JEGYZŐKÖNYV

mely készült, a Legyen a Duna Igazi Közügyünk Közhasznú Egyesület közgyűlésén,
Pakson 2020. január 23-án 16 óra 45 perckor a Paksi Polgármesteri Hivatal Kis
házasságkötő helyiségében.
A 16 óra 45 perckor meghirdetett közgyűlésen nem jelent meg a
határozatképességhez szükséges taglétszám, így az ismételt közgyűlés 17 óra 15
perctől kerül megtartásra az eredeti napirendi pontokkal.
Közgyűlés napirendi pontjai:
1.) Választás a 2020. február 10-én lejáró elnökségi tag (titkár) mandátum miatt.
2.) 2020. évi LaDIK programterv
3.) Egyebek
Meghívó mellékelve.
Résztvevők:
Az egyesület tagjai a mellékelt aláírt jelenléti ív szerint.
Koloh Tamás elnök üdvözli a közgyűlésen megjelenteket. Jegyzőkönyv-vezetőnek
javasolja Binder Editet, míg Horváth Károlyt és Ékes Csongort a jegyzőkönyv
hitelesítésére.
A jelenlévők 26 fő igen megszavazták Binder Editet jegyzőkönyv-vezetőnek, míg
Horváth Károlyt és Ékes Csongort a jegyzőkönyv hitelesítésére, akik e megbízást
elfogadták.
Elnök ismerteti e-mail útján írásban megküldött napirendi pontokat. Napirendi
pontokhoz további kiegészítést senki nem tett, ezért az elnök szavazásra javasolja a
napirendi pontokat. A kiküldött napirendi pontokat 26 fő igen szavazattal elfogadta.
1.
napirendi pont:
Koloh Tamás elmondja, hogy az első napirendi pont a váalsztás le és felkéri Darnai
Gábor Választási Bizottsági tagot, hogy magyarázza el a közgyűlésen megjelent
tagoknak, hogyan kell szavazni, vezesse le a szavazást.
Darnai Gábor köszönti a közgyűlésen megjelent tagokat tájékoztatja, hogy Binder
Edit elnökségi mandátuma 2020. február 10-én lejár. Szavazni kézfeltartással lehet.
Szavazni egy tag csak emberre szavazhat. Két jelölt van, Binder Edit és Wolf József.
Darnai Gábor megkérdezi, hogy van-e még itt, a jelenlévők között aki ezt a posztot
vállalná.
Egy javaslat hangzott el abban az ügyben, hogy mutatkozzanak be a jelöltek.
Koloh Tamás elnök megállapítja, hogy Wolf József nem jött el, mert beteg. Binder
Edit itt van, így ő meg tudja tartani támogatói beszédét. Utána, aki akar valamit még
mondani Wolf Józsefről, az itt és most megteheti.
Binder Edit röviden összefoglalja, hogy mikor és miért került 5 évvel ezelőtt az
elnökségi és titkári pozicíóba.
Koloh Tamás szót kér és azt mondja, hogy ugyan Edit nem kérte, hogy én legyek a
referenciája és nem beszéltem meg Edittel, hogy én itt mit fogok róla mondani, de
úgy érzem, hogy ezt most itt fontos elmondanom. Öt évvel ezelőtt nem gondoltam

