JEGYZŐKÖNYV

mely készült Legyen A Duna Igazi Közügyünk Közhasznú Egyesület 2020. I. negyedéves és első
elnökségi ülésén, az egyesület Paks Báthory u. 25. fsz/1. szám alatti székhelyén 2020. január 16.
napján 17 órakor 15 perckor kezdődően.
Az elnökségi ülésre az ülést megelőzően 11 nappal az elnök – a napirendi pontok feltüntetésével –
meghívta e-mailbe értesítve, az elnökség tagjait.
Résztvevők:
Koloh Tamás elnök, Binder Edit titkár, Appelshoffer Regina, dr. Fritz Annamária, Weisz Mátyás
elnökségi tag. Koloh Tamás elnök üdvözli az elnökségi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az
elnökségi ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv-vezetőnek javasolja Binder Editet, míg jegyzőkönyv hitelesítőnek Appelshoffer Reginát.
A jelenlévők egyhangúan megszavazták Binder Editet jegyzőkönyv-vezetőnek, Appelshoffer Reginát a
jegyzőkönyv hitelesítésére, akik e megbízást elfogadták.
Elnök ismerteti az e-mail útján írásban megküldött napirendi pontokat. Meghívó mellékelve.
Ezután az elnök, szavazásra javasolja a napirendi pontokat.
A jelenlévők egyhangúan jóváhagyták a napirendi pontokat.
Első napirendi pont:
Választási közgyűlésre felkészülés
Koloh Tamás elővezeti, hogy a Választási Bizottság elnöke Benke Dániel nem tud részt venni a
választó közgyűlésen, így Darnai Gábor fogja elmondani a közgyűlésen megjelent tagoknak, hogy kit
jelöltek. Akit jelöltek, ki az aki elfogadta a jelöltséget és szívesen vállalná az elnökségi tagságot. Elnök
azt is elmondja, hogy nics információja arról, hogy ki jelölt és kit jelölt, így ezt a közgyűlésen fogja
Darnai Gábor elmondani.
Binder Edit hozzáteszi, hogy Benke Dániel munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud részt venni, mert
hajnal 5-kor indul a budapesti munkahelyére és este 7 körül szokott megérkezni. Amikor elvállalta ezt
a posztot, akkor még Pakson dolgozott, de azóta munkahelyet váltott és ezért nem tud ott lenni a
közgyűlésen.
Weisz Mátyás elmondja, hogy nem lenne szerencsés, ha csak azért elküldenénk a megjelenteket,
mert lejár a helyiségre kért idő, és mert titkárt kellene választani. Javaslata szerint a titkárválasztást
egy később időpontra tegyük át.
Arra a megállapodásra jutottak az elnökség tagjai, ha belefér a kért időbe és minden elnökségi tag
jelen tud lenni, akkor lesz titkárválasztás, ha nem akkor ez egy későbbi időpontra tolódik.
Koloh Tamás elnök megkérdezi, hogy szeretne-e még valaki ehhez a napirendi ponthoz hozzászólni?
Ha nem, akkor elfogadjátok-e ezt, ami itt elhangzott?
1/2020. (I.16.) számú határozat Az elnökség tagjai egyhangúlag elfogadták az első napirendi ponthoz
elhangzottakat.
Második napirendi pont:
Programterv (pályázatok, közösségi munka, saját rendezvények, városi rendezvények – Város
Napja, fáklyás felvonulás stb., egyéb rendezvények – Atomfutás stb.)
Koloh Tamás előadja, hogy az MVM PA Zrt. támogatás ma már nem úgy van, mint régen, egy picit
megváltozott a protokoll, nem helyben van a döntés, hanem Budapesten. Kovács Antal azt az
információt adta, hogy vízi sporteszközre kapunk jó eséllyel támogatást, mást ne is írjunk be.
Binder Edit elmondja, hogy a közösségi munkákat és annak nyilvántartását egyre jobban kellene
megcsinálni. Célszerű lenne erre 1 táblázatot csinálni, a függőleges oszlopba felsorolni a jelenlegi

