ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET
6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 135.
Tel/fax: 00 (36) 76 321 048
Tel.: 00 (36) 76/501 600; 76/501 601; 30/431-57-73
E-mail: szulcsang@freemail.hu
Nyilvántartó: Bács-Kiskun Megyei Bíróság: Pk. . 60.148/1998/3.
Társadalmi szervezetek nyilvántartó könyvében: 1686

Jegyzőkönyv
az Alföldi Erdőkért Egyesület Elnökségi üléséről
Időpont: 2009. január 23. (péntek) 09.30 óra
Helyszín: Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium
Ásotthalom, Kiss Ferenc krt. 76.

Jelen vannak: (a jelenléti ív szerint)

Az ülés meghirdetett napirendi pontjai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Egyesületi beszámoló a 2008 évi tevékenységről
A 2008 évi mérlegbeszámoló tárgyalása, elfogadása
A 2008 évi közhasznúsági jelentés tárgyalása, elfogadása
2009-évi szakmai programok és a 2009 évi költségvetés tárgyalása, elfogadása,
Személyi kérdések
Egyéb

SÓDAR PÁL: Köszöntötte a megjelenteket. Elnök Úr megköszönte a házigazdának, hogy
helyet és lehetőséget biztosította a munkaértekezlet lebonyolításához.
Megállapította, hogy az Elnökség mindhárom tagja jelen van, az Elnökség határozatképes, A
három fős Számvizsgáló Bizottságból két fő jelen van, így az Alapszabály értelmében
határozatképes.
A meghívottak időben megkapták a tájékoztatókat, beszámoló tervezeteket, a pénzügyi
tevékenység ellenőrzéséhez a titkár magával hozta a naplófőkönyvet, rovatszám kivonatokat,
számlákat, banki értesítőket. A Számvizsgáló Bizottság a dokumentumok átvizsgálása után
külön jegyzőkönyvben rögzíti a megállapításait.
A résztvevők az előzetesen meghirdetett napirendet elfogadták.
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2009/1. sz. Elnökségi határozat (2009.01.23.): Az Elnökség az előzetesen meghirdetett
napirendet egyhangúan elfogadta.

1. Egyesületi beszámoló a 2008 évi tevékenységről
SZULCSÁN GÁBOR: Ismertette az Egyesület 2008 évi beszámoló tervezetét, az előző évi
tevékenység bemutatást. A 2008.évi tevékenységünk a Közgyűlés által elfogadott tervekben
foglaltak nagy mértékben megvalósultak. Az eredmények részletes bemutatása után a
hiányosságokra, elmaradásokra hívta fel az Elnökség figyelmét.
- Az Informatikai Szakbizottság munkáját a központi informatikai fejlesztések
irányvonalának elhúzódó meghatározása akadályozta.
- Elmaradásaink vannak a munkatervünkben az akác termesztés népszerűsítése és az
erdészeti PR. területén kitűzött céljainkhoz képest.
- Az oktatás területén nem sikerült átfogó képzési programot indítani,
- A kutatás fejlesztés , innováció területén részeredményként értékeltük a pajorkár
elhárításhoz fejlesztett injektáló-gép fejlesztési munkát. Ezen kívül nem sikerült olyan
ötlettel előállni, együttműködést létrehozni.
HALÁPI NÁNDOR: Tapasztalatom szerint a személyes kapcsolatok a meghatározóak ezekben
a kérdésben is.
SÓDAR PÁL:
- A tapasztalatok alapján a szakképzési, innovációs tevékenységeket nem tudjuk
koordinálni.
- Elnök úr köszöntét fejezte ki Ódor Józsefnek, (Tilia Kft.) az előzők közgyűlés
házigazdájának. Fontosnak tartja az egyesületen belül a magán-erdőgazdálkodók
szerepvállalását. Köszönetet mondott a Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskolának a
2008-as Kutatói Nap lebonyolításával kapcsolatban. A helyszín, az ellátás nagyon jó
volt.
- Az Erdei lombos fák magjai a begyűjtéstől a vetésig c. könyv kiadását sikerként
értékeljük. Hiánypótló kiadvány, melyre büszkék lehetünk mi is. A Mezőgazdasági
Könyvhét alkalmából 2009.02.02-én lesz egy könyvbemutató Budapesten a
Vajdahunyad várban.
HALÁPI NÁNDOR: Felhívta a titkár figyelmét ,hogy a 2008. évi beszámolóban a második
oldalon a 26. sorban, hiányzik egy szó: „Ódor Józsefet megválasztotta az Alföldi Erdőkért
Egyesület Számvizsgáló Bizottságának elnökéül a 8/2008.05.08. Közgyűlési határozatával.”
(a kiemelt rész hiányzott, javítva)
2009/2. sz. Elnökségi határozat (2009.01.23.): Az Elnökség az Alföldi Erdőkért Egyesület
2008.évi tevékenységéről készített beszámolót egyhangúlag elfogadta, azt a közgyűlés
felé történő előterjesztésre javasolja.
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2. A 2008 évi mérlegbeszámoló tárgyalása, elfogadása
SZULCSÁN GÁBOR: Az Egyesület a 2008. évre elfogadott költségvetése alapján végezte a
munkáját. Bevételeink a vártnál nagyobbak voltak, melyek közül kiemelhető az FVM-nél
pályázati úton elnyer 400 eFt-os támogatás, a Nemzeti Civil Alapnál pályázati úton elnyer
300 eFt-os működési költség támogatás és az „Erdei lombos fák…” c. könyv kiadásához
cégektől és magánszemélyektől kapott 180 eFt adomány. Ezen kívül a lejárt határidejű
kintlévőségeink értéke is csökkent.
A kiadási oldalon a költségtakarékos működésünkhöz nagymértékben hozzájárult a KEFAG
Zrt. nagylelkű felajánlása, mely alapján nem kellett az irodabérletért fizetnünk illetve, hogy a
KEFAG Zrt. átvállalta az Egyesület könyvelési költségeit.
ÓDOR JÓZSEF: Az Alföldi Erdőkért Egyesület Számvizsgáló Bizottsága az Egyesület 2008.
évi egyszerűsített mérlegbeszámolóját és eredmény-kimutatását valamint a bemutatott
kimutatásokat, bizonylatokat átvizsgálta, azokat rendben találta. Az Egyesület követeléseinek
behajtásával kapcsolatban intézkedést javasoltak.
A 2008. évi gazdálkodással, a 2008.évi mérlegbeszámolóval kapcsolatban további
hozzászólás nem érkezett.
2009/3. sz. Elnökségi határozat (2009.01.23.): Az Elnökség a 2008.évi mérlegbeszámolót,
eredmény kimutatást egyhangúlag elfogadta, azt a közgyűlés felé történő előterjesztésre
javasolja.

