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Kérem a mellékelt dokumentumot a képviselotestület felé továbbítani szíveskedjen.

2012-05-13

Tisztelettel:

Melléklet: 1 db 2012 évi munakterv

1 db nyilatkozat (relevancia esetén kiegészítéssel)

Kapják:

Zánka-Monoszló-Balatonszepezd Községek Körjegyzoje
Révfülöp Község Jegyzoje
Köveskál-Szentbékkálla-Balatonhenye Községek Körjegyzoje
Kovágóors-Kékkút -M indszentkálla Községek Körjegyzoje



Gázló Környezet- és Természetvédo Egyesület
8253 Révfülöp, Villa Filip tér 7·
Telefon: 3°/491-°°74
E-mail: vokolaci@t-online.bu

.Tisztelt Polgármester Úri Tisztelt Képviselotestület!

A Gázló Környezet- és Természetvédo Egyesület 2012-ben az alábbi programok lebonyolításával kíván
megfelelni alapszabályában kituzött céljainak; A programtervet egyesületünk közgyulése 5/2012(1.28.)

számú határozatával hagyta jóvá.

Tájékoztatom hogy 2011 évi közhasznúságú jelentésünket tagtelepülési önkormányzatainknak március 1
jén, a Veszprém Megyei Bíróságnak február 28-án, az Országos Bírósági Hivatalnak április 06-án meg

küldtük.

A Gázló Környezet- és Természetvédo Egyesület 2012 évi programterve .
Tervezett ido-pont/módosított

Program neveRövid jellemzése
idopont

A támogató településeken rendszeresJanuár 28

Közgyul éslszemétgyüjtés
közhasznú programokkal veszünk részt a

Balatonszepezd
közösségi munkában. Tárgyi hulladék-

gyujtési akcíónk eredménnyel zárult.
Az idojárási

és egyeztetési okok miatt
áprilís

28-itúránkonSimonGyörgy
nagyszeru kalauzolása mellett majd 50 foMárcius 10

"Iránya Szent-György
részvételével egy szép, tartalmas napot

hegy"
töltöttünk ela Tapolcai-medence talán

legszebb tanúhegyén.

A zánkai Egry József Középiskola, Szak-

Március 28

"Közös Kincsünk a Káli-
iskola és Kollégium diákjai részére tar-

medence"
tottunk természeti értékeinket bemutató

eloadást.



Az idojárási és egyeztetési okok miatt
Március 31

"Takarítsuk ki a Káli-
április 28-án lebonyolított akciónkban ~

medencét"
100 fo részvételével 8 település közigaz-

gatási határában tettük dolgunkat.

Amennyiben a magyar kormányzat idén

Április- május

"Teszeddl 2012"
ismét kezdeményezi az országos akciót,

azon szándékaink szerint részt veszünk.Idopontja már ismert: június 02.

A foltvarró klub gyönyöru kézmuves

Túravezetés a kovágóorsi
alkotásokkal támogatta az egyesületet.

Április (május)
foltvarró klub tagjai ésNagyrabecsülésünk jeleként látjuk oket

barátaik számára
vendégül egy tavaszi kiránduláson május

második felében.

"Veszélyesek va-

A május 08-án lebonyolított eloadás a

Április/május
szepezdi nyugdíjasok és barátaik részéregyunk?!" sikerrel zárult.

Valamennyi tagtelepülésünkön aktívan

muködo nyugdíjas klubok találhatóak.Ezek tagjai számos programunkon aktí-Május köze-

"Nagyszüleinkkel kirán-
van és folyamatosan szerepet vállalnak.

pe/október eleje

dulunk"Viszonzásul egy szép, élmény dús kirán-

dulással kívánunk kedveskedni. 2009oszén a révfulöpiekkel túráztunk 2010oszén a szepezdi szépkorúak voltak ven-dégeink.
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Szintén immár hagyománnyá váló prog-
ramunk során a pedagógusok által egészéves teljesítményük miatt kijelölt tanulók

Június eleje

"Gázló Jutalom"
részére biztosítunk egy élménydús terepi

napot környékünk diverz területinek va-lamelyikén. 2011-ben a zánkai iskolásoka Kis-Balatonra kirándultak, 2012-ben arévfulöpi tanulókon a sor.