volna, hogy ilyen jól sikerült ez a munka. Azt láttam, hogy Edit nagyon sokat tud
dolgozni ezért az egyesületért, az egyesület adminisztratív munkájából a legnagyobb
részt azt mindig a titkár szakítja ki magának, az elnöknek megmaradnak a
reprezentatív dolgok és a fő csapásirány kigondolása, de az az erő ami az
egyesületet fenntartja a vízen, az a titkártól jön. Edit természetesen tudta delegálni a
munkát is, ha erre volt szükség, be is tud vonni másokat is, akár engem, akár más
elnökségi tagot a munkába. Én szeretek vele együtt dolgozni és a továbbiakban is
szeretnék vele együtt dolgozni. A közgyűlés annyit tud tenni, hogy meg tudja
szavazni az elnökségi mandátumának hosszabbítását. Koloh Tamás megköszöni a
közgyűlésen megjelent tagoknak, hogy meghallgatták.
17:20-kor megjelent Appelshoffer János tag, így a jelenlévők száma 27 főre
növekedett.
Weisz Mátyás szót kér, melyet Darnai Gábor Választási Bizottsági tag megad.
Weisz Mátyás elmondja, hogy Wolf József tagunk nagyon sajnálja, hogy nem tud
részt venni a közgyűlésen, műtötték és kórházban van. Azért gondoltam, hogy őt
jelölni kellene, mert az elmúlt 1 évben az egyesület működésével kapcsolatban
nagyon sokszor azt hallottam, hogy Edit nagyon leterhelt és nincsen ideje időben
elkészíteni bizonyos dolgokat, és azt gondoltam, hogy ezen a túlterhelésen tudna
csökkenteni, ha nem lenne elnökségi tag. Wolf Józsefnek van ilyen jellegű
tapasztalata, volt már civil szervezetnek vezetője, tehát tudja, hogy mit kell végezni
ilyen területen és szívesen vállalja. Ő nyilatkozott erről, hogy vállalja, hogyha
megválasztjuk.
Szeretném, ha az egyesület a nyitottság irányában menne, nekem voltak ebbéli
kritikáim, már többször találkozhattatok vele. Nagyon ritkán hallunk az egyesület
belső híreiről, nincsenek levelek, amik tájékoztatnának arról, miről döntött az
elnökség és még arról sem, hogy a jelen lévő egyesületi tagok, hogy döntöttek és a
nem jelen lévőknek milyen szabályokat kell betartani. Elmondja, hogy mi szerint,
milyen elvek alapján válasszon a tagság, milyen elnökséget válasszon magának. Én
azt hiszem, hogy ez a témához tartozik.
Wolf József a Halászcsárdát üzemelteti, hosszú évek óta tagunk és ráér, mert mint
minden vállalkozó maga ossza be az idejét.
Vida Zoltán megkérdezi, hogy egyébként végzett valamit az egyesületért?
Weisz Mátyás: Biztos vagyok benne, fizette a tagdíjat, teljesítette a tagi
kötelezettségeket.
dr. Fritz Annamária javasolja, hogy itt ezen tovább ne legyen vita és azt kéri, hogy
szavazzunk.
Weisz Mátyás felháborodottan megkérdezi, hogy elmondhatom a mondandómat, ami
a témához tartozik vagy itt bele kell fojtani az emberekbe a véleményt? Mert ilyen
egyesület vagyunk, ahol nem lehet elmondani a véleményt. Azt elmondom, hogy mit
várok el az elnökségtől, aminek a tagja vagyok én is. Nyitottságot és időben
értesüljünk mindenről a jövőben és ezt vállalja az, akit én jelöltem. Ő is ezt szeretné.
Darnai Gábor megköszönte a hozzászólásokat és megkérdezi, hogy van-e újabb
jelölt.
Ha nincs, akkor kezdjük meg a szavazást.
Tegye fel a kezét, aki Binder Editre szavaz! 20 fő szavazott
Tegye fel a kezét, aki Wolf Józsefre szavaz! 6 fő szavazott
Egy fő tartózkodott.
Darnai Gábor megállapította, hogy Binder Edit 20 igen szavazat, Wolf Józsefre 6
igen szavazat lett és 1 fő tartózkodott.
1/2020. (I.23.) számú határozat: A szavazatok alapján, a Közgyűlés Binder Editet
szavazta meg elnökségi tagnak, megbízása 5 évre szól.

