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Beszámoló az Egyesület 2011. évi tevékenységéről 

1 Az elnökség működése 
Az elnökségben változás nem következett be. A feladatok jellegétől és a bekövetkezett 
eseményektől függően kb. hathetente tartottunk vezetőségi ülést. 2011. évben két közgyűlés is 
volt. Az ott meghatározott feladatok az alábbi módon teljesültek: 

 az utak karbantartása megvalósult 
köszönhetően az SZJA 1 %-nak és az 
Önkormányzatnak juttatott Vis Maior forrásnak 
(útjavítás történt a József liget, a Nádor erdő és 
a Garancs liget utcákban), 

 

 a garancsi lakók felajánlásai és az Egyesület 
támogatásával mintegy 80 virágtartóban 
muskátlikat helyeztünk ki, 

 forráshiány miatt a kosárlabda pálya szilárd 
burkolattal való ellátása nem valósult meg, 
egyenlőre biztosítottuk az időszakos fűnyírást. 

 

 

2 Kitűzött célok teljesítése 
a. Tulajdonviszonyok rendezése – A közparkunkkal kapcsolatban a bírósági tárgyalás tovább 

folytatódott. Bár a jelek bíztatók, de a következő tárgyalás novemberben lesz. Ebben az 
ügyben az Önkormányzathoz ügyfélként jelentkeztünk be. 

 

b. Játszótér fenntartás és fejlesztése – A tavaszi 
szemétszedési akció keretében kisebb 
karbantartási munkákat hajtottunk végre és a 
kosárlabda palánkok a végleges helyükre kerültek. 
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c. A velünk kapcsolatos ügyek nyomon követése az Önkormányzatnál – A minket érintő peres 
ügyekben folyamatosan tartottuk a kapcsolatot. Ezen túlmenően az utak állapotával, a 
kaszálatlan területekkel és a közszolgáltatással kapcsolatban folyamatosan jelzéseket adtunk 
a hivatal felé. 

d. Pályázatokon el kívánunk indulni. 2011-ben 100.000 Ft-ot 
nyertünk a civil szervezetek részére kiírt pályázaton a 
„Garancstetői Gyerek és Sportnapra”. Ezen túlmenően 
kaptunk 157.000 Ft támogatást a Nemzeti Civil Alapból, 
melyet idén padok és asztalok vásárlására fordítottunk. 

 

e. Tanulmányok elkészítése csak projektekhez kapcsoltan, inkább aktív részt vétel a 
településfejlesztési terv kidolgozásában – Ez a tevékenység egyenlőre nem volt indokolt.  

f.  Kapcsolattartás hasonló célok megvalósítását kitűző piliscsabai civil szervezetekkel – 
folyamatos kapcsolatot tartunk fel a többi lakóparki egyesülettel. Részt vettünk az általuk 
megrendezett eseményeken, csatlakoztunk a Piliscsabai szemétgyűjtési akcióhoz, illetve a 
fontosabb ünnepi rendezvényeken is képviseltettük magunkat. 

g. Az egyesület honlapjának frissítése – A 2010. évi NCA pályázatból ez magvalósult. A honlapot 
folyamatosan aktualizáltuk.  

3 Események 
- 2011.03.27. - A Zwack Unicum Nyrt. adományának köszönhetően fákat ültettünk 

- 2011.04.16. – Tavaszi falutakarítás 

- 2011.04.30. – A Zwack Unicum Nyrt. adományának köszönhetően fákat ültettünk 

- 2011.05.08. – Részt vétel a Madarak és fák napja rendezvényen  

- 2011.05.13. - Virágosítás 

- 2011.06.24. – Szent Iván éj Garancstetőn közösségi rendezvény megszervezése 

- 2011.08.27. – II. Piliscsabai oldtimer és motoros találkozó közösségi rendezvény 
megrendezése 

 