tagokat névvel, a táblázat vízszintes kockáiba az elhatározott közösségi munkákat és kirakni a
csónakházba, hogy be tudják írni, hogy itt és itt fogok részt venni, vagy ezt és ezt a munkát
elvégeztem ennyi és ennyi idő alatt. Mindig van olyan, aki amikor meghirdetjük a munkát, akkor nem
jelentkezik, aztán mégis megjelenik és a végén kimarad a beírásból. Eddig ez úgy működött, hogy
voltak szervezett munkák munkavezetővel, akiknek feladatuk volt leadni a közösségi munkán részt
vettek névsorát és az órák számát illetve voltak olyan tagok is, akik lejöttek körül néztek, találtak
csónakmotor tároló, vagy belső tároló takarítást, part oldalon füvet vágtak stb. Felhívtak telefonon,
lementem, megnéztem, beírtam a bemondott órát. Amikor a következő év január 15-e után kimegy
a felszólító levél, hogy akkor fizess, akkor derül ki, hogy volt a Város Napján, volt a tavaszi takarításon
stb., csak hozzám nem jutott el valamiért ez az információ.
Weisz Mátyás elmondja, hogy jó ötlet ez a táblázat, készüljön el. Ha nem készül el a közgyűlésig ez a
táblázat, akkor kapjanak a tagok erről a dologról a közgyűlésen egy tájékoztatást. Szerinte
hatékonyabb lesz, sokkal többen fognak a közösségi munkára jelentkezni, aztán hogy ebből mennyi
lesz a teljesítés, azt majd meglátjuk.
dr. Fritz Annamária támogatja ezt a javaslatot.
Koloh Tamás elmondja, hogy saját rendezvény a tavaszi takarítás főzéssel egybekötve, vízitúra
nyáron, családi nap ősszel.
Weisz Mátyás megkérdezi, a vízitúrára van-e már valamilyen időpont?
Koloh Tamás elmondja, hogy most már évek óta 2 napos volt, a Duna vízállása nagyban befolyásolja,
hogy mikor tudjuk megrendezni, ezért 2 időpont van mindig kijelölve.
Weisz Mátyás elmeséli, hogy anno ezt még a PSE keretében ezt ő hogyan szervezte és ez úgy
származott ránk, hogy amikor ez a tevékenység megszűnt a PSE-nél, adták át, hogyan csináljuk. Ő
személy szerint az 1 napos vízitúrát támogatná, a 2 napos vízitúrát nem. Ez akkor anno az augusztus
20-át követő héten volt. Nyár közepén arra nagyon kevés esélyt lát, hogy tömegek tudnak részt
venni, hiszen mindenki szanaszét van, nyaral a saját családjával, magával stb. Vízitúrát ne 2 napra
tervezzük, mert 1 nap is szerinte elegendő. Amikor annak idején ő szervezte 1 napos volt, rendkívül
sok embert érdekelt, az volt a gátló tényező, hogy nem tudtak elég eszközt a helyszínre szállítani.
Koloh Tamás erre a felvetésre reagálva elmondja, hogy aki akart az ½ órára megállva, tovább
hajózhatott és a számára csak 1 napos volt a túra.
Binder Edit szerint ami csak 1 napos az igen fárasztó, főleg annak aki úgy száll vízre, hogy nulla evezés
van mögötte. Tudom, mert mi Vida Zolival előszöri résztvevőként, nem mertük bevállalni az ottalvást.
Egy nap alatt kerékpároztunk Dunaföldvárra, a Viza Bisztrónál másfél órás pihenő után beültünk és
megfeszített tempóban este ½ 8-kor értünk Paksra, a kajakból alig tudtam kiszállni, úgy elfáradtam.
Személy szerint, én továbbra is a 2 napos túrát támogatom.
Weisz Mátyás és Appelshoffer Regina javasolja, hogy vessük fel a közgyűlésen, hogy ki mit gondol
erről – 1 vagy 2 napos legyen az évente egyszer megrendezendő vízitúra.
Binder Edit városi rendezvények közül a Város Napja 2020. május 16-án lesz. Ezzel kapcsolatban
2020. január 13-án du. 17:30-kor volt az első megbeszélés a Polgármesteri Hivatal nagy házasságkötő
termében, ahol kezünkbe adták a jelentkezési lapot. Minden szekciónak külön felelőse van, akihez az
adott szekcióval kapcsolatos kérdésekre választ kaphatunk. Táncsics Park – színpadi produkció,
bemutató foglalkozás – Csapó Ágnes, felvonulás – dr. Hanol János, halászléfőzés – Cselenkó Erika.
Weisz Mátyás jelzi, hogy a fáklyás felvonulás, mint városi rendezvényt megelőzi a Duna átúszás, ami a
hivatalosan eltervezett időpontban, július 3-ik hétvégéjén lesz.
Weisz Mátyás megkérdezi, hogy a családi nap időpontjára vonatkozóan, van-e valami konkrét
elképzelés?
dr. Fritz Annamária elmondja, hogy ez általában szeptemberben szokott lenni. Úgy tervezzük meg az
időpontot, hogy megnézzük mikor lesz az Atomfutás, a környéken lévő nagyobb szüreti fesztiválok, a
Puttonyos fesztivál és ezek időpontjának függvényében határozzuk meg a családi nap időpontját.
dr. Fritz Annamária javaslata, hogy a családi nap elhatározott megtartási időpontja 2020. szeptember
5. legyen.
Koloh Tamás elnök megkérdezi, hogy szeretne-e még valaki ehhez a napirendi ponthoz hozzászólni?
Ha nincs, akkor elfogadjátok-e ezeket a dolgokat, ami a második napirendi pontban elhangzott?

