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JEGYZoKONYV
amely az Aquincum-Mocsfuos Egyesiilet 6ves beszdmol6 k6zgyiil6s6n, Budapesten, 2016.
m6jus 4-6n kdsziiit.
Jelenldv6k sz6ma: 42 f6, a tags6g 54 szAzal€ka'
A meglelenteket kriszdnti Stampl Romre'na akit kdzfeltartassal egyhangrilag levezet6 elndknek
velaszt meg a kdzgy6i6s.
A levezetti eln6k a jegyz6k6nyw ezeto 6s a jegyzbkiiry+ hitelesitdk szem6ly6re tesz - a

-

kdvetkez<i sorrendben
javaslatot, amit ajelenl6v6k k6zfeltart6ssal, ellenszavazat ndlktiLl, egyhangulag elfogadnak.
Jegyz6kiinywezetti: Gurin Katalin
Jeiyz6k6nyv hitelesit6k: P6pai Istvann€ 6s Erchegyi Ferenc

levezet6 eln<ike ismerkti a napirendi pontokat:
A ki1zryu16s
'Beszfunol6
az Aquincum-Mocsaros Egyesiilet 201 5. €vi tev6kenys6g6r6l 6s
I
eredmdnyeir6l (Mih6lYS Klara)
A2015.6vi pdnzUgyi beszirnol6, a merleg ds a kozhasmus6gi jelentds, kiizhaszntls.,igi
melldklet elfogaddsa (Stampfn6 Erddlyi Katalin)
3. A beszimol6k elfogadisa
4. Uj iigyviv<i testiilet €s elniik vitlrcrtisa
5. Az Egyesiile t 20L6-2017 . 6we vonatkoz6 tervei
6. Rkturilis tdm6k, hozzisz6lasok, javaslatok a 2016. €vi munk6val kapcsolatosan

.

2.

A kiizgyiiids
1

.

2.

a napirendi

pontok sor6t egyhangilag, kdzfeltarrissal elfogadta'

Beszimol6 az Aquincum-Mocsiros Egyesiilet 2015. 6vi tev6kenys6g6tol (1. sz6mf
melldklet)
A beszrimol6 el<iad6ja: Mihelyff KkiLra az AME elndke

A2015.6v p6nziigyi besztimol6ja (bevdtelek 6s kiadasok t6teles magyarazat4 n6h6tty
sz6 a gazdalkodrisi gyakorlatr6l ds a 2015. 6v p6nziigyi esem6nyeir6l) (2. 6s 3. sz6mu
me[6[let) A 2015-6s m6rleg ds kdzhasznirs6gi jelent6s 6s kdzhasznrisdgi melldk]et
ismertet6se 6s elfogad6sa.

A beszimol6 el6ad6ja: Stampfnd Erddlyi Katalin
A kdzgyfil6s a kdt beszrimol6t egyhangrilag, k€zfeltartrissal elfogadta

3.

Az Aquincum-Mocsaros Egyesiilet elniikenek 6s iigyviv6 testiiletdnek ciklusv€gi
lemond6sa, az rij vezet6s6g tagjainak j eltildse (el6ad6: Borsody G6bor)

Iij

tigyviv6 testiilet 6s az elniik megt'ilxztAsa.
Az rij iigyviv6 testiilet dsszetdtele - a jeldltek bemutat.iisa:
Elndk-jel6lt: dr. Mih6lYfu Kl6ra
Uglviv6 testtileti tag-jel6lt,ek: Gurin Katalin, Pdl J6zsef, P6pai G6bor, P6pai Georgina'
Pusztai B6lint, Zentai Katalin
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kdzgyiiles az Egyesiilet alapszabriLlyanak IX. pontja 6rtelm6ben az irj elniik, az fj
iigyviv6 testiilet tagiainak szemely6r6l nyilt szavazrlssal, szottibbseggel d6nt. A

A

szavaziis eredm6nye:

I.

A kiizgyiilds resztvev6i kdzfeltartfssal az Egyesiilet eln6k6nek Mihdlyfy
Kldrit egrhanEilag megszavaztrik. A levezet6 eln0k ellenpr6ba ut6n
megrillapitja, hogy a szavazds egyhangu, se tart6zkod6, se ,,nem" sz'avazat az
elndk szemdlydre nem 6rkezett.