Darnai Gábor Választási Bizottsági tag megköszönte a közgyűlésen megjelent
tagoknak a választást.
17:35-kor eltávozott a helyiségből dr. Fritz Annnamária, Novák András és Keresztes
Gábor. A jelenlévők létszáma így 24 főre csökkent.
2.
napirendi pont:
Koloh Tamás elmondja, hogy év elején mindig elmondjuk, hogy nagy vonalakban
milyen programokat tervezünk az adott évben és az most sem lesz másképp. Az idei,
2020. évben is tervezünk programokat, aztán majd alakítja az élet.
Szokás szerint egy tavaszi nagytakarítással szoktuk kezdeni a szezont, ami kiterjed a
csónakházra, az udvarra, a Duna Partra. A stéget ebben az évben kell festeni, a
partoldalon ki kell vágni a bozótokat, lenyírni az aljnövényzetet. Tavaly már főztünk
is.
Ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódik a közösségi munkák nyilvántartása is, mert
többször voltak ebben a témában félreértések. Hogy egyszerűbben lehessen
nyilvántartani a végzett közösségi munkákat, Edit készített egy táblázatot, amelyben
szerepelnek a tagok neve és a 2020. évben tervezett közösségi munkák, amik nyitva
állnak arra, hogy ha társadalmi munkát szeretne végezni valaki, akkor azt ebbe a
táblázatba be tudja írni. Igyekeztünk többféle közösségi munkát ebbe a táblázatba
bele írni, hogy mindenki tudjon magának választani. Vízszintesen fel vannak sorolva
a választható közösségi munkák, függőlegesen a tag neve. Mindenki behúz egy X-et
amit elvállal, amit hajlandó megcsinálni, amit be tud tervezni az életébe. Ha
elvégezte, akkor az elnökség erről szeretne tudomást szerezni, hogy ezt tudjuk
igazolni, hogy a munka megtörtént. Úgy egyeztünk meg a múlt heti elnökségi ülésen,
hogy ebből 1 példányt lerakunk a csónakházba.
Hogy nagyjából mindenki tudjon tervezni, 1-2 helyre meg van adva dátum, amit
tökéletesen át tud húzni az időjárás változása. A tavaszi takarítás április 4-én lenne,
rossz idő esetén 1 héttel később.
Időrendben a következő program a Város Napja május 16-án. Ezen a programon a
kezdetektől (2017. év) ott vagyunk. Tavaly a halászléfőzés és bemutató sátor
üzemeltetése mellett a felvonuláson is részt vettünk, ahol a tagság létszámához
képest, kevesen kb. 12-en voltunk. Legalább annyian kellene felvonulnunk, mint
ahányan most itt, ebben a teremben ülünk. Az is tökéletes lehet, ha valaki csak erre
az 1,5-2 órára tud eljönni, az Erzsébet Hoteltól a Táncsics parkig kellene elsétálni.
Aki nem akarja ott eltölteni az egész napját, legalább a felvonuláson vegyen részt.
Duna átúszásra (július 3-ik hétvége) illetve a fáklyás felvonulásra (augusztus 20.) fel
szokták kérni az egyesületet segítésre. Duna átúszásnál a biztosításra, a fáklyás
felvonulásnál az a lényeg, hogy minél többen legyünk, itt létszámkorlát nincs.
Több éve már folyamatosan megrendezésre kerülő nyári kerékpáros-vízitúra, ezt
mindig önkormányzati támogatással csináljuk meg, pályázati úton 60eFt-100eFt
támogatást szoktunk kapni. A program tulajdonképpen ugyanaz, elkerékpározunk a
Dunaföldvári Beszédes József hídhoz, ott kajak-kenukba szállunk, több kisebb
megállókat beiktatva leevezünk a madocsai Viza Bisztróig és ott eltöltünk 1 éjszakát.
Van lehetőség arra is, hogy rövid megállás után még az indulás napján haza lehet
evezni Paksra. A létszám 12-16 fő közötti szokott lenni. Ennek az időpontja annyira
Duna vízállás és időjárás függő, hogy még idáig 1* sem sikerült ilyen távlatból
megmondani. Valamennyire előre meg kell mondani, mert a Viza Bisztróba szoktunk
kérni szállás- és sátorhelyet, este csinálnak ott nekünk vacsorát és azt nekik be kell
tervezni. Elég sűrű a nyaruk, felkapott hely. Én azt javaslom, hogy megírom ezt a
programot és a jelentkezők véleménye formálná, hogy mit szeretnének – mikor
legyen, hány napos legyen stb. Történjen úgy, ahogy a többség akarja.

