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Iktatószám: CZE-DOK/2021/004 
 

Jegyzőkönyv 
 
 
Az értekezés jellege: 
a. közgyűlés           b. elnökségi ülés             c. egyéb: 
 
 
A közgyűlés időpontja: 2021. 02. 27. 09.00 óra 
 
A közgyűlés helye:  - 1185 Budapest, Szurmay tábornok utca 98. – 4 fő 

- online tér – 7 fő 
 
A közgyűlésen jelen vannak: 
A mellékelt jelenléti ív szerint. - 1 sz. melléklet 
 
Az Egyesület elnöke; Lipcsei-Gaál Edit köszönti az egybegyűlteket és a határozatképesség vizsgálata 
során a megjelentek/online bejelentkezettek számára tekintettel megállapítja, hogy a közgyűlés 
határozatképes. 

 
KGY/2021/001. számú határozattal a Közgyűlés egyhangú szavazással megválasztotta az ülés 

levezető elnökét, jegyzőkönyvvezetőjét és a két jegyzőkönyv hitelesítőt. 

 
- Levezető elnök neve: Lipcsei-Gaál Edit, elnök 
- Jegyzőkönyvvezető neve: Szabó-Kalácska Beatrix, elnök-helyettes 
- Jegyzőkönyv hitelesítő neve: Barsváriné Szabó Anita, elnök-helyettes 
- Jegyzőkönyv hitelesítő neve: Fleischmann-né Romhányi Hajnalka 

 
 
A megbeszélés napirendi pontjai: 

1. Beszámoló az egyesület 2020. évének működéséről – Lipcsei-Gaál Edit, elnök 
2. Pénzügyi beszámoló a 2020. évről - Lipcsei-Gaál Edit, elnök 

3. Beszámoló a TLM faültetésről - Lehner-Kis Georgina 
4. Közösségi média csatornák (Weboldal, Facebook, Instagram) statisztikái - Barsváriné Szabó 

Anita, elnök-helyettes 
5. Belépési szándéknyilatkozatok elbírálása (Piroska Duhaj jelentkezése) 
6. Pártolói tagság lehetőségei más civil szervezetekkel - Humusz Szövetség - Barsváriné Szabó 

Anita, elnök-helyettes 
7. Töltődő helye, jelenje, jövője az egyesületben – Molnár Vivien Lejla, egyesületi tag 
8. 2021-es tervek előirányzása 
9. A 2021-es pénzügyi tervek ismertetése - Lipcsei-Gaál Edit, elnök 
10. Egyéb 

 
KGY/2021/002. számú határozattal a Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a napirendi 

pontokat. 
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Napirendi pontok és határozatok: 
 
1) Beszámoló az egyesület 2020. évének működéséről – Lipcsei-Gaál Edit, elnök 

- Évértékelő beszámoló - 2020.  

 

2) Pénzügyi beszámoló a 2020. évről - Lipcsei-Gaál Edit, elnök 

- Költségvetés és pénzforgalom (írásban közreadva) 

 

KGY/2021/003. számú határozattal a Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta az 

évértékelő és a pénzügyi beszámolót. 

 
3) Beszámoló a TLM faültetésről (Lehner-Kis Georgina) 

Videós beszámoló készült, illetve a költségekről táblázat. A program lezárása 2021-re tolódik 

át a járványügyi megszorítások miatt. 

 

4) Közösségi média csatornák (Weboldal, Facebook, Instagram) statisztikái - Barsváriné Szabó 
Anita, elnök-helyettes 

- FB követők és oldalkedvelők száma szépen nőtt, 1087 követő, 1040 kedvelő 

- 5 legkedveletebb bejegyzés:  

Új bicikliutak a kerületben -  73 like 

Közösségi faültetés videó  

Szemétszedés 28 like 

Január 5-i szemétszedés 123 reakció 

1000. követőt megünneplő poszt 

- Instagram: 105 követő, 

- Youtube csatornát is szeretnénk elindítani, de technikai nehézségbe ütköztünk, a videók 

minősége nem maradt meg feltöltés után, ennek orvoslása jövőbéli feladat 

Hozzászólás: 

 Molnár Vivien Lejla: Egy önkéntes segítő támogatja a Töltődő marketingjét, aki akár 

a CZE oldal népszerűsítésébe is besegít.  – Az egyesület tagjai örömmel fogadják a 

segítő támogatást. Kapcsolattartó: Molnár Vivien Lejla 

 

5) Belépési szándéknyilatkozatok elbírálása 
 

- Duhaj Piroska egyesületi tagsági kérelmet nyújtott be. 

 

KGY/2021/004. számú határozattal a Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta Duhaj 

Piroska egyesületi rendes tagsági kérelmét. 