A tanévnyitó nyújtotta lehetoséget meg-
Szeptember eleje

"Évnyitó fásítás"ragadva a révfülöpi illetve a zánkai isko-

la udvarán, hagyományteremto céllalfaültetést tervezünk.Ragaszkodva a tradíciókhoz osszel -elozetes egyeztetés után- erdojáró napotSzeptember máso-
Program az erdok heté-tervezünk környékünk általános iskolásai

dik fele
benszámára. Erre tavaly a révfülöpiekkel,

idén a zánkai általános iskolásokkal kerülsor.Muködési területünk turisztikai, termé-szeti értékeinek bemutatását elosegítoNovember 10

"Tegyünk aminoségi
(romok környezetét, tanösvények állapo-

tát) javítani szándékozó akciónkra immár
vagy november 17

turizmusért"
negyedik ízben kerül sor. Több helyszí-

nen (Mindszentkálla Kotenger, Fekete-hegy stb.) tevékenykedünk.

Az elmúlt évek gyakorlatát követve idén

is -adott feltételek mellett- meg kíyánjukDecember 10
"Gázló Mikulás"lepni az általános iskolásokat, egy isme-

ret terjeszto eloadással. Idén Zánkáralátogatunk.

Szintén több éves túrasorozatunk téli

állomása immár évek óta erre a napraDecember 29

"Erzsébet-túra"
esik. Minden alkalommal minimum 50 fo

gazdagodott élményekkel rendezvényün-kön. Az idojárás okozta idopont változás-ról az érdeklodoket idoben éliesítjük. .
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Az idopontok informatív jelleguek, azokat az idojárási viszonyok módosíthatják.

Fenti programjaink csupán 2012 évi munkatervünk vázát alkotják. Lehetoségeinktol fuggoen a továbbiakat
tervezzük:

Ragadozó madár ülo fák, madáretetok, fészekodúk készítése és kihelyezése, fenntartása a helyi ifjú
ság aktivizálásával

A szemetelés visszaszorítását célzó táblák kihelyezésének szorgalmazása

Javaslat készítése az önkormányzatok felé a közhasznú munkások tartamos, környezet-és termé
szetóvó foglalkoztatása tárgyában

Közhasznú civil szerveztünk tagjai a fenti eseményeken természetesen önkéntesen vesznek részt. A ren
dezvényekhez szükséges szakmai tudást, ismeretanyagot, biztosít juk. Azonban óhatatlanul felmerülnek

olyan dologi, muködési költségek melyeknek fedezete ötödik születés napját ünneplo egyesületünk számá
ra fenti feladataink során nehézséget okoznak.

Mindezek alapján kérjük hogya környezettudatos viselkedést, és életmódot ösztönözni szándékozó, kö
zösségformáló rendezvényeinket támogatni szíveskedjen!

Mit kínálunk a támogatás fejében:

Közösségi akciók szervezése a települések közigazgatási területén. ( hulladék gyujtés, turisztikai
vonzero javítása stb.)
Igény szerint részvétel a társadalmi eseményeken

Egész napos programok muködési területünk általános iskolás tanulói részére. Környezeti, termé
szeti értékek bemutatása a környezettudatos életmód szükségességének nyomatékosítása.

Szakmai segítség önkormányzati programok, pályázatok megvalósulásához.

Évrol-évre eredményesebb térségi fórum biztosítása közösségi céljaink megvalósulása vonatkozá
sában.

Támogatásokról médiafelület biztosítása. Weblap: www.gazloegyesulet.hu , nyomtatott és elektro
nikus sajtó.

Támogatásukat tisztelettel köszönjük.

Számlaszámunk: 73200134 - 11280172

Révfulöp, 2012-05-13

Tisztelettel :
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NYILATKOZAT

a közpénzekbol nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlen ség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A Pályázó neve: Gázló Környezet -és Természetvédo Egyesület

Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye: Cégjegyzékszáma:
Adószáma:

Képviselojének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye: 8253 Révfülöp Villa Filip tér 7
Képviselojének neve: Vókó László
Nyilvántartásba vételi okirat száma: 2.633
Nyilvántartásba vevo szerv megnevezése: Veszprém Megyei Bíróság

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a
közpénzekbol nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(Knyt.)

- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy D
2. fennáll az ... pont alapján

- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy D
2. fennáll az ... pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

Kijelentem, hogy az összeférhetetlen ség megszüntetésére az alábbiak szerint
intézkedtem:

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön urlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt: Révfülöp, 2012-05-13
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Gázló Környezet- és Természetvédo Egyesület
8253 Révfülöp, Villa Filip tér 7.
Telefon: 30/491-0074
E-mail: vokolaci@t-online.hu

Melléklet a nyilatkozathoz.

Révfülöp település polgármestere Miklós Tamás úr, alpolgármestere Varga Béláné úrhölgy illetve képvise
loje Eitner József úr egyben egyesületünk tagja is. Fenti személyek az egyesület vezeto, irányító, ellenorzo
szerveiben tisztséget nem töltenek be.

Révfülöp, 2012-05-13
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