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Napirendi pontok.
1., 2018 év:
Ismételten összegeztük a 2018 év tapasztalatait, újabb olyan körülmény nem merült fel ami
indokolná intézkedés megtételét. Levontuk a gazdálkodással, az egyesület fenntartásával, az
egyesületi élettel kapcsolatos tapasztalatokat, hasznosítjuk a tárgyév során.
2., 2019 év eddigi eredményei, feladatai:
a., A korábbi ülésen elhatározott stég felújítás elvégzését konstatáltuk, megköszöntük a
szakemberek és a közreműködő tagok munkáját. Büszkék vagyunk a szép és új stégünkre.
b., A központi épületünk villamos vezetékeinek ellenőrzését a megbízott szakember elvégezte, a
kisebb hibákat kijavította. Megnyugtatott bennünket, hogy közvetlen életveszély nem fenyeget
senkit, illetve nem tekinthető élet – és tűzveszélyesnek a telephely központi épülete.
c., A korábban eldöntött műfüvezés megtörtént, a beton lábazatot kulturáltan eltakarja. A vezetőség
átértékelte korábbi döntését, és a kiülőre tervezett székek, asztalok és napernyők helyett, időálló és
esztétikus fedett sörpad vásárlása mellett döntött. Reméljük tagjaink kulturált szórakozásának
megfelelő eszközöket sikerül beszerezni. Tervezett ideje anyagi lehetőségeinkre tekintettel 2019
május hónap. További fejlesztésként a kiülőt körbevesszük tuja csemetékkel, amelyek idővel a
látvány mellett hangszigetelőként és porfogóként funkcionál. A tuják beszerzését és telepítését még
április hónapban elvégezzük. Egyben tájékoztatjuk a NAV-ot, hogy a zöld felület növelése megtörtént,
kérjük fejezzék be az eljárást ellenünk.
d., Előző ülésén 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. Több árajánlat értékelését követően egy helyi szakember a
tervezett időpontig 2019. április 25-ig elvégezte a munkát. A két épület vonatkozásában a falazat és
lábazat festése megtörtént, az ablakokon lévő rácsozat mázolása is befejeződött. Evvel egy időben
szintén több ajánlatból kiválasztottunk egy tököli vállalkozót, aki a tanya épületén 5 ablakot kicserélt
korszerű, hő és hangszigetelt műanyag ablakokra. Az épület hátsó frontján található lakószoba és
konyha ablakok cseréjét, anyagi lehetőségeinktől tesszük függővé, az év második felében
visszatérünk a témára.
e., Korábbi döntés: 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.
A gazdasági felelős elkezdte a feladat elvégzését, de sajnos elsősorban személyi okoknál fogva (
tulajdonosok nem elérhetők ) még nem rendeződött a tulajdonos váltások adminisztrációja.
Újabb határidőként 2019. 05. 30 lett meghatározva.
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. A
sportfelelős feladata lesz a gyermektábor júliusi megszerzése, segítséget nyújt benne a titkár és a
gondnok. Részleteket a májusi vezetőségi ülésen pontosítjuk.
A gondnok feladata lesz a halászléfőző verseny megszervezése 2019 júniusban, a pontos időpont
rögzítése a versenyzőkkel történt egyezetést követően lesz közzétéve.
g., 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. térítésmentes területi jegyek elosztása megtörtént.
Felhívást/pályázatot tettünk közzé, a jelentkezők értékelését követően a megmaradt területi jegyek
elosztásáról döntést hoztunk.
h., Az egyesület megvásárolt egy eladásra kijelölt bungallót, avval a céllal, hogy felújítását követően
bérleményként hasznosítjuk. A felújítás lebonyolítását Simon Gyula társunk vállalta, terveink szerint
2019 május végére befejeződhet.
i., Irreálisan magasnak ítéljük a telephelyünk részére kiszámlázott villany és vízdíjat. Wágner Antal
társunk vállalta, hogy részletesen összeírja a telephelyen található mérő órákat, azok használóit. Ezt
követően a szükséges felmérést elvégezzük, az érintettek számára értesítést küldünk.

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 április 06-án 11 óra.