 

6) Pártolói tagság lehetőségei más civil szervezetekkel - Humusz Szövetség - Barsváriné Szabó 
Anita, elnök-helyettes 

 

- Éves díj 16 ezer Ft, 1 évig így a CZE pártolói szervezete lenne a Humusz Szövetségnek.  
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Előnye: az általuk szervezett közgyűléseken részt vehetünk és szavazati joggal is 

rendelkeznénk. Hulladékkal kapcsolatos képzést nyújtanak, elméleti támogatásként. 

Levelezési listán a pártoló szervezetekkel az aktuális információkat megosztják velünk. 

Hálózati koordinátoruk a rendelkezésünkre áll. Részt vehetünk a pályázatírásokban. Közös 

akciókhoz eszközöket és módszertanokat biztosítanak. Közös beszerzésekben részt vehetünk 

az eszközbeszerzésnél. 

Feladatunk: évente 1 nulla hulladékos akció szervezése, évente egy képzésen részvétel, 

illetve delegálhatnak le feladatot, amire őket kérik fel.  

Szükséges egy kapcsolattartót megnevezni/kiválasztani. 

 

KGY/2021/005. számú határozattal a Közgyűlés 1 igen és 10 nem szavazattal elutasította a 

pártolói tagság lehetőségét a 2021-es évre. 

 

Indoklás: Covid járványhelyzet miatt kihasználatlannak érezzük erre az évre a pártolói 

tagsággal járó lehetőségeket. 

 

7) Töltődő helye, jelene, jövője az egyesületben – Molnár Vivien Lejla, egyesületi tag 
 

- Tomory Lajos Múzeum ad helyet a Töltődőnek a Havanna 9. számú pedagógiai helyiségében. 

+ az előtte levő zöld terület.  

- Heti 1 nap klubnap tartása 

- Terv kosárközösség létrehozása a Töltődőn belül, amely bevételi forrás lehetne - ehhez a 

Havanna piacon van hely 

- Lehetőség: Globális anyaközpontokkal együttműködés - ez évi 15 ezer Ft-os tagság 

befizetésével jár 

- Töltődő bevételi forrásai: adományok és a jövőben az üzleti vállalkozások 

- Ruhacsereberéből származó adományok támogatói díjként lesznek bevételezve 

- Egyesület segítségére lenne szükség a Havanna 9. előtti kiskert rendbe hozásához. 

 

8) 2021-es tervek előirányzása 
 

1. TÖLTŐDŐ öko közösségi tér- és anyaközpont létrehozása (felelőse: Molnár Vivien Lejla) 

- A közösségi tér megteremtéséhez helyszín/ingatlan keresése, kiválasztása 

- Kapcsolatfelvétel az önkormányzattal a lehetőségeink lekérdezésének céljából 

- Megvalósítás első évének célkitűzése, hogy a TÖLTŐDŐ helyet kapjon a kerületben és a 

rövid távú tervekkel (kosárközösség, adománypont, ruhabörzék szervezése, baba-mama klub 

heti rendszerességgel, varrósarok, workshopok) megindulhasson a működése. 

 

2. Közösségi- és társasházi komposztálás megvalósítása a 18. kerületben (felelőse: Barsváriné 

Szabó Anita) 

- komposzt pontok létrehozása a kerületben  

● Kerület több pontján komposztláda létesítése, ahová szabadon vihetnek a lakosok 

komposztálható zöld javakat. 

● Megbeszélések folytak az önkormányzattal, Havanna lakótelep képviselőjével és a 

TLM vezetőjével. 
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● Az engedélyt a CZE megkapta, hogy a tervezett projektet megvalósítsa. 

● 3 helyet kapunk komposztpontokra a Havanna ltp-en (Havanna 9., Városgazda 

területe, Plébánia melletti zöld terület) 

● Raklapokból fogunk komposztládát készteni, ehhez az egyesület tagjainak 

segítségére lesz szükség. 

● Támogatólevelek kiküldése. 

 

3. Gyümölcsfaosztás a 18. kerületben (felelőse: Lehner-Kis Georgina) 

 Lehetőségek feltérképezése a kerületben. 

 

4. Közösségi faültetés szervezése a 18. kerületben (felelőse: Lehner-Kis Georgina) 

 Lehetőségek feltérképezése a kerületben. 

 

5. Egyesületi információs kiadványok 

 A tervezett projektjeink megvalósításához információs anyagok tervezése, készítése. 

 Árajánlatok kérése kisfilmek, plakátok, molinó elkészítéséhez. 

 Támogatók keresése. 

 

6. Közösségi és egyéni szemétszedési akciók szervezése a 18. kerületben (felelőse: Lipcsei-Gaál 

Edit) 

- 3 nagyobb létszámú (20-30 fő) közösségi szemétszedés szervezése a kerületben őszi 

időszakra (Bélatelepi erdő, Péterhalmi erdő, Gyömrői út egy-egy szakaszának két oldala). 

- Egyéni szemétszedések szervezése alkalmanként kis létszámmal, egyesületi tagokkal (18. 

kerület terei, utcái) 

- Szemétszedéseket terjeszteni, a közeljövőben a 17. kerületre (Lejla) és Mohácsra (Hajni) 

- Bélatelepi erdő - jó lehetőség a szemétszedésre és a XVII. kerülettel való munkakapcsolat 

teremtésére 

- Kokárdás szemétszedés megszervezése, akár a XVII. kerülettel együtt. 

