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Fenyvesliget Egyesület – Vezetőségi ülés – 3/2014 

Jegyzőkönyv 
 

Időpont:  2014. február 6. - 19.00 óra 

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

Jelenlévők: 4 fő (Juhász Csaba, Zöld-Erősdi Blanka, Vass Ferenc, Piti Róbert) 

Meghívott: 1 fő (Kovács Gabriella) 

 

 

Témák és feladatok: 

 

Jelen lévők a következő napirendi pontokat tekintették át: 

1. A Közgyűlés előkészítése 

2. A 2014. évi önkormányzati támogatás előkészítése 

3. A közeljövő közösségi rendezvényeinek egyeztetése 

4. Honlap 

 

 

1. A Közgyűlés előkészítése 

 

 A közgyűlésre 2014. február 16-án 1730 órai kezdettel kerül sor. Helyszíne a Fenyves Sportcsarnok 

előtere. 

 A közgyűlési kiértesítések 2014. január 28-án a tagok részére e-mail üzenetben és postai 

levélszekrény útján is kézbesítve lettek. A meghívót és a dokumentumokat a honlapra is 

feltöltöttük. 

 A könyvelési anyag elkészült, a tavaly januári számlákkal kapcsolatban merült fel a könyvelő 

részéről kérdés, melyet Zöld-Erősdi Blanka közvetlenül egyeztet. 

 A technikai feltételek biztosítására Juhász Csaba a vetítő vásznat rendelkezésre bocsátja. 

 A projektor és a számítógép biztosítását még egyeztetni kell. 

 A közgyűlési beszámoló vázát Piti Róbert összeállítja, melyhez a szükséges adatokat (pénzügyi 

adatok, fényképek…) a vezetőségi tagok rendelkezésre bocsátják. 

  

 A hátsó, egyesületi kezelésben lévő telek hasznosítására felmerült egy „felnőtt” játszótér, fitnesz 

park kiépítésének lehetősége. Ezt a tagság elé kell tárni és felhatalmazás esetén a megvalósítás 

lehetőségét meg kell vizsgálni. 

 

 

2. 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, közösségi téren (a közösségi téren 

kiszáradt fák pótlása, HÉV-hez vezető járda erdő felöli oldalán fasor létesítése), 
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o Közösségi tér fejlesztése: 

- petanque pálya rendezése, 

- játszótérre vezető járda térburkolása, 

- mobil tűzterek gyártása, beszerzése, 

- zászlótartó, 

- emlékező hely kialakítása, 

o Alsó telekre szabadtéri sporteszközök beszerzése, 

 

Fentiek kiegészítéséül felmerült a természetjárás népszerűsítése, melyre további, nem 

Önkormányzati pályázati források is igényelhetőek. Ezt tovább kell vizsgálni, melyet Vass Ferenc 

tart kézben. 

 A pályázati dokumentumokat elő kell készíteni, és a közgyűlést követően be kell terjeszteni az 

Önkormányzat felé. 

 

 

3. A közeljövő közösségi rendezvényeinek egyeztetése 

 

 A 2014. február 22-én 18 órai kezdettel sorra kerülő farsangi bál meghívóját Piti Róbert megírja és 

kiküldi a tagság részére. 

 

 

4. Honlap 

 

 A jelenlegi rendszer és megjelenés nem problémamentes, tovább kell vizsgálni egy hatékonyabb 

honlap üzemeltetésének feltételeit. 

Vass Ferenc a személyes tapasztalatait és kapcsolatait felhasználva megkérdezi egy saját honlap 

programozásának költségét. 

Az interneten fellelhető önálló honlap összeállítási lehetőségeket is vizsgálni kell (pl. 

www.honlapom.hu). 

 

 

 

A következő vezetőségi gyűlésre 2014. március 6-án kerül sor. 

 

 

 

A jegyzőkönyvet Piti Róbert készítette el. 

 

 

Kistarcsa, 2014. február 10. 

 

 

…………………………………………………..… 

Osztrogonácz Ivó s.k. 

Elnök 
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