3. A 2008 évi közhasznúsági jelentés tárgyalása, elfogadása
SZULCSÁN GÁBOR: Ismertette a2008. évi közhasznúsági jelentés tervezetét.
HALÁPI NÁNDOR: Felhívta a titkár figyelmét ,hogy a 2008. évi közhasznúsági jelentés
tervezetében a 10. oldalon az e. pont alatti felsorolásban egy számszaki elírás történt, a
tévesztés javítást kérte. (javítva)
SÓDAR PÁL: Elnök úr kérte, hogy a 14. oldalon a g1/c pont alatt a Természetvédelmi
tevékenység bemutatásánál jelenjen meg, hogy „A Natura 2000-rel érintett erdőterületek
kezelési terveinek kidolgozása érdekében egyeztető megbeszéléseket folytattunk az alföldi
Nemzeti Parkok képviselőivel.”
A 2008. évi közhasznúsági jelentéssel kapcsolatban a továbbiakban sem formai sem tartalmi
hozzászólás nem érkezett.
2009/4. sz. Elnökségi határozat (2009.01.23.): Az Elnökség a 2008.évi közhasznúsági
jelentését, egyhangúlag elfogadta, azt a közgyűlés felé történő előterjesztésre javasolja.
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4. 2009-évi szakmai programok és a 2009 évi költségvetés tárgyalása,
elfogadása
SZULCSÁN GÁBOR: Ismertette a 2009 évi egyesületi programot és a szakbizottság-vezetők
által összeállított a szakbizottsági munkaterveket. Felhívta az elnökség figyelmét, hogy a
Csontos István Koronglövő emlékversen és a 2009. évi Kutatói Nap szervezésével
kapcsolatban jó lenne mielőbb megtalálni a helyszínt és kitűzni az időpontot.
ÓDOR JÓZSEF: A szakbizottsági munkatervekben a biomassza felhasználással kapcsolatos
témákhoz hozzátette, hogy szorgalmaznunk kell a kistérségi apríték és egyéb biomassza
felhasználás fejlesztését. Elmondta, hogy a kistérségükben 13 község részére elkészítettek egy
erdőtelepítési tervet (ingyen). Ismeretei szerint 2-2 és fél év kell egy erőművi beruházás
előkészítéséhez.
SÓDAR PÁL: Tájékoztatta az elnökséget, hogy információi szerint 2009 június 30.-ig
szeretnék elfogadtatni a Vízgazdálkodási Társulatok működését szabályozó új rendeletet.
Javasolta, hogy kezdeményezzük a gazdálkodók és a társulatok együttműködésével
mintaprogramokat, bizonyos területeken a vízgazdálkodási munka bemutatására, a vízhiány
enyhítésre.
A társulatokban erősíteni kell az erdészek szerepét, meg kell keresnünk azokat a szereplőket
akikkel érdekközösségben vagyunk (pl.: a Nemzeti Parkokat).
Az érdekeltségi hozzájárulás mértékének megállapítását erdő esetében a mindenkori szántóra
kivetett hozzájárulás %-ában kellene meghatározni. Az erdő után nem jár területalapú
támogatás, fizetni mégis kell utána, nekünk a víz megtartása és nem az elvezetése a célunk.
Elnök úr javasolta, hogy a védett területek kezelésével kapcsolatban 2008-ban megkezdett
munkát az idén is folytassuk. A művelési szakbizottság munkatervébe célszerűnek tartja a
programpont felvételét.
A Kutatói Nap központi témájával kapcsolatban három javaslat érkezett, melyeket a
közgyűlés elé terjesztünk majd.
FELSŐ-, KÖZÉP-, ALSÓ SZINTŰ ERDÉSZETI OKTATÁS
OKTATÁS-KUTATÁS
BIOMASSZA FELHASZNÁLÁS