- Együttműködési lehetőségek: Egyesületek, civil szervezetek, akikkel a kapcsolatot 

felvehetnénk: GYÖSZ, Kispatak Természetvédelmi Egyesület, Zöld17 Egyesület, Humusz 

Szövetség, Magyar Természetvédők Szövetsége, közszolgálatot teljesítő fiatalok. 

 

7. Földükért világnapi megmérettetés – kötetlen szabadidős program lehetőségének 

megfontolása október 21-e környékére (felelőse: Lipcsei-Gaál Edit) 

- Célja: egynapos kötetlen program lehetőség biztosítása a kerületi lakosoknak (0-99 éves 

korosztály), egyesületünk hírnevének növelése, információ gyűjtés a lakosok ismereteiről, 

tudásáról a környezettudatosság terén (komposztálás, szelektív hulladékgyűjtés, erdő 

szabályzata, stb.). 

- Állomások feladatainak teljesítése menetlevél, térkép használatával. 

- Jutalmak, díjazás támogatók által (Vásárlási kedvezmény, utalvány, ajándékcsomag, dedikált 

könyv felajánlás Öko anyutól, stb.). 

- A program megvalósíthatóságának feltérképezése az önkormányzatnál. 
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Javaslattétel: 

 Lipcsei-Gaál Edit: Minden egyesületi tag feladata a megjelenő pályázatkiírások 

figyelése, annak érdekében, hogy céljaink megvalósításához pályázati támogatásokat 

is igénybe tudjunk venni. 

 

KGY/2021/006. számú határozattal a Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a 2021-es 

terveket. 

 

A határozattal elfogadott 2021-es tervek alapján az elnökségi ülésen a vezetőség kidolgozza a 

rövid/közép/hosszú távú 5 éves programot (2020 – 2025). 

 

9)  A 2021-es pénzügyi tervek előirányzása, megvitatása, elfogadása - Lipcsei-Gaál Edit, elnök 

 

Az egyesület tagjai behatárolták a költségkereteket és meghatározták az egyes feladatok 

végrehajtására szánt koonkrét összegeket. 

  

KGY/2021/007. számú határozattal a Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a 2021-es 

év költségvetési tervezetét 

 

 

10) Egyéb: 

 

- Gmail fiókba sok spam érkezik, kérünk mindenkit, hogy lépjen mindig ki, ha használja, illetve 

a jelszót negyedévente fogjuk cserélni. 

- Magnet Bank KAP rendszerének nézzünk utána. 

- Támogatói levelek kiküldése: Partnerlistát nézze át mindenki, és a tagok írják bele az új 

ötleteket, elérhetőséggel március 31-ig. Levelek kiküldésének felelőse: Lipcsei-Gaál Edit, 

elnök, Brasváriné Szabó Anita, elnök-helyettes 

 

 
 
Egyéb napirendi pont, hozzászólás nem volt, a levezető elnök, ezért a közgyűlést bezárta. 
 
 
 
Következő értekezlet tervezett időpontja: 2022. február 
 
Budapest: 2021. 02. 27. 
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…………………………………………………………………………… 

levezető elnök 

Lipcsei-Gaál Edit 

 

 

…………………………………………………………………………... 

jegyzőkönyvvezető 

Szabó-Kalácska Beatrix 

 

 

…………………………………………………………………………… 

jegyzőkönyv hitelesítő 

Barsváriné Szabó Anita 

 

 

…………………………………………………………………………… 

jegyzőkönyv hitelesítő 

Fleischmann-né Romhányi Hajnalka 
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1. számú melléklet 

 

Jelenléti ív 

Éves kötelező közgyűlés (2021. 02. 27. 9.00 óra 1185 Budapest, Szurmay tábornok utca 98.) 

 

Ssz. Név Aláírás 

1. 
Lipcsei-Gaál Edit (elnök) 

 
 

2. 
Barsváriné Szabó Anita 

 
 

3. 
Szabó-Kalácska Beatrix 

 
 

4. 
Collinge Virág 

 
 

5. 
Fleischmann-né Romhányi Hajnalka 

 
 

6. 
Lehner-Kis Georgina 

 
 

7. 
Lipcsei Mihály 

 
 

8. 
Molnár Lejla Vivien 

 
 

9. 
Oláh Orsolya 

 
 

10. 
Kepes-Végh Júlia 

 
 

11. 
Duhaj Piroska 

 
 

 

A közgyűlés eredetileg meghirdetett helyszínén (1185 Budapest, Szurmay tábornok utca 98.) 

személyesen megjelentek száma 4 fő: 

Covid 19 járványhelyzet miatt online bejelentkezett résztvevők száma 7 fő 

Összes jelenlévők száma: 11 fő 

 

 

 

 

 


