
oAzlo
G6z1ő Környezet- és Természetvédő Egyesület
8z5,1 Révfülöp. Villa Filip tér 7.
'l'e 

I e ibir : 3o 1 49'r- o o7 4
E-mail: vokolaci(lt-online.hu

Lffi**

Kővágóőrs_Kékkút_M i ndszentkál la Községek Körjegyzőjének

xÖvÁcoons

Tisztelt Cím!

Kérem a mellékelt dokumentumot a Kővágóőrs,
bítani szíveskedjen.

2AD-05-13

Kékkút községek képviselőtestÜletei felé továb-

Tisztelettel:

Melléklet: 1 db2a12 évi munakterv
1 db nyilatkozat (relevancia esetén kiegészítéssel)

Kapják:

- Zánka-Monoszló-Balatonszepezd KÖzségek KÖrjegyzóje
- RévfÜlöp Kozség Jegyzóje
- KÖveskál-Szentbékkálla-Balatonhenye KÖzségek KÖrjegyzóje
- Kővágóőrs-Kékkút-Mindszentkálla Községek Körjegyzője
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Tisztelt Polgármester Ur! Tisztelt Képviselőtestület!

A Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesulet 2012-ben az alÍLbbiprogramok lebonyolításával kiván
megfelelni alapszabályában kitűzött cóijainak; A programtervet egyesü1etünk közgytílése 5l2a12$.28.}

SZámú határozatával hagyta jór'á.

Tájékoztatom hogy 201 1 évi kÖzhasznúságir jelentésünket tagtelepüléSi önkorinányzatainknak március 1-

jén, a Yeszprém Megyei Bíróságnak február 28_án, az arszágas Bírósági Hivatalnak április 06-án meg-
kti1dtük

A Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület 2012 évi programterve
Ten-ezett rcio-

pontimódositott I Program neve I növid jellemzése' idopont 
1

Ianuár 28
KÓzg1ul é s/szemétgyűjté s

Balatonszepezd

A támogatÓ telepúléseken rendszeres
kozhasznú programokkal veszünk részt a
kozosségi munkában. Tárgyi hulladék-
gÉjtési akciónk eredménny el záruLt.

N{árcius 10
.Irány a Szent-György

he-qy',

Az ldőjárási és egyeztetési okok miatt
április 28-i túránkon Simon G1'Örgy
nagyszeni kalauzolása mellett majd 50 fo
részvételével egy szép, tartalmas napot
tÖltottünk el a Tapolcai-medence ta1án

legszebb tanúhegyén.

Március 28 ,,KÖzÖs Kincsünk a Káli-
medence"

A zánkai Egry József Kozépiskola, Szak-
iskola és Kollégium diákjai részére tar-
tottunk terrnészeti értékeinket bemutató

e1őadást.
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Március 31
''Takarítsuk ki a Káli-

medencét''

Az időjárási és egyeztetési okok miatt

április 28-án lebonyolított akciónkban -
1o0 fo részvételével 8 településkozigaz'

gatási hatÍr ában tettük dolgunkat.

Április-május ,,Teszedd! 2AI2"

Amennyiben a magyar kormányzat idén

ismét kezdeményezi az országos akciót,

azan szándékaink szerint részt veszünk.
Időpontjc mar ismert: június 02.

Április (május)
Túravezetés a kővágóőrsi

foltvarró k1ub tagjai és

barátaik számara

A foltvarró klub gyonyÖní kézmtives
alkotásokkal támogatta az egyesületet.

N agyrabecsülésünk j eleként látjuk őket

vendégül egy tavaszi kiránduláson május
második felében.

Aprilis/május ,,Veszélyesek
gyunk?1"

A május 08-án lebonyolított elöadás a

szepezdi nyugdíjasok és barátaik részére
sikerrel záruh.

Május köze-
peloktóber eleje

,,Nagyszüleinkkel kirán-
dulunk"

Valamennyi tagtelepülésünkÖn aktívan
műkodő nyugdíjas klubok találhatóak.
Ezek tagai számos programunkon aktí_

van és folyamatosan szerepet vállalnak.
Viszonzásul egy szép, élménydús kirán-

dulással kívánunk kedveskedni. 2009
őszén a révfulÖpiekkel túráztunk 2010

őszén a szepezdi szépkoruak voltak ven-
dégeink.



Június eleje ..Gazló Jtrtalorn"

Szintén irnmár hagyománnyá válo prog-
ramunk során a pedagógusok álta1 egész

é',ues teliesítményük miatt kijelÖlt tanulók
részére biztosítunk egy élménydús terepi
napot kornyékünk diverz ter|lletinek va-
lamelyikén. 20 1 1-ben a zánkai iskolások
a I(is-Balatonra kirándultak, 201'2-ben a

révfulopi tanulókon a sor.

Szeptember eleje .,Evnyitó fásítás''

A tanévnyito nyújtotta lehetóséget meg-
ragadva a révfülÖpi illetve a zánkai isko-

la udvarán' hagyományteremtő céllal
faiilt etéSt terv'ezünk.

