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Botta Veronika üdvözli a megjelenteket, és megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ezek után 
ismerteti a napirendi pontokat. 
 
Napirendi pontok 
 

1.) Éves beszámoló a 2011. évről 

2.) A 2012. évre vonatkozó tervek megtárgyalása 

3.) Aktualitások:  - Ökotárs Alapítvány pályázata- faültetés az iskolában 2012.03.24-én 

- Húsvéti tojásfestés és játszóház megbeszélése 

- Tagdíjjal kapcsolatos dolgok rendezése 

- Terembérlet módjának és díjszabásának kialakítása 

- Társadalmi munka időpontjának megbeszélése a kert rendbetételére 

vonatkozóan 

4.) Egyéb 

 

 

A napirendi pontokat a jelenlévők egybehangzóan elfogadják. 

 
 
 
 
1. napirendi pont:  
 
A levezető elnök felkéri Németh Tündét a pénzügyi beszámolók megtartására, és a jövőre 
vonatkozó pénzügyi tervek ismertetésére. Németh Tünde elmondja, hogy a 2011-es év pozitív 
mérleggel zárult, az előző évhez képest gyarapodás történt. 
Betekintünk a könyvelésben szereplő konkrét tételekbe és számokba, valamint a közhasznúsági 
jelentésbe. 
 



 
2. napirendi pont: 
 
A 2012-re vonatkozó terveket Botta Veronika ismerteti. Az évet jelentősen meghatározzák a 
korábban a Leader program keretében beadott pályázatok: az alkotóház felújítására, a helyi 
termékfejlesztést ösztönző képzésekre, illetve nyári táborra. A pályázatokat illetően döntés május 
elejére várható.  
További terveink: falurendezvényeken való részvétel, Húsvéti, Karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó 
kézműves foglalkozások, nyári táborok.  
 
3. napirendi pont: 
 
Ökotárs Alapítvány pályázata 

A téma felelőse - Veres Andrea- ismerteti a pályázat tudnivalóit. Az egyesület által benyújtott 

pályázaton 350 000 Ft-ot nyertünk az iskolaudvar zöldterületének bővítésére. 

2012. március 24-én társadalmi munkában segédkezünk az iskolában a fák és bokrok kiültetésében. 

Az előfinanszírozást a Tordas Községért Közalapítvány biztosítja. 

Húsvéti tojásfestés és játszóház  

Döntöttünk a Húsvéti kézműves alkalmak időpontjairól. Április 3-án, kedd délután 16-19 óráig 
TOJÁSÍRÁS FELNŐTTEKNEK, április 4-én, szerda délután 15-18 óráig HÚSVÉTI KÉZMŰVES 
FOGLALKOZÁS GYEREKEKNEK. Ezek az alkalmak ingyenesek. 

Tagdíjjal/Tagsággal kapcsolatos dolgok rendezése 

Az elnökség elfogadta Földvári Erzsébet korábban írásban benyújtott, az egyesületből való kilépési 
szándékát. A tagság egyhangú döntéssel vállalja, hogy rendezi a korábban általa keletkezett 
rendezetlen tagdíjviszonyokat. Az iskolában általa működtetett rajz szakkör alkalmainak 
terembérletét az egyesület a továbbiakban nem vállalja, a rajz szakkört egyéni úton ő rendezi. 

Egyhangú döntés eredményeként az évente négy részletben fizetendő tagdíj befizetésének 
időpontját az alapszabályban rögzítetthez képest az alábbiak szerint módosítjuk: 

1. negyedév  fizetési határideje: minden év január 31. 

2. negyedév fizetési határideje: minden év április 30. 

3. negyedév fizetési határideje: minden év július 31. 

4. negyedév fizetési határideje: minden év október 31. 

 

Terembérlet módjának és díjszabásának kialakítása 

Az egyesület otthont ad a Csipisz Tordasi Színjátszó Kör társulatának próbáihoz. Megállapodtunk, 
hogy a rezsi fedezésére alkalmanként 3000 Ft adományként befolyó összeget számítunk fel. 

Társadalmi munka időpontjának megbeszélése a kert rendbetételére vonatkozóan 



A kert, és az épület környékének rendbetételét április 14-én Családi nap keretében bonyolítjuk. 
Előkészítjük a lomtalanítást is, ami április 17.-én lesz. 

 

4.Napirendi pont: 

Takács Edina kezdeményezésére feltérképezzük a helyi termékekre való fogyasztói igényeket, 

illetve a helyi termelőket. A későbbiekben ez egy helyi piac létrejöttének lehetőségét körvonalazza. 

 
 
 
 
Egyéb kérdés, javaslat a jelenlévők részéről nem volt. 
A levezető elnök megköszönte a tagok munkáját és az ülést berekesztette. 
  
 
Kelt: Tordas, 2012-03-22.  
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