PILISCSABA – GARANCSTETŐ ÉDEKVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Beszámoló az Egyesület 2012. évi tevékenységéről
1 Az elnökség működése
Az elnökségben változás nem következett be. A feladatok jellegétől és a bekövetkezett eseményektől
függően kb. negyedévente tartottunk vezetőségi ülést. A 2012. évi közgyűlésen meghatározott
feladatok az alábbi módon teljesültek:
•

az újonnan beköltözők közvetlen elérése
érdekében
egy
szórólapos
kampányt
valósítottunk meg,

•

az SZJA 1 % felajánlásokat elhatároltuk a
következő évre,

•

a közösségi terület peres ügyével kapcsolatban
támogattuk az Önkormányzatot,
megszerveztük a hulladékgyűjtést, Piliscsaba
Nagyközség Önkormányzat támogatásának
segítségével megrendeztük a Gyermek és sport
napot, valamint a III. Garancsteti oldtimer és
motoros találkozót.

•

2 Kitűzött célok teljesítése
a. Tulajdonviszonyok rendezése – A közparkunkkal kapcsolatban a bírósági tárgyalás tovább
folytatódott. Már-már bohózatba illően az ismételt első fokon a Bíróság korábbi ítéletével
ellentétben számunkra kedvezőtlen döntést hozott. A felperes, Piliscsaba Nagyközség
Önkormányzata fellebbezést nyújtott be. Ebben az ügyben az Önkormányzathoz ügyfélként
jelentkeztünk be.
b. Játszótér fenntartás és fejlesztése – A tavaszi
szemétszedési akció keretében kisebb
karbantartási munkákat hajtottunk végre és a
kosárlabda palánkok a végleges helyükre
kerültek.
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c. A velünk kapcsolatos ügyek nyomon követése az Önkormányzatnál – A minket érintő peres
ügyekben folyamatosan tartottuk a kapcsolatot. Ezen túlmenően az utak állapotával, a
kaszálatlan területekkel és a közszolgáltatással kapcsolatban folyamatosan jelzéseket adtunk
a hivatal felé. További kiemelt tevékenységünk volt, hogy részt vettük Piliscsaba érték gyűjtő
és teremtő programjának megfogalmazásában, amely alapja lesz az új hosszú távú
településfejlesztési koncepciónak.
d. Pályázatokon továbbra is el kívánunk indulni. A
működtetési
költségeken
túlmenően
szeretnénk
támogatást szerezni a környezeti értékek megóvására, a
szabadidős
tevékenységek
fejlesztésére
és
a
közösségfejlesztésre. 2012-ben 80.000 Ft-ot nyertünk a
civil szervezetek részére kiírt pályázaton a „Garancstetői
Gyerek és Sportnapra” és a III. Oldtimer és motoros
találkozóra fordítottunk. 2012.-ben két NEA pályázaton
indultunk. A benyújtott dokumentumok bár formai és
tartalmi szempontból is megfeleltek, de a hivatalos
nyilatkozat szerint forrás hiány miatt várakozó listára
kerültek, bár a www.eper.hu honlapon elutasított a
státusz.
e. Tanulmányok elkészítése csak projektekhez kapcsoltan, inkább aktív részt vétel a
településfejlesztési terv kidolgozásában – Ez a tevékenység egyenlőre nem volt indokolt.
f.

Kapcsolattartás hasonló célok megvalósítását kitűző piliscsabai civil szervezetekkel –
folyamatos kapcsolatot tartunk fel a többi lakóparki egyesülettel. Részt vettünk az általuk
megrendezett eseményeken, csatlakoztunk a Piliscsabai szemétgyűjtési akcióhoz, illetve a
fontosabb ünnepi rendezvényeken is képviseltettük magunkat.

g. Az egyesület honlapjának frissítése – A 2010. évi NCA pályázatból ez magvalósult. A honlapot
folyamatosan aktualizáltuk.

3 Események
•
•
•
•
•

2012.04.14. – Tavaszi falutakarítás
2012.05.08. – Részt vétel a Madarak és fák napja rendezvényen
2012.06.23-24. –Garancstetői gyermek és sport nap
2012.09.09.. – III. Piliscsabai oldtimer és motoros találkozó közösségi rendezvény megrendezése
Folyamatosan - Komatál – Garancstetőn nagy örömünkre évről-évre egyre több gyermek születik.
Hosszú évek óta fenntartjuk a „komatálazás” hagyományát. Új gyermek érkezésekor nagy segítség az
anyuka számára, ha az első hónapokban nem kell főznie, sütnie. Ilyenkor más asszonyok látják el
helyette a feladatot. Ez az összefogás annyira sikeres, hogy pl. idén a Szabad Föld újság is hosszú cikket
közölt.
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