2/2020. (I.16.) számú határozat Az elnökség tagjai egyhangúlag elfogadták a második napirendi
ponthoz elhangzottakat.
Harmadik napirendi pont:
Költségvetés irányvonala.
Binder Edit elmondja, hogy a NEA-s működési nagy pályázatba be lett rakva 1.380eFt, ami a
következő tételekből áll össze: 2020. év teljes bérleti díj, vízieszköz vásárlás, áramhasználati díj,
szennyvízdíj, irodaszer, adminisztrációs költség, üzemanyag, benzines fűnyíró, pólók, rendezvények
stb. Jelen állapotában az eredményt várjuk. Kenuszállító sem ebben sem a CLLD-s pályázatba nem
rakható be.
Koloh Tamás elmondja, hogy 6 fészkes kajak-kenu szállítóra kért egy kecskeméti cégtől árajánlatot,
még tavaly októberben, ahol azt a választ kapta, hogy erre csak 2020. évben lesz kapacitásuk.
Weisz Mátyás elmondja, hogy nem kell rögtön kecskemétig szaladni, mert Pakson is van, aki ezzel
foglalkozik pl. Boros Gergely édesapja. Célszerűnek látja, hogy több árajánlatot kérjünk be és csak
azután döntsünk.
Binder Edit felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy ha az ilyen-olyan pályázatból összejön ugyanarra a
dologra, pl. bérleti díjra, ott figyeljünk oda, hogy a számla csak 1 helyen szerepeljen.
A 2018. év SZJA 1%-ot 2019. szeptember 26-án utalták át, így a teljes összeget át fogjuk tolni a 2020.
évre. Itt nem úgy van, hogy adott év április 1-től következő év 31-ig lehet hozzá számlákat beadni. Az
SZJA 1%-ot akkortól költheti az egyesület, amikor beérkezett az összeg.
Appelshoffer Regina elmondja, hogy mielőtt rátérnénk a CLLD-s pályázatra, még tájékoztat, hogy a
CLLD 7-es kiírási pontban a nagy hatótávolságú free wifi kiépítése a csónakháznál illetve, a belső
hajótároló feletti rész befedése, a közösségi kerti kiülő (beton placc, rajta vasszerkezetű a
felépítmény, teteje van és kulccsal nyitható, körbe kerítéssel van ellátva) – mindegyik mehet bele
ebbe a pályázatba. Nagyon úgy tűnik, hogy a Csengey pályázatán kívül nem ad be más pályázatot
csak a LaDIK KE, így biztos lesz a támogatottsága. A három (free wifi, hajótároló feletti rész lefedése,
közösségi kerti kiülő) fejlesztési cél esetében 10MFt-ig tudunk nyújtózni. A fejlesztéseket befejezni
2021. szeptember 30-ig kell. A pályázatokat 2020. március 31-ig lehet beadni.
Binder Edit vállalja, hogy a nagy hatósugarú free wifi kiépítéséhez megkeresi a város több pontján
már kiépített free wifi pontok kiépítőjét, azaz a GOVERN-SOFT Kft.-t és kér egy árajánlatot.
Koloh Tamás vállalja, hogy a közösségi helyiség mögötti részt, azaz a belső tároló lefedéséhez keres
ácsot, akitől kér árajánlatot.
Koloh Tamás elmondja, hogy a jelenlegi kiüllő tetejét fel kellene újítani, mert már kb. 4 éve beázik,
bitumenes hullámlemezzel kellene lefedni.
Koloh Tamás elmondja, hogy talált tervezőt (Tresznics Karcsi adta meg az elérhetőségét) aki meg
tudná tervezni a következő lépcsősort és amiben majd akkor megegyezünk. Kell neki küldeni
fényképet, előző terveket + még 1 csomó mindent. Utána tudna lejönni és megnézni a helyszínt.
Koloh Tamás kérdése, ha ezért már kérne valamilyen költségtérítést, akkor ezt miből fizetjük?
Appelshoffer Regina és dr. Fritz Annamária egymás szavába vágva elmondják, hogy ezt a közgyűlés
elfogadta, így mehet ez a költség. A kiszállását azt mindenképpen ki kell fizetni.
Appelshoffer Regina elmondja, hogy mindegyik pályázat utófinanszírozású, de előleg igényelhető és
ezzel csak a teljes beruházás végén kell elszámolni. Meg lehet igényelni a 25%-ot, elköltjük, beadunk
egy kifizetési kérelmet, megint megkapja az egyesület a 25%-ot. Ezzel csak annyi a többletmunka,
hogy 3 kifizetési kérelmet kell benyújtani.
Koloh Tamás elnök megkérdezi, hogy szeretne-e még valaki ehhez a napirendi ponthoz hozzászólni?
Ha nincs, akkor elfogadjátok-e ezeket a dolgokat, ami a harmadik napirendi pontban elhangzott?
3/2020. (I.16.) számú határozat Az elnökség tagjai egyhangúlag elfogadták a harmadik napirendi
ponthoz elhangzottakat.
Negyedik napirendi pont:
Adatvédelem a gyakorlatban – Alapszabály vagy SZMSZ
Binder Edit elmondja, hogy a GDPR rendeletben leírtakat közel 2 éve kellene alkalmazni. Mindenkire
vonatkozik ez a rendelet, aki személyes adatot kezel, így az egyesületre is. Vannak tagjaink, akiknek