IL

A k0zgyiil6s rdsztvev6i k6zfeltartfssal az Egyesiilet rij flgrviv6 testiileti
tagjAnak Gurin Katalint eryhangflag megszavazt6k. A levezet6 elndk
ellenpr6ba utrin m egfullapltja,hogy szavazSs egyhangir, se tart6zkod6' se ,,nem"
szavazat Gurin Katalin szemdly6re nem drkezett.
A k0zgyill6s rdsztvev6i k6zfeltartfssal az egyesiilet irj iigrviv6 testiileti
tagjinak Pil J6zsefet eryhangilag megszavaztrik. A levezet6 elndk
ellenpr6ba uti4.m megallapitja, hogy a szavaz6s egyhangri' se tart6zkod6' se
..nem" szavazat Pal J6zsef szemdly6re nem drkezett.

rv.

A kdzgyiilds rdsztvev6i k6zfeltartrissal az egyestilet irj figrviv6 testiileti
tagjrinak Pdpai Gibort egthangfilag megszavaztrik. A levezet6 eln6k
ellenpr6ba utin megillapltja, hogy a szavaziis egyhangri, se tart6zkod6, se
,,nem" szavuat P:ipai G6bor szem6ly6re nem 6rkezett.

V.

A kiizgf iiLl6s r6sztvev6i kezfeltartissal az egyesiilet rij figrviv6 testiileti
tagir{nak Pipai Georgin{t eryhangrilag megszav aztik A levezet6 elndk
ellenpr6ba utrin megaUapitja., hogy a szavazAs egyhangri, se tart6zkod6, se
,,nem" szavazat P6pai Georgina szem€lydre nern drkezett.

A krizg;.r.il6s rdsztvev6i k6zfeltartdssal az egyesiilet rij ilgvivd testiileti
tagiinak Pusztai B{lintot egrhangflag megszavadik'. A levezet6 elndk
ellenpr6ba ut6n megillapltja hogy a szavazhs egyhangir, se tart6zkod6, se
..nem" szavazat Pusztai Brflint szem6lydre nem drkezett.

VII.

A kdzgytilds rdsztvev6i k6zfeltartfssal az egyesiilet rij iiSlivd testiileti
tagi{nak Zentai Katalint eryhangrilag megszavazrik. A levezetti elndk
ellenpr6ba utrin megrfllapltja, hogy a szavazAs egyhangu, se tart6zkod6, se
..tem" szavazat Zentai Katalin szemdlydre nem drkezett.

6. Mihdlfy

Kl6ra rijonnan megviilasztott egyesiileti elndkk€nt kdsziinetet mond
mindenkinek az eddig vdgzett munlnijieil.
A vezet6s6g 6ltal <issze6llitott 2016. 6vi m6r elvdgzett 6s tovfbbi tervezett
programokat vrizolja rdviden
(4. szdmf mell6klet).
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7.

Aktutilis tdmil<,hozzitsz6l6sok, javaslatok a 2016. 6vi munk6val kapcsolatosan, az
Aquincum-Mocsaros Egyesiilet iiglviv<i testiiletenek terveze$ tov6bbi tev6kenysdge,
feladatai:
a) A lak6kdzdssdget kiizvetleniil 6rintd, lak6ter[letiink, a Mocsiros-diil6, lakrisaink,
ingatlanjaink helyzetdt, a mindennapjainkat, az dletiinket befolyrisol6 kotminyzati,
fibvri.rosi, keriileti, intezmdnyi (pl. BKK) ddnt6sek figyelemmel klsdrese, a
hivatalokkal va16 lrasbeli, sziiksdg eset6n szem6lyes kapcsolattartds, informdai6szerzds ds -tovdbbitas.
b) Az Egyesiilet tags6griLnak 6s a Mocsiiros-dril6ben legd'lisan lak6, ingatlannal
rendelkez6 embereknek a taj6koztat6sa a kdvetkezti kiemelt probldm6kr6l:
a R6mai-partra tewezett gatepit6s iigye;
az el6bbivel szoros kapcsolatban 6116 Aranyhegyi-patak ment€n huz6d6 gdt
min<isdge, lak6teriileti.ink kdzvetlen 6rvizv6delme;
a Mocs6rosban jogcim ndlkiil lak6 gazdr{Llkod6kkal fenntartott keriileti
kapcsolat frgyelemmel klsdrdse;
lak6tertiletiink kdzlekeddsi probldmai megoldds6nak el6segit6se (6tmen6
forgaiom niivekeddse, HEV kdzlekedds 6s ajelz6limprik 6sszhangi4 P+R
parkol6k hirimya, alulj6r6 akadrilymentesit6se, buszmegdll6 l6tesit6se, stb.)
lak6teriiletiink kdzniivesftdse folyamat6nak figyelemmel kisdrese (csatomfzls,
aszfaltozirs, helyre6Lllit6 munkrik) ;
lak6teruletiink kdzbiztons6grit 6rht6 k6rddsek;
a Halir rlti hattirkdvek r4llagromft{s6r6l ism6telt drtesitds kiild6se a keriileti
6nkormrfuryzatnak;
a termdszetv6delem ald vont teriilet megtisztitas6nak szorgalmaz6s4
alkalomadtiiLn segitdse 6s sportra, s€t6r4 kutyasdtriltatrisra alkalmassd t6tele;
kutyafuttat6 ldtesitdsdnek ismdtelt kdrv6nyezdse a keriileti dnkormrinyzatt6l.
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c)

