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Fenyvesliget Egyesület – Vezetőségi ülés – 6/2014
Jegyzőkönyv
Időpont:
Helyszín:
Jelenlévők:
Meghívott:

2014. április 29. - 19.30 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. A weboldal megújításával kapcsolatos kérdések
2. A 2014. évi programokkal kapcsolatos információk, teendők
3. A II. Kistárcsa Fesztivál szervezése
4. Önkormányzati egyeztetés

1. A weboldal megújításával kapcsolatos kérdések




A vezetőség a lehetőségek felmérése és a próba honlap-verziók megtekintése után az új honlap
szolgáltatójának a honlapom.hu-t választotta.
A megrendelés megtörtént, a szolgáltatás átregisztrálása megkezdődött. Ehhez a szükséges domain
regisztrációs dokumentumot cégszerűen aláírtuk, melyet Robi továbbít a szolgáltatónak.
A megújítással párhuzamosan a régi, elavult és nem karbantartott felületek megszüntetéséről
intézkedtünk.

2. A 2014. évi programokkal kapcsolatos információk, teendők


A 2014. április 26-ra meghirdetett virágosítás és szemétszedés elmaradt a rossz idő miatt.
Az Önkormányzattól a virágokat megkaptuk (6 db ládában), azokat el kell ültetni, mert
kipusztulnak.
Mivel az önkormányzati új virágládák még nem kerültek kihelyezésre, a virágokból a közösségi
téren a hirdető tábla mögött virágoskertet létesítünk. Ehhez a föld felső rétegét le kell szedni, és az
ültetéshez virágföldet kell venni. A virágföldet Fecó beszerzi.
Az ültetésre 2014. április 30-án, délután kerül sor, melyre létszámot kell toborozni.



A szemétszedés új időpontja 2014. május 24., 9 óra.
A szemétszedés tárgyi feltételeit Ivó a városi Önkormányzattal egyezteti.



A közeljövő eseményeinek dátumát a tagok felé körlevélben Robi kiküldi.
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A Fenyvesliget Nap 2014. június 14-én lesz.
A felvetett programok egyelőre az alábbiak, melyekből, ill. továbbiakból kell összeállítani,
véglegesíteni a programot:
 ugrálóvár
Blanka és Fecó árakat gyűjt be,
 pónilovaglás
Mikulás kocsisát Fecó megkérdezi (ha megvan az
elérhetősége), illetve Ivó az Önkormányzatnál érdeklődik,
 foci
a korábbi évekhez hasonlóan megszervezzük, ezt Imi fogja
össze,
 gyerekműsor
csillámtetoválás Ivó (Zsanett) lebonyolításában
tavalyi gyerekműsor,
bohóc bemutató, melyről Fecó információkat szerez be,
 karaoke
ennek lehetősége és igénye még nem tisztázott,
 zene
a hagyományos FeZZ vagy/és Imi szervezésében egy új
banda,
 fafúvós zenekari bemutató
Fecó szervezésében,
 családi vetélkedő
 kő-papír-olló verseny
 sörivó verseny
 virsli evő verseny
 süti verseny
nevezés alapján
 mentőautó bemutató
László Endre Mártont kell ez ügyben megkeresni,
 tűzoltó autó bemutató
Robi információkat szerez be róla,
Étel hagyományosan bográcsos főzésben, a kiosztási szabályok a tavaly bevált módon,
jegyrendszerre. A jegyeket Robi elkészíti.
Az esemény meghirdetésére körlevelet kell írni (Robi). Plakát és molinó készítése is hasznos
lenne.

3. A II. Kistárcsa Fesztivál szervezése




Az előzetes hírek szerint 4 külföldi csapat (erdélyi, lengyel, horvát, szlovák) részvételére lehet
számítani.
Ezek egészülnek ki a helyi civil szervezetek csapataival.
A pontos létszámot Fecó a jövő hét folyamán megpróbálja megtudni, hogy az ajándékokkal időben
lehessen készülni.
A csapatonkénti várható létszám 4-5 fő.
A résztvevő csapatok mindegyike emléklapot fog kapni, valamint egy üveg Tokaji bort, egyedi
medállal, nemzeti színű szalaggal. A bor beszerzését Blanka vállalta. A bort csak elülső címkével
rendeljük.
A medálra a II. Kistárcsa Fesztivál felirat és a dátum kerül gravírozással, mely nemzeti színű
szalaggal kerül az üveghez erősítésre.
Az üvegre az Egyesületünk logója is felkerül matrica formájában.
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tavalyi évhez hasonlóan- a résztvevő csapatok szavazás útján adományozzák. A bírálhatósághoz
kóstoltató falatkákat kell készíteni.
A második és harmadik helyezett oklevélben részesül az eredményességéért.
A sütögető versenyen induló minden résztvevő egyben versenyző és zsűri is lesz. A szavazás során
a csapatokat sorrendbe kell tenni a javasolt helyezések megjelölésével. A legkevesebb pontot
gyűjtött csapat fog nyerni. A zsűri lapot is el kell készíteni előre a szavazáshoz.
A versenyzők az alapanyagokat magunknak biztosítják.

4. Önkormányzati egyeztetés



Az Önkormányzat pályázatán Egyesületünk 400.000,- Ft támogatást nyert el. Ennek
beérkezéséhez Ivónak a megállapodást alá kell írnia, melyre a közeljövőben sort kell keríteni.
Az Önkormányzati hatáskörbe tartozó fejlesztési ügyeket (pl. közvilágítási lámpa bővítése…) napi
renden kell tartani.

A következő vezetőségi gyűlésre 2014. május 20-án, kedden, 19.30 órai kezdettel kerül sor. Kiemelt
témája a Fenyvesliget Nap szervezése.

A jegyzőkönyvet Piti Róbert készítette el.

Kistarcsa, 2014. április 29.

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