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A 2016.március 18-án megtartott Közgyűlésen 38 tulajdonos vett részt. Molnár Lajos elnök számolt
be a 2015. évi munkáról. Az utakra a múlt évben összesen 901.009 Ft-ot költött az Egyesület.
Jól sikerült a Legszebb kert, legrendezettebb utca címért folytatott verseny, melyet ez évben három
kategóriában folytatunk: -Hagyományos kertművelés kategória
- Modern kertművelés kategória
- Szent Márton díj
- A nyitott Porta mozgalom is folytatódik
- Az elnök külön kiemelte azt a tényt, hogy a parcella utak az Egyesületé
1994.évtől. Az É-D-i út, a séi erdőút, a Bükkfa utca a séi önkormányzaté, a két aszfalt közötti út az
Erdészeté,, a Büfétől jövő út az erdészeté és a szombathelyi Önkormányzaté. Az anyagot azért
rakatja le az É-D-i főút jobb oldalán mert nem tudnak a nagy 27 tonnás autók a parcella utakra
befordulni.
- Beszélt az elnök a meglévő jó kapcsolatokról ( Váci M. utcai
Nyugdíjas Klub, a Parti kertészet, a Herman O. Szakközép Iskola, a Civil Kerekasztal, a Klapka
György Lovas Polgárőr Egyesület)
Az Elnök beszámolóját a közgyűlés elfogadta.
A Közgyűlésen beszámolt az Felügyelő
Bizottság is az Egyesület 2015. évi pénzügyi
gazdálkodásáról, mely minden tekintetben rendben volt.(lásd: melléklet)
A pénzügyi gazdálkodásról szóló jelentést a közgyűlés elfogadta.
Molnár Lajos Elnök ismertette a 2016. évi feladatokat is. (lásd: melléklet)
Molnár Lajos ismertette a határozati javaslatokat.(lásd: melléklet)
A Határozati Javaslatokat a Közgyűlés elfogadta.
A hozzászólók az utak javíttatásával kapcsolatban szóltak hozzá, de méltatták az Elnökség jó
munkáját is . Hozzászólt: Rab Mónika, Lasch Béla kerttulajdonosok. .
Sokan kifogásolták az utakon való száguldozást autóval és motorral, valamint a magas bukkanókat..
Az Elnök válaszában elmondta, hogy a mélyebben lévő helyekre ezentúl is a vépi anyagot fogják
használni, melyet kaviccsal fognak lefedni. A bukkanókat átnézik és ahol túl magas azt korrigálják.
Elnök végül arra kérte a tagságot hogy a befizetéseket mindenki 2016.04.30-ig tegye meg, mert
csak így tudjuk a feladatainkat teljesíteni.
Szombathely, 2016. március 20.
Molnár Lajos
elnök

