagjai közül
többen is, több napon a gátakon teljesítettek önkéntes szolgálatot.
Osztrogonácz Ivó a tagok felé köszönő levelet küld ki.

5. Pénzügyi helyzet
Az Önkormányzat felé a II. félévre vonatkozó támogatási kérelmet össze kell állítani és határidőre
benyújtani. Az ehhez szükséges nyomtatvány és a korábbi évek kérelmeinek tartalma rendelkezésre áll.

A következő gyűlésre egy később egyeztetett időpontban kerül sor, tekintettel a nyári szabadságolásokra.

A jegyzőkönyvet Piti Róbert készítette el.

Kistarcsa, 2013. augusztus 13.

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