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Az ülés határozatképes, Wágner Antal igazolt távolléte nem akadályozza az ülés megtartását. 

Napirendi pontok. 

1., 2018 év összefoglalója: 

A vezetőség megállapította, hogy függetlenül attól, hogy az illetékes bíróság nem hagyta még jóvá az 

alapszabályt illetve a vezetőség legális működését, az egyesület napi élete zavartalanul bonyolódott, 

működése akadálytalan volt, a tagok igénye, kérései teljesítésre kerültek, a bérlők kiszolgálása 

zavartalan volt.  

Az egyesület hagyományos rendezvényei megtartásra kerültek, továbbá 2018-ban az egyesület 

életében először gyermektábort is szerveztünk, amelynek pozitív visszhangja volt. 

Anyagi életünk vonatkozásában megállapítható, hogy az egyesület azon túlmenően, hogy minden 

ráháruló anyagi kötelezettségének eleget tett, önerőből finanszírozta a rendezvényeit, kiemelkedő 

eredménnyel zárta az évet. Jelentős mértékű megtakarítás mutatkozik a bankszámlánkon. 

Összességében az autentikus vezetőség hiánya nem okozott gondot az egyesületi élet akadálytalanul 

és zavartalanul bonyolódott. 

2., 2019 év feladatai:  

a. A vezetőség döntött a gondozásában lévő stég felújítása tárgyában. A felújításhoz szükséges 

faanyagot még a tavalyi bevételeink terhére megrendeltük. Megkerestünk két szakembert akik 

elvállalták a régi stég burkolat lebontását, illetve az új felszerelését. A vezetőség egyhangulag döntött 

abban a kérdésben, hogy a felújítás ellenértékeként a szakembereket két térítésmentes területi 

jeggyel jutalmazzuk meg. A faanyag festését a vezetőség illetve a tagok társadalmi munkában 

elvégzik. A szakemberek 2019 március 15-ig vállalták a stég faburkolatának lecserélését. 



b., A vezetőség megbízza gondnokot, hogy a tanya villamos hálózatának ellenőrzésére kérjen fel 

szakembert, ellenőriztesse le biztonsági szempontból a vezeték hálózatot. Ennek elvégzését 2019 

március 20-ig teljesítse. 

c., A szaletli helyén, annak bírósági határozaton alapuló lebontását követően, műfüves borítást 

szavazott meg a vezetőség, az alapanyag beszerzésével Simon Gyulát bízta meg, és végleges 

rendezését 2018 március 15-ig kérte. A borítás elvégzését követően a lebontott tető helyett 

napernyők beszerzése mellett döntött a vezetőség, 4 db napernyőt 4 db asztal és 16 db széket kell 

beszerezni, hogy biztosítsuk a tagság és a vendégek pihenését és kulturált szórakozását. Határidő 

2019 március 30. 

d., Döntött a vezetőség a tanya épületeinek külső festése tárgyában. A központi épület valamint a 

szemben lévő bungalló sor festését fel kell frissíteni, külsőleg a falazat, a deszkázat, illetve az ajtók és 

ablakok vonatkozásában. A gondnok feladata, hogy helyi szakembertől felmérést és árajánlatot 

kérjen. Terveink szerint 2019 április 15-ig a munkálatokat be kell fejezni. Anyagi lehetőségeink 

alapján tervezzük az étteremben lévő 3 db rossz állapotban lévő ablak cseréjét műanyag ablakokra, 

az ajánlat beszerzése az elnök feladata. A következő március végi ülésre be kel érkeznie az ajánlatnak. 

e., Egyes bungalók tulajdonviszonyai rendezetlenek, a régi és új tulajdonosok a tulajdoni viszonyok 

változását nem adminisztráltatták az önkormányzatnál. Az illetékesek figyelmének felhívása, az 

átvezetések lebonyolításának ellenőrzése a gazdasági felelős feladata. Ennek eredményéről a 

következő vezetőségi ülésen számoljon be a gazdasági felelős, várható időpont 2019 március vége. 

f., A 2019 év rendezvényei kapcsán az eddig hagyományos rendezvények megtartását szavazta meg a 

vezetőség, avval a kiegészítéssel, hogy a gyermektábor népszerűségére tekintettel, két alkalmat 

tervezünk 2019 július és augusztus hónapokban, amennyiben minden feltétel adott lesz. ( Irányító 

szakember, megfelelő létszám, , stb ) Az időpontokat a következő vezetőségi ülésen pontosítjuk. 

g., A szövetség megkeresését figyelembe véve, egy fő vonatkozásában jutalmazási javaslatot 

adhatunk le. Az egyesület érdekében végzett hatékony és lelkiismeretes munkája eredményeként az 

egyik bizományos értékesítőnkre érkezett a legtöbb javaslat, így őt szavaztuk meg, és adjuk le a 

szövetség felé. 

h., A 2018-ban értékesített területi jegyek száma alapján 18 db térítésmentes jegyet kaptunk a 

szövetségtől. Ennek elosztása tekintetében az alábbiak szerint döntött a vezetőség: 

5 db jegyet a bizományos értékesítőink kapnak, 3 db-ot három fő kiemelkedő munkát végző tag,  2 

db-ot a stég felújításában részt vevő szakemberek, a maradék 8 db vonatkozásában pályázatot 

tettünk közzé az egyesület honlapján, mely szerint 2019 február 28-ig lehet a kiírásban megjelölt 

feltételek megléte esetén pályázatot benyújtani. A pályázatok bírálata a következő március végi 

ülésen történik, az érintetteket értesítjük. 

3., Tájékoztatjuk a tagságot, hogy a VDHE 2019 augusztus 18-án 70-ik születésnapját ünnepli. 

Rendezvénnyel, ünnepséggel igyekszünk emlékezetessé tenni a jubileumot, kérjük, akinek 

javaslata, ötlete van, hogyan tehetnénk minél színvonalasabbá és emlékezetesebbé az ünnepet, 

értesítse a gondnokot vagy bármelyik vezetőségi tagot. 

A jegyzőkönyv lezárva 2019 február 16-án 11 óra. 