kezelünk személyes adatot – név, lakcím, e-mail cím, telefonszám stb. Mivel kamerarendszer is van a
csónakházba, így különleges adatot – képmás – is kezel az egyesület. Ezeket az adatokat
nyilvántartjuk, kezeljük és a csak a tagsági jogviszony megszűnéséig kezeljük. Ancsát azért kerestem
meg, hogy gondolja át, hol kellene ezt a hozzájárulást a tagnak megadnia – Alapszabályba, SZMSZ-be
vagy 1 külön nyilatkozaton. Régi tagjainknál külön nyomtatványon, újonnan belépő tagoknál a
Jelentkezési lap második oldala legyen.
A kamerahasználathoz nem lenne szerencsés a hozzájáruláson alapuló adatkezelés, mert ez
többnyire a szervezet jogos érdekén szokott alapulni, akkor ehhez érdekmérlegelési tesztet kell
készíteni, amit nyilván kell tartani. Kamera szabályzattal kell rendelkeznie az egyesületnek.
Meg kell határozni, hogy ki kezeli a tag által átadott személyes adatokat, a másik tag megismerheti-e
a tagtárs nevét, e-mail címét, telefonszámát. Harmadik személynek továbbítva lesz-e a személyes
adat. Körülbelül ennyi mindenről kellene gondoskodnunk.
Koloh Tamás elnök megkérdezi, hogy akar-e ehhez a napirendi ponthoz hozzászólni? Ha nincs, akkor
elfogadjátok-e ezeket a dolgokat, ami a negyedik napirendi pontban elhangzott?
4/2020. (I.16.) számú határozat Az elnökség tagjai egyhangúlag elfogadták a negyedik napirendi
ponthoz elhangzottakat.
Ötödik napirendi pont:
CLLD pályázat
Appelshoffer Regina elmondja, hogy hivatalosan is megalakult a bírálóbizottság, ami annyit jelent,
hogy lezárult az első körös pályázat, amit már bírálni kell. Testközelből fogja látni a bírálóbizottság,
hogy milyen pályázatok érkeznek be, milyen összegekkel. Minden kiírásra a pályázó beadhat egy
pályázatot, de többet nem.
Pályázhatunk a helyi mikroközösségi projektre is, akkor a 6 állomásos programot ki is hagyhatjuk.
A rendezvényes pályázatot tekintve az alábbiakra gondolt Regina. Felkéri Koloh Tamást, hogy az első
előadás megtartására kérje meg a vízi rendőröket.
A második előadásra meg kell hívni a tervezőt és Paks Város Polgármesterét.
Appelshoffer Regina folytatja, hogy a harmadik előadásra Aknai Pétert kell meghívni, aki a A Kisbéka
anatómiája című könyvet írta. Vagy a Halászati Szövetkezetet kellene, nekik vannak jó történeteik,
tapasztalataik, milyen eszközöket használtak, honnan indultak és hova jutottak a fejlődésben stb.
Negyedik előadásra egy turisztikai előadót (pl. Czink Dóra) lenne célszerű meghívni, hogy milyen
tervek vannak a városban, mire lehet számítani a közel jövőben ill. az atomerőmű építése kapcsán.
Ötödik előadásra a Gemenci Erdőgazdaságtól kell meghívni kell valakit – ártérről, az állatokról.
Hatodik „előadás” egy Gemenci vízitúra lenne. Van 4 órás, 6 órás túra, biztosítják az eszközt, a
túravezetést. Ezeket a programokat 2021. szeptember 30-ig kell megvalósítani.
Koloh Tamás elnök megkérdezi, hogy akar-e ehhez a napirendi ponthoz hozzászólni? Ha nincs, akkor
elfogadjátok-e ezeket a dolgokat, ami a negyedik napirendi pontban elhangzott?
5/2020. (I.16.) számú határozat Az elnökség tagjai egyhangúlag elfogadták az ötödik napirendi
ponthoz elhangzottakat.