Egyiittmtikddds orsz6gos €s keriileti val6di civil szervezetekkel a sz6lesebb
kitekint6st jelent6 probl6m6k megoldrisadrt (Leveg6 Munkacsoport, R6mai
Telepegyesiilet, V6-Ly6 - Maradjanak a fiik, stb.);

d)

Az Egyesiilet er6sen besziikiilt anyagi forrrisai ellendre 2016-ban a k0,ve&ezti
cdlok megval6sitrisrira tdrekszik:
a Gladiitor utcai csalidi pihen6park j 6tsz6ter6n talilhat6 j r{tdkoknak a
javithat6sdg figyelembe v6tel6vel val6 cser6jdnek megkezd6se, ehhez
szponzorok, 6nk6ntesek felkutatrlsa, e c61b6l rijb6li kapcsolatfelv€tel a terillet
<inkormdnyzati kdpvisel6j dvel;
a Gladidtor utcai csal6di pihen<ipark sportpitlyhi kdzul a strandrdplabda-p6lya
homokjrinak lecserdlese, a homok megv6sdrlisa 6s szallitrisi kriltsdgeinek
el6teremtdse adomdnygyiijtdssel;
Gladi6tor utcai csal6di pihen6park sportp6lyrii kdziil a futballp6lya ffiv6nek
megirjitris4 cser6je a ,,Fogadj drdkbe egy zdldteriiletet" keriileti pityinat
felhasmrll6s6val:
a csalddi park kerit6sdnek, feldpitmdnyeinek, niivdnyzetdnek karbantartrisa, a
teriilet gondozdsa (a kertdszeti munkdhoz, ir.m. lombgyidtds, fa- 6s
sdvdnygondoz6s, kaptiLlAs, fiinyirds, stb., a kertileti dnkorm6nyzat biztositja a
fedezetet l0 hdnapon rit 1 50 ezer Ft/h6 drt6kben);
a csalidi parkba szervezett ktils6 programok segit6se, kiszolg6l6sa;
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megval6sult program: 2016. mrlrcius 26-6n husv6ti tal6lkoz6 a parkban, tojdsfa
6llitris;
megval6sult program: 2016. 6prilis n30-dn ,,Te szedd" mozgalom keretdben
szemdtgytijtds a Mocsirosban (Arp6d Gimn{zium);
megval6sult program: 2016 mrijus6ban a 2015. 6vi gyiimdlcsfa iiltetds utini fatirdkbefogadds lebonyollt6sa, jel6ldsek elk6szitdse;
tervezett program: 2016. jrinius vdgdn levendulasziiret IKSz keret6ben;
tervezett prograrn:2016. december 3-6n Mikulds program szervezdse;
a Mocsriros-tandsvdny 7 6llomrishelydnek fehijitisa ldp6senkdnt (els6 l6pds:
l6that6vd t6tel, a niiv6nyzetbtil vai6 kiemelds; mr{sodik l6pds: a firkdk
eltdvolltrlLsa; harmadik l6pes: a k6pek csereje, fjrakaslroziisa)

A csal6di parkot haszn6l6 kisgyerekes sz0l6k dsszefogris4 kdzdssdg-szervezds,
pelenk6z6hely letesit6se, drdekek 0sszehangol6sa, programok kitalalasa,
egyiittmiikdd6s.

Budapest, 201 6. m6jus 4.
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