
Jegyzőkönyv 
 

Készült a TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület közgyűlésén  
2013. március 4-én 

Helye: 2463 Tordas, Petőfi u. 6. 
Jelen vannak: Botta Veronika 
                       Beck Réka 
                       Kása Róza 
                       Németh Tünde 
                       Sármásy Zoltánné 
                       Sz. Hegedűs Mónika 
                       Szilika – Iván Emőke 
                       Takács Edina 
                       Veres Andrea 
                       
Nincs jelen: Kunsági Gabriella 
                        
Levezető elnök: Botta Veronika 
Jegyzőkönyv vezető: Sármásy Zoltánné 
Jegyzőkönyv hitelesítő: Sz. Hegedűs Mónika 
 
Botta Veronika üdvözli a megjelenteket, és megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ezek után 
ismerteti a napirendi pontokat. 
 
Napirendi pontok: 
 

1.) Tagsággal kapcsolatos dolgok:      - Kása Róza kilépése 
                                                                -  javaslattétel új tagok felvételére 
                                                                 - új tagok belépése 
2.) Közbeszerzésről való beszámoló, közbeszerzéssel kapcsolatos további teendők  
3.) Új pályázati lehetőségek : - Norvég Alap – Ökotárs: környezetvédelmi program                                                                    
                                                    - NEA : kulturális szakmai program 
4.) Egyebek 

 
A napirendi pontokat a jelenlévők egybehangzóan elfogadják. 

1. napirendi pont: Tagsággal kapcsolatos dolgok:      - Kása Róza kilépése 
                                                                                 -  javaslattétel új tagok felvételére 

                        - új tagok belépése 
 
Kása Róza az Egyesület rendes tagja személyes okokra hivatkozva írásban benyújtotta az elnökség 
ill. tagság felé az Egyesületből való kilépési szándékát.  
Távozásával kiegyenlítetlen tartozás, ill. követelés egyik fél részéről sem maradt. A tagság döntését 
egybehangzóan elfogadta. 
A tagság új tagok felvételét kezdeményezte. Több javaslattétel is érkezett. 
Végül az egyesület tagsága további két tag felvételét fogadta el egybehangzóan a mai dátummal, 
Téglás Melinda és Tóthné Máriássy Éva személyében. Részükről Belépési nyilatkozat befogadása 
megtörtént. 
 



2. napirendi pont: Közbeszerzésről való beszámoló, közbeszerzéssel kapcsolatos további 
teendők 
 
Botta Veronika beszámolt a tagság felé az éppen aktuálisan zajló „Teremtőkert Alkotóház bővítése 
és Felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eseményeiről. Elmondta, hogy az ajánlattételi felhívásra 
3 árajánlat érkezett a megadott határidőig. A bontás 2013. 02. 25-én rendben lezajlott. Az előzetesen 
megválasztott Bíráló Bizottság 2013. 03. 01-én ülésezett. Az elnökség felé az eljárás lezárására, és 
új eljárás megindítására tett javaslatot a Kbt. 76. §-ára való hivatkozással. 
Az Egyesület elnöksége az ügyben a szintén a mai nap egy későbbi időpontjára meghirdetett 
elnökségi ülésen hoz döntést. 
 
3. napirendi pont: Új pályázati lehetőségek : - Norvég Alap – Ökotárs: környezetvédelmi 
                                                                            program                                                                    
            - NEA : kulturális szakmai program 
Szilika - Iván Emőke ismertette a Norvég Civil Alap és az Ökotárs Alapítvány közös pályázati 
kiírását egy környezetvédelmi program lehetőségére vonatkozóan. A tagság egyhangúan elfogadta, 
hogy a pályázattal kapcsolatban további lépéseket tegyen az egyesület. 
Botta Veronika ismertette a NEA 2013-as szakmai programokra való pályázati kiírását. A tagság  
megtárgyalta, hogy a jelenleg is működő, gyermekek részére szóló kulturális és művészeti jellegű 
képességfejlesztő, tehetséggondozó oktatási tevékenységeit a felnőtt korosztályra is kiterjesztve 
szándékozik a továbbiakban működtetni, így a pályázatot ebben a témában nyújtja be az Egyesület. 
 
4.napirendi pont : Egyebek 
Húsvéti tojásírás és kézműves foglalkozás:  
 Véglegesítettük a hagyományos Húsvéti foglalkozásaink időpontját - 2013. március 29. du. 15-18 
óráig -, és programját. 
Döntöttünk egy elektromos sütő vásárlásáról, mely  a jelenleg folyó Sütés-Ételkészítés 
tanfolyamunk sikerességének alapvető feltétele.  
 
Egyéb kérdés, javaslat a jelenlévők részéről nem volt. 
A levezető elnök megköszönte a tagok munkáját és az ülést berekesztette. 
  
 
Kelt: Tordas, 2013. 03.04.  
 
 

  

Botta Veronika s.k. 
Egyesület elnöke 
 
 
Botta Veronika s.k.                                                                                                  
levezető elnök 

 
 

Sármásy Zoltánné s.k.  
jegyzőkönyv vezető  

  

 
 

  

Sz. Hegedűs Mónika s.k.  
jegyzőkönyv hitelesítő  

  

 
 

  