ÓDOR JÓZSEF: Felhívta az Elnökség figyelmét, hogy a Gemenc Zrt. kezelésében
Érsekcsanádon van egy nagyon jó állapotú lőtér.
HALÁPI NÁNDOR elmondta, hogy a Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola 2009 július 1.-vel
megszűnik egy átalakítási program eredményeként. A továbbiakban a jelenlegi elképzelések
szerint alapítványi formában fognak működni, ha sikerül megteremteni a szükséges támogatói
hátteret. A jelenlegi jogi személy megszűnésével, ill. az új jogi személy megalakulásával és az
egyesületbe történő belépésével várhatóan a taglétszám nem változik.
A Kutatói Nap helyszínét az idén nem tudják biztosítani.

4

ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET
6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 135.
Tel/fax: 00 (36) 76 321 048
Tel.: 00 (36) 76/501 600; 76/501 601; 30/431-57-73
E-mail: szulcsang@freemail.hu
Nyilvántartó: Bács-Kiskun Megyei Bíróság: Pk. . 60.148/1998/3.
Társadalmi szervezetek nyilvántartó könyvében: 1686

SZULCSÁN GÁBOR: összefoglalta az elhangzott hozzászólásokat és megállapította, hogy ezek
közül a koronglövő emlékversen és a Kutatói Nap, azok amelyek a költségvetésünket
komolyabban érintik. A ebben a kérdésben közgyűlés döntése lesz a végleges döntés, a
helyszín sok tekintetben meghatározó.
2009/5. sz. Elnökségi határozat (2009.01.23.): Az Elnökség az Egyesület 2009.évi
költségvetését és programtervét egyhangúlag elfogadta, azt a közgyűlés felé történő
előterjesztésre javasolja.

5. Személyi kérdések
SZULCSÁN GÁBOR: Összefoglalta az Egyesület utóbbi három évében történt jelentősebb
eseményeket, ismertette az Egyesület Alapszabályának személyi kérdéseket tárgyaló részét.
Tisztség
Elnök
Titkár
Elnökségi tag
Számvizsgáló Bizottság elnöke
Számvizsgáló Bizottsági tag
Számvizsgáló Bizottsági tag

Tisztségviselő
Sódar Pál
Szulcsán Gábor
Halápi Nándor
Ódor József
Andrésiné Ambrus Ildikó
Csiha Imre

Mandátum
2006.04.26.-2009.04.26.
2006.04.26.-2009.04.26.
2007.12.10.-2010.12.10.
2008.05.08.-2011.05.08.
2007.12.10.-2010.12.10.
2007.12.10.-2010.12.10.

Sódar Pál elnök úr mandátuma 2009. április 26.-án lejár. Szulcsán Gábor titkár mandátuma
2009 április 26.-án lejár. A soron következő közgyűlés napirendjére is felkerült ez a napirendi
pont, hogy az egyesület vezetése a közgyűlés bármilyen döntése estén képes legyen a
gördülékeny ügymenet lebonyolítására.
A tisztségviselők nyilatkoztak arról, hogy amennyiben a Közgyűlés elfogadja eddigi
munkájukat és a továbbiakban is számít a munkájukra akkor készek a munkát tovább
folytatni.

6. Egyéb
További kérdés, hozzászólás nem érkezett
Ásotthalom, 2009.01.23.

…………………………..
Sódar Pál
levezető elnök

……………………………
Szulcsán Gábor
jegyzőkönyvvezető
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