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Fenyvesliget Egyesület – Vezetőségi ülés – 1/2014 

Jegyzőkönyv 
 

Időpont:  2014. január 9. - 19.00 óra 

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

Jelenlévők: 6 fő (Osztrogonácz Ivó, Zöld-Erősdi Blanka, Tóth Borbála, Madarász Imre, Vass Ferenc, Piti 

Róbert) 

Meghívott: 1 fő (Kovács Gabriella) 

 

 

Témák és feladatok: 

Jelen lévők a következő napirendi pontokat tekintették át: 

1. Sikeres Önkormányzati pályázat teendői 

2. A Közgyűlés előkészítése 

3. A 2014. évi önkormányzati támogatás előkészítése 

4. A közeljövő közösségi rendezvényeinek egyeztetése 

5. Az Egyesület nyilvános adminisztratív felületei (internetes megjelenések) 

 

 

1. Sikeres Önkormányzati pályázat teendői 

 

 Az Egyesület a városi Önkormányzat pályázatán eredményesen vett részt, részére 200.000,- Ft 

támogatási összeg lett megítélve. 

 A támogatási összeg felhasználásáról az igazoló számlákat 2014. január 20-ig az Önkormányzat felé 

be kell mutatni. 

 A szükséges dokumentumokat Osztrogonácz Ivó gyűjti össze, melyekhez Zöld-Erősdi Blanka a 

nála lévő költségszámlákat átadta. 

 

 

2. A Közgyűlés előkészítése 

 

 A közgyűlést az idei évi támogatási pályázat várható benyújtási határidejéhez igazítva 2014. 

február 9-én 1730 órai kezdettel tartjuk meg. A határozatképesség érdekében a megismételt 

közgyűlést 2014. február 9-én 18 órai kezdettel hívjuk össze. 

 A közgyűlési kiértesítéseket legkésőbb 2014. január 24-ig el kell juttatni a tagokhoz elsősorban e-

mail üzenet formájában. Az eredményes közgyűlés összehívása érdekében célszerű lenne 

levélszekrény útján is a meghívót eljuttatni a tagsághoz, de az információt a facebook-on és a 

honlapon is közzétesszük. 

 A közgyűlés előkészítéséhez Zöld-Erősdi Blanka a könyvelési anyagokat összeállítja és rendelkezik 

azok könyvelőhöz történő eljuttatásáról. 

 A nem fizető tagok felé a felszólító leveleket ki kell küldeni, melyet Osztrogonácz Ivó hivatalosan 

postára ad. A korábban megírt levél szövegezését Zöld-Erősdi Blanka aktualizálja. 

 

mailto:fenyvesliget@gmail.com


   
 
 
 
 
 

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. A 2014. évi önkormányzati támogatás előkészítése 

 

 Meg kell határozni a támogatás igénylés Egyesületi céljait: 

o Az idei évi rendezvények sikeres lebonyolítása, 

o Fásítás az egyesület hatáskörébe eső közterületeken, 

o Közösségi tér fejlesztése (pl. petanque pálya rendezése) 

 A pályázati dokumentumokat elő kell készíteni, határidő 2014. február 6. 

 

 

4. A közeljövő közösségi rendezvényeinek egyeztetése 

 

 Az egyesület nevéhez -fennállása óta- minden évben több sikeres rendezvény megszervezése 

köthető. A tavalyi évben a saját közösségi rendezvényein felül, a városi rendezvényekhez 

kapcsolódva is rendezett eseményt (I. Kistárcsa Fesztivál). 

 A már hagyományosnak mondható programokat az idei évben is meg kívánjuk tartani, esetleg 

bővíteni ezek körét: 

o Farsang, 

o Fenyvesligeti Nap, 

o Kistárcsa, 

o Bogrács Fesztivál, 

o Mikulás, 

 Az Egyesület első alkalommal, 2014. február 22-én farsangi bált rendez. Ennek előkészületeit meg 

kell kezdeni. Terveink szerint, hasonlóan a sikeres szilveszteri bulihoz, a „Forfa” egyik 

helyiségében tartanánk, melyhez az Önkormányzatnál a helyiség bérléséhez Vass Ferenc az 

előkészületeket megtette. 

A belépéshez kötelező lesz jelmez viselése. 

 

 

5. Az Egyesület nyilvános adminisztratív felületei (internetes megjelenések) 

 

 A nyilvános internetes felületeket rendbe kell tenni és napra készen kell tartani, hogy a tagok és 

érdeklődők a hírekről, hirdetendő ügyekről mielőbb és széles körben értesülhessenek. 

Ennek részleteit a közeljövőben meg kell beszélni és felelősöket kell hozzá rendelni, akiken 

számon lehet kérni az elvégzett feladatokat. 

Megjelenési felületek: 

 honlap: meg kell vizsgálni kedvezőbb költségű tárhely szolgáltatás lehetőségét, 

meg kell vizsgálni a honlap megjelenítési problémáinak lehetséges okait, 

tartalom felelőst kell rendelni hozzá. 

 facebook: ez többé-kevésbé működik, 

propagálni kell, 

napra készen kell tartani, 

felelőst kell rendelni hozzá 

 e-mail: levelezési listát kell létrehozni 
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A következő gyűlésre 2014. február 6-án kerül sor. 

 

 

 

A jegyzőkönyvet Piti Róbert készítette el. 

 

 

Kistarcsa, 2014. január 20. 

 

 

…………………………………………………..… 

Osztrogonácz Ivó s.k. 

Elnök 

Fenyvesliget Egyesület 
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