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Beszámoló az Egyesület 2013. évi tevékenységéről 

1 Az elnökség működése 
Az elnökségben változás nem következett be. A feladatok jellegétől és a bekövetkezett eseményektől 
függően kb. negyedévente tartottunk vezetőségi ülést. A 2013. évi közgyűlésen meghatározott 
feladatok az alábbi módon teljesültek: 

• az újonnan beköltözők közvetlen elérése 
érdekében egy szórólapos kampányt 
valósítottunk meg, 

• az SZJA 1 % felajánlásokat virágosításra, 
fásításra fordítottuk, 

 

• a közösségi terület peres ügyével 
kapcsolatban támogattuk az Önkormányzatot, 

• megszerveztük a hulladékgyűjtést, Piliscsaba 
Nagyközség Önkormányzat támogatásának 
segítségével megrendeztük a Gyermek és 
sport napot. 

 

 

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

folytatódott. Sajnos számunkra hátrányos ítélet született. A közterületeink nem kerültek át 
önkormányzati tulajdonba. Erről a tényről csak 2014. januárban értesültünk. Az Önkormányzat 
felé azonnal jeleztük, hogy a területek használatára igényt tartunk. Felkértük a Polgármestert 
és a Jegyzőt, hogy a felekkel tárgyaljon abban a kérdésben, hogy mi a szándékuk ezekkel a 
telkekkel. A jövőre nézve nem kizárt, hogy érdekeink érvényesítése miatt a médiát is be kell 
vonni, valamint tiltakozó rendezvényeket fogunk szervezni. 

 b. Játszótér fenntartás és fejlesztése – A tavaszi 
szemétszedési akció keretében kisebb 
karbantartási munkákat hajtottunk végre és 
vásároltunk két kézilabda kaput is. 

 

c. A velünk kapcsolatos ügyek nyomon követése az Önkormányzatnál – A minket érintő peres 
ügyekben folyamatosan tartottuk a kapcsolatot. Ezen túlmenően az utak állapotával, a 
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kaszálatlan területekkel és a közszolgáltatással kapcsolatban folyamatosan jelzéseket adtunk 
a hivatal felé. További kiemelt tevékenységünk volt, hogy részt vettük Piliscsaba érték gyűjtő 
és teremtő programjának megfogalmazásában, amely alapja lesz az új hosszú távú 
településfejlesztési koncepciónak. 

d. Pályázatokon továbbra is el kívánunk indulni. A 
működtetési költségeken túlmenően szeretnénk 
támogatást szerezni a környezeti értékek megóvására, a 
szabadidős tevékenységek fejlesztésére és a 
közösségfejlesztésre. 2013-ban 100.000 Ft-ot nyertünk a 
civil szervezetek részére kiírt pályázaton a „Garancstetői 
Gyerek és Sportnapra” és a farsangi közösségi 
rendezvényre 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 
• 2012.04.14. – Tavaszi falutakarítás 
• 2012.05.08. – Részt vétel a Madarak és fák napja rendezvényen  
• 2012.06.23-24. –Garancstetői gyermek és sport nap 
• 2012.09.09.. – III. Piliscsabai oldtimer és motoros találkozó közösségi rendezvény megrendezése 
• Folyamatosan - Komatál – Garancstetőn nagy örömünkre évről-évre egyre több gyermek születik. 

Hosszú évek óta fenntartjuk a „komatálazás” hagyományát. Új gyermek érkezésekor nagy segítség az 
anyuka számára, ha az első hónapokban nem kell főznie, sütnie. Ilyenkor más asszonyok látják el 
helyette a feladatot. Ez az összefogás annyira sikeres, hogy pl. idén a Szabad Föld újság is hosszú cikket 
közölt. 

• 2013. tavasz - virágosítás 
• 2013.06.24. Garancstetői gyermek és sportnap 
• 2014.03.01. Garancsi farsang 

 


