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Fenyvesliget Egyesület – Vezetőségi ülés – 9/2013
Jegyzőkönyv
Időpont:
Helyszín:
Jelenlévők:
Meghívott:

2013. november 14. - 19.00 óra
Fenyves Sportcsarnok, Kistarcsa, Raktár krt. 5.
6 fő (Osztrogonácz Ivó, Juhász Csaba, Tóth Borbála, Madarász Imre, Vass Ferenc, Piti Róbert)
1 fő (Kovács Gabriella)

Témák és feladatok:
Jelen lévők a következő napirendi pontokat tekintették át:
1. Sikeres Önkormányzati pályázattal kapcsolatos teendők
2. Közelgő Mikulás nappal kapcsolatos teendők
3. További egyéb ügyek

1. Sikeres Önkormányzati pályázattal kapcsolatos teendők
Az Egyesület a városi Önkormányzat pályázatán eredményesen vett részt, részére 200.000,- Ft
támogatási összeg lett megítélve.
A vonatkozó szerződés az érintettek részéről alá lett írva, a pénzügyi átutalás hamarosan megtörténik.
A támogatási keret felhasználásáról a számlákat egyeztetni kell, össze kell gyűjteni és hivatalosan be
kell nyújtani.
A számlák dátuma 2013. július 1. - 2014. január 20. közötti időszakra kell essen.

2. Közelgő Mikulás nappal kapcsolatos teendők








A rendezvény megtartására a rendelkezésre álló helyiségek státuszában változás állt be. Ennek
hatására Madarász Imre javaslatára a vezetőség döntése értelmében a közösségi téren kerül sor, a
közösségi fenyőfa mellett.
Az ajándékozás névre szólóan, de csak felsorolás szerűen fog megtörténni, a korábbi évek
gyakorlatától eltérően nem lesz egyéni elbeszélgetés a Mikulással.
A Mikulás (Madarász Imre) érkezése a tervek szerint lovas kocsival történne. Ehhez a közelben
lévő lovardák lehetőségeit meg kell vizsgálni. Az ezzel kapcsolatos információgyűjtést Vass Ferenc
felvállalta.
A lakóközösség és az érdeklődők tájékoztatása a korábbi évek gyakorlata alapján e-mail
körlevélben, plakátokon és molinón történne.
A létszám előzetes felmérése a korábbi évek gyakorlata alapján írásbeli jelentkezéssel történik. A
kisboltban kihelyezett gyűjtőládában papír alapon és e-mail-ben is lehet jelentkezni. A szülő
nevét, a gyermek(ek) nevét és a lakcímet kell megadni a jelentkezés során.
A jelentkezéseket november 30-ig lehet leadni, a csomagok tartalmának beszerzésére december 4ig kerül sor, melyre távollétében Zöld-Erősdi Blanka lett felkérve.
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Egyesületi tagoknak a csomag díjmentes, míg egyéb jelentkezőknek a helyszínen befizetett 500,Ft / csomag összegű egyesületi támogatás fejében kerül biztosításra.
Az elektronikus levelet a tavalyi év levele alapján Osztrogonácz Ivó kiküldi, míg a plakátot Piti
Róbert készíti el, a molinót Vass Ferenc festi meg.
A rendezvény időpontja 2013. december 6., vasárnap 17 órai gyülekezéssel és 17.30 órai
ajándékozással.

A gyűlést követően a „Mikulás” kérésére az időpont 2013. december 7-re változott.







A kihelyezett tűzrakó helyen közösségi tűzgyújtásra kerül sor.
A résztvevők saját készítésű süteményekkel, teával vagy forralt borral járulhatnak hozzá az Ünnep
fényének emeléséhez.
Az elültetett fenyőfa világító füzérrel történő feldíszítéséhez, a fa mérete miatt, valószínűleg új
fűzért kell beszerezni. Juhász Csaba felajánlotta, hogy az otthoni világításainak működőképességét
ellenőrzi és ha van megfelelő erre a célra, akkor a közösség rendelkezésére bocsátja.
A fenyő feldíszítésére otthoni és/vagy kézileg készített díszeket lehet hozni.

3. További egyéb ügyek


A közmeghallgatás lezajlott, kézzel fogható eredménye sajnos nincs. Érdemi válaszok a
felvetésekre nem érkeztek, a város vezetés propaganda gyűlése volt.
Vass Ferenc felvetette, hogy a telekadókból befolyó pénzeket az érintett területeken kellene az
Önkormányzatnak felhasználnia, így a Fenyvesliget területén is. Ennek okán az Önkormányzat
felé ilyen irányú előterjesztést kellene tenni.
Az Egyesület vezetőségének meglátása szerint meg lehet tenni, de ilyen irányú kötelezettsége a
város vezetésnek valószínűleg nincs, így eredményt várni ettől, nem lehet.

A következő gyűlésre 2013. december 5-én kerül sor, melynek keretén belül a mikulás csomagok
összeállítása is megtörténik.

A jegyzőkönyvet Piti Róbert készítette el.

Kistarcsa, 2013. november 14.

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