EMLÉKEZTETŐ
mely készült a Fótligeti Ingatlantulajdonosok Üzemeltetési Közössége Számvizsgáló
Bizottsági ülésén.
Helyszín:

2151 Fót, Igazmondó u. 1.

Időpont:

2019. május 07. 17.30 óra

Jelen vannak:

Ködmön Andrea
Szájbely Ernő
Juhász Péter
Krankovics Sándor
Karabiyik Mehmet
Blahó János
Kertész József

SZB tag
SZB tag
SZB tag
SZB tag
SZB tag
SZB tag
üzemeltető

Napirend:
1. Írásbeli szavazás eredményének megállapítása
2. Új SZB megalakulása, SZB elnök megválasztása
3. 2019. évi rendezvénykeret felosztása
4. Húsvéti tojáskeresés rendezvény értékelése, Gyermeknapi rendezvény
előkészítése
5. Tulajdonosi javaslatok, kérdések, egyebek
A Számvizsgáló Bizottsági ülést Kertész József megnyitotta.
1.

Az írásbeli szavazás szavazóíveinek leadási határideje 2019. 05. 02. volt. A
Szervezeti és Működési Szabályzat 6.6 pontja alapján nem gyakorolhatta a
szavazati jogát az az Ingatlantulajdonos, akinek a tulajdonában lévő ingatlanhoz
kapcsolódóan 2 hónapon túli tartozása állt fenn a szavazás lezárásának
időpontjában. A 2019. 05. 07-i szavazatszámláláskor a Bizottság megállapította,
hogy a szavazás zárásának időpontjában 2 havi közös költség összegét
meghaladó lejárt esedékességű számlatartozás miatt a tulajdonosok 9,8 %-a
(43.955 db szavazat) nem volt jogosult szavazni, a szavazásra nem jogosult
tulajdonosok által leadott szavazatok száma 2.315 db (0,5%). A Tulajdonosok
részére kiküldött és a szavazásra nyitva álló időszakban visszaérkezett
szavazóívek alapján a Bizottság megállapította, hogy az összes (450.444 db)
szavazattal rendelkező tulajdonos 28,3%-a (127.421 db szavazat) küldte vissza
a szavazóívet. A szavazásra jogosult, de a szavazóívet vissza nem küldő
tulajdonosok szavazatainak száma 276.749 db (61,4%). A Bizottság a
szavazatok ellenőrzése és számlálása után megállapította, hogy az előző évihez
hasonló részvételi arány mellett az írásbeli szavazás az SZMSZ szerinti
támogató szavazatok figyelembevételével érvényes és eredményes volt. Az
írásbeli szavazás eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet a tulajdonosok a május
havi számlákkal együtt megkapják és a Honlapon is közzétételre kerül.

2.

A 2019. évi Közgyűlés és az azt követő írásbeli szavazás eredménye alapján az
Üzemeltetési Közösség Ködmön Andreát, Hedrich Bélát, Szájbely Ernőt Juhász
Pétert, Kelemen Zoltánt, Krankovics Sándort, Blahó Jánost és Karabiyik
Mehmetet választotta meg 2019. április 16-tól 2020. április 15-ig a Számvizsgáló
Bizottság tagjának. A Számvizsgáló Bizottság jelenlévő tagjai egyhangú
szavazással Szájbely Ernőt választották az SZB elnökévé. Az SZB ülések a
következő időszakban is nyilvánosak, havonta lesznek megtartva, irányadó
időpontként a tagok minden hónap első kedd 18.00 órát jelölték ki.
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3.

A 2019. évi költségvetésben a közösségépítő rendezvények költségkerete nettó
800.000.-Ft. A rendelkezésre álló összeget az SZB az alábbiak szerint javasolja
felhasználni: Húsvéti tojáskeresés: 20 eFt, Gyermeknap: 300 eFt, Őszi Piknik:
305 eFt, Halloween: 40 eFt, Mikulás: 135 eFt.

4.

A Húsvéti tojáskeresés rendezvény rendben lezajlott, az előző évekhez képest
többen vettek részt rajta, az új nyuszi-jelmezes moderátor mindenkinek tetszett!
A szervezők javasolják a jövő évi rendezvényen a saját hangosítás használatát.
A gyermeknapi rendezvény időpontja 2019. június 02. (vasárnap), melynek
szervezését Szájbely Ernő és Ködmön Andrea vállalta.
A rendezvény
Mesereggeli, Bolhapiac, Zenekuckó, Buborék show, Óriáscsúszda légvár,
Ugrálóvár, Népi Fajáték foglalkoztató csomag, Ping-pong és kosárdobó
bajnokság programokkal délelőtt 09 órai kezdéssel kerül megrendezésre. Az
étkeztetés kemencés kenyérlángos, sült csülök, lángos, pattogatott kukorica. A
lángos és sör-üdítő árusítás szervezését Karabiyik Mehmet vállalta. A
véglegesített program május 22-től kerül kihirdetésre a Fórumon és a
Facebookon.

5.

Egyebek:
Kertész József tájékoztatást adott arról, hogy a Felügyelő Bizottság döntése
alapján az amortizáció terhére elvégeztethető parkbeli 11 db pad és 7 db
szemetes cseréje elkészült.
Kertész József elmondta továbbá, hogy az új Fótliget-honlap elkészült, a jövő
héten élesítésre kerül.

Kertész József megköszönte a jelenlévők közreműködését és az ülést berekesztette.
Jegyzőkönyv lezárva: 2019. 05. 07. 20,00 óra

kmf.
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