Hatodik napirendi pont:
Egyebek (NEA pályázat, csónakház úgy általában stb.)
Weisz Mátyás kérdésére Binder Edit elmondja, hogy amennyiben az önkormányzat kiírja, be szoktuk
adni a vízitúrás pályázatot. A nagy NEA-t – működési költségekre - beadtuk még tavaly, várjuk az
eredményt. Nyár közepén a NEA normatív pályázatot is be fogjuk adni. NEA normatívra, annak az
összegnek a 10%-át tudjuk megpályázni, amit Csepreginé Mária – tagunk és aki az egyesület
könyvelője - az adomány főkönyvi számra tud könyvelni. Ezért van minden évben kihangsúlyozva az
év elején kiküldött levélben, hogy tagdíj, adomány meg a kódok szerepeljen a közlemény rovatba és
semmi más.
Stéghelyek újra tárgyalása
Koloh Tamás elmondja, hogy Szabó Tamásnak lejárt 2019. december 31-én a 2 éves időszaka. A 2 év
alatt nem rakta oda a ladikját, csak foglalta a helyet, amit mindig rendesen ki is fizetett. A 2 év alatt

sok volt vele a probléma ami abból adódott, hogy mindig valaki más – volt, hogy nem is tagunk –
használta ezt a stéghelyet. Gyakorlatilag az elnökség tudta nélkül adták-vették egymás között, ami a
nem volt szerencsés helyzet. Az a meglátásom, akivel ilyen sok problémája van az egyesületnek,
annak ne hosszabbítsunk 2 évet, hanem kapja meg más a stéghelyet. A listában első helyen áll
Boldizsár Mihály – aki a stéget is állítja, füvet nyír, növényeket öntöz. Abszolút döntés lenne, ha ő ezt
a stéghelyet megkapná.
Weisz Mátyás elmondja, hogy a következő jelentkező kapja meg Szabó Tamás stéghelyét, ha ez a
Boldizsár Mihály, akkor legyen az övé.
A múlt évben Szabadi Vilmosnak és Horváth Károlynak lejárt a stéghely”bérlés”, újra megkapják 2
évre, azaz lejár nekik 2021. december 31-én. Soha nem volt velük probléma, megbízhatóan kezelik a
stéget, nem érkezett rájuk panasz az elnökséghez.
Koloh Tamás megkérdezi, hogy ki akar ehhez a ponthoz még mondani valamit, mert ha nem akkor
szavazzunk.
6/2020. (I.16.) számú határozat Az elnökség tagjai egyhangúlag elfogadták, hogy Szabó Tamás
helyett Boldizsár Mihály „bérelhesse” a stéghelyet, illetve Szabadi Vilmos és Horváth Károly „bérlő”
2021. december 31-ig megkapja a már eddig is használt stéghelyet.
Több napirendi pont nem lévén, az elnök felkéri a jegyzőkönyv hitelesítőt, hogy a szükséges aláírást
tegye meg. Az elnök megköszöni az elnökségi tagok jelenlétét és az Elnökségi ülést 20 óra 25 perckor
lezárja.
Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét a megválasztott jegyzőkönyv-vezető, jegyzőkönyv hitelesítő és az
elnök kézjegyükkel látják el.

k.m.f.

________________________
Koloh Tamás
elnök

________________________
Appelshoffer Regina
jegyzőkönyv hitelesítő

_________________________
Binder Edit
titkár, jegyzőkönyv-vezető