Atomfutásnál az egyesületet frissítőpont üzemeltetésére szokták felkérni, Weisz
Mátyás szokta intézni.
Szezonzáró családi nap 2020. szeptember 5-én. A csónakházban szokott lenni egy
party, főzéssel egybekötve. Ezek a fix programok 2020-as évre.
Koloh Tamás: Van-e ehhez a programtervhez valakinek hozzáfűznivalója vagy
kérdése az most mondja el, ne tartsa magába!
Koloh Tamás megkéri a jelen lévő tagokat, hogy aki elfogadja a második napirendi
pontban elhangzottakat, az emelje fel a kezét.
3.
napirendi pont:
Felvettük a kapcsolatot egy víziközmű tervező irodával, akiknek fényképeket küldtünk
a Duna partról, a csónakház előtt lévő stégről, a vízen lévő stégről. Azt mondták,
hogy át- és megnézik és utána fogunk tárgyalni arról, hogy körülbelül milyen
lehetőségeink és milyen elképzeléseink vannak, hogy mennyi pénz van rá, mennyi
pénzt tudunk rá összeszedni. Még elég homályos a dolog, de már elindult valami.
Koloh Tamás átadja a szót Appelshoffer Reginának.
Appelshoffer Regina elmondja, hogy az elnökségi ülésen eldöntöttük, hogy milyen
pályázatokon fog indulni az egyesület. Az egyik a 6 programos rendevénysorozat, a
másik egy infrastrukturális beruházás lesz itt a csónakházban. Már van olyan
pályázati ablak, amelybe adtak már be pályázatot, de ez egyik sem az egyesületet
érintő. Az egyesület bekerült a bírálóbizottságba, így majd lesz rálátásunk, hogyan
történi a bírálat. Regina elmondja, hogy elég jó esélyekkel indulunk azokon a
pályázatokon amire pályázni akarunk.
A 6 programos (klubfoglalkozás jellegű) rendezvénysorozatnál abban maradtunk az
elnökségi ülésen, hogy mindenképpen szeretnénk egy vízirendészt hívni, hogy
tartson egy előadást, kötetlen formában – nem jogszabályokról – ahol gyakorlati
dolgokat mondana el a paksi dunai szakaszról. A másik meghívott vendég Aknai
Péter első kötetes író lenne, aki A Kisbéka anatómiája című könyvet írta. Az
önkormányzattól is meghívnánk valakit vagy a polgármestert, aki beszámolna arról,
hogy Pakson milyen fejlesztések és elképzelések vannak a Duna-parttal, a Dunával
kapcsolatban. Egy turisztikai szakembert is szeretnénk meghívni Czink Dóra
személyében. Zárásként pedig egy Gemenci evezős szervezett vízitúrában
gondolkodunk ahol a program egyik részében elmondanák a résztvevőknek, hogy a
gemenci ártérben milyen élőlények vannak, mit lehet látni. Ezek a programok
mindenki számára nyitottak, bárki eljöhet. Ezt az egyesület szervezi, de nemcsak a
tagoknak, hanem az egész városnak, azaz akárkinek, aki ezeken a programokon
részt akar venni.
Az infrastrukturális pályázatnál 3 elgondolásunk lenne. Az egyik, hogy egy nagy
hatótávolságú free wifi pontot kapna a csónakház. Részben a csónakházban
szabadon lehetne használni az internetet, másrészt ameddig engedi a hatósugár, át
a túloldalra sugározni. Ha valaki jön vízen, akárhonnan és a stégnél megáll, ott már
nagy biztonságban tudja használni.
A második elgondolás, a további tárolási lehetőségek kialakítása. A csónakház és a
beton telep közötti területen kialakításra kerülne egy nyitott kerti tároló, ahova
konzolokat beépítve bővíthető lenne a tárolási csónakház tárolási kapacitása.
A harmadik elgondolásunk az lenne, ahogy a csónakházba belépve van az előtér és
a lépcső, felette van a látszó gerendázat, ami elvileg lefedhető. Mivel a tető egy idő
után használhatatlanná teszi a részeket, de egy darabig ki lehet ott használni néhány
négyzetmétert, tárolási helyet a leburkolásával. Ezekben a beruházási
lehetőségekben gondolkodunk.
A minden ősszel megrendezendő családi napot, a jövőben nagyobb rendezvénnyé
gondolom alakítani, aminek helyet ez a beépítés adhatna.

Binder Edit az egyebek napirendi pontban elmondja, hogy 1 tagunk kilépésével
megüresedett 1 darab udvari és 1 db konzolos belső tárolási lehetőség, melyet
tagjaink között meg fogunk hirdetni. A gyorsaság is számít, de az is, hogy a tagnak
ne legyen semmilyen tartozása, hátraléka.
Farkasdi Sanyi felveti, hogy voltunk-e a polgármesternél, hogy milyen tervei vannak a
városnak a Dunának, ezzel az alsó szakaszával?
Koloh Tamás elmondja, hogy kér a polgármestertől egy időpontot és az elnökség 12-3 tagjával együtt elmennek. Meghallgatjuk, hogy mit mond magától és a
kérdéseinkre, amiről egy a tagságnak küldött tájékoztató e-mailben beszámolunk.
Több napirendi pont nem lévén, az elnök felkéri a jegyzőkönyv hitelesítőit hogy a
szükséges aláírásokat tegyék meg. Az elnök megköszöni a tagok jelenlétét és a
közgyűlést 18 óra 05 perckor lezárja.
A közgyűlés jegyzőkönyvét a megválasztott jegyzőkönyv-vezető, jegyzőkönyv
hitelesítők és az elnök kézjegyükkel látják el.

k.m.f.

________________________
Koloh Tamás
elnök

_________________________
Binder Edit
jegyzőkönyv vezető

________________________
Horváth Károly
jegyzőkönyv hitelesítő

_________________________
Ékes Csongor
jegyzőkönyv hitelesítő