Szeptember máso- ] Program az erdclk heté-

dik fele ben

Ragaszkodva a tradíciókhoz ősszel -
előzetes egyeztetés után- erdőjáró napot
ten'ezünk kÖrnyéktink általános iskolásai

számára. Erre tar'aly a révfulrrpiekkel,
iden a zánkai álta1ános isko1ásokka1 kerul

sor

November 10

vagy november 17
,,Tegyünk a minőségi

turizmusért''

Működési teniletünk turisztikai, termé-
szeti értékeinek bemutatását elősegítő

(romok kornyezetét, tanÖsvények á11apo-

tát) javítani szándékozó akciónkra imnrár
negyedik ízben kenil sor. Tobb helyszí-
nen (Minds zentká|Ia Kőt enger, Fekete-

heev stb.) tevékenykedunk.

December 10 ..Gáz1ó Mikulás''

Az elmúlt évek gyakorlatát követve idén
is -adott feltetelek mellett- meg kívánjuk
lepni az általános iskolásokat, egy isme-

ret terjesztő előadással. Idét Zánkára
1átogatunk.

December 29 ,,Erzsébet-túra''

Szintén tÖbb éves tűrasorozatunk téli
állornása immár évek óta erre a napra

esik. Minden alkalommal minimum 50 fő
gazdagodott élményekkel rendezvényún-
kon. Az időjárás okozta idopont változás-

ről az érdeklődőket időben értesítjük. .
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Az időpontok informatív jellegűek , azakat azidő1arási viszonyok módosíthatják'

Fenti programjaink csupán 2OI2 évimunkatervü nkvázátalkotják. Lehetőségeinktől fuggően a továbbiakat

tervezzúk'.
- Ragadoző madár ülőfák" madáretetők, fészekodúk készítése és kihelyezése, fenntartása a helyi ifiú-

ság aktivizálásával
A szemeteiés visszaszorítását céizó táb1ák kiheiyezésének

JavaslatkészítéseazÓnkormányzatokfeléaközhasznil
szetóvó foglalkoztatása tárgyában

KÖzhasznú civil szerveztünk tagsat a fenti eseményeken természetesen Önkéntesen vesznek részt. A ren-

dezvényekhez szükséges szakmai tudást, ismeretanyagot, biztosítjuk. Azonban óhatatlanul felmerülnek

olyan dologi, műkodéí koltségek melyÁek fedezete ótodik sztileiés nap1átünneplő egyesületünk számá-

ra'fenti feladataink során nehézséget okoznak'

\iiirdezek a1apján kérjük hogy a kornyezettudatos viselkedést, és életmódot Ösáönozni szándékozó' kö_
" 

zosséltbrmá1o rendezr'énveinket támogatni szíveskedjen!

\íit krnálun}i a támogatás fejében-

- KozÖsségi akciók szervezése a települések kozigazgatási teruletén. ( hulladék gyűjtés" turisztikai

vonzero javítása stb.)

Igény szerint részvétel a társadalmi eseményeken

Egész napos programok műkÖdési területünk általános iskolás tanulói részére. Kornyezeti, termé-

szeti értékek bemutatása a környezettudatos életmód sziikségességének nyomatékositása'

S zakmai segít ség Önkormányzat i pro gramok, p ályá zatok megvaló sulásáha z'

Évről-évre eredményesebb térségi forum biztosítása kozosségi céljaink megvalósulása vonatkozá'

sában'

- Támogatásokró1 médiafelulet biztositása' Weblap: www.gazloegyesulet.hu, nyomtatott és elektro-

nikus sajtó.

Támogatásukat ti sztelettel kÖ szÖnjük'

Számlaszámunk. 73200 1 34 - I T28aI72

RévfulÖp, zal2-05-13

Tisztelettel:

szorgalmazasa
munkások tartamos, kÖrnyezet-és termé_
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Vók8 LászIő
elnok



Kapják

orrkormányzat:
- Balatonszepezd

- Balatonhenve
- Kékkilt
- Koveskál
- Kóvágóőrs
- Mindszentkálla
- N1onoszló
- Revfiilop
- SaltÓld
- Szentbékkal1a

- Zánka



I{YILATKOZAT
a kiizpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságárő| szőlő 2007. évi CLXXXI. törwény

szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

APáLyáző ner'e. Gázló Környezet -és Természetvédő Egyesület

Természetes szemé1y 1akcíme.
Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye : Cégj egyzék száma'.
Adószáma'
Képviselőjének neve.

E'gyéb szervezet esetén székhelye: 8253 Révfulop Villa Filip tér 7
Képviselőjének neve, Vókó Lászlő
Nyilvántartásba vételi okirat száma'. 2.633
Nyilvántar1ásba vevo SZerV megngvezése: Veszprém Megyei Bíróság

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a
kÖzpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szolő 20a7. évi CLXXXI. törvénv
(Knyt.)

- 6. $ (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
l. nem áll fenn vagl
2. fennáIl az ...pont alapján

_ 8. $ (1) bekezdése szerinti érintettség
l. nem áll fenn vagv
2. fennáll az ...pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló köriilmény leírása:

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint
intézkedtem:

Kijelentemo hogy az érintettség közzététetét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

A1áírás/Cé$s7e{

Kelt: Révfulöp" 20 12-05_1 3
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Melléklet a nyilatkoz athoz.

Kékkút kÖzég Önkormányzati képviselője Kardosné Csaba Gyongyi
Fenti személy az egyesület vezető,irányitő, ellenőrző 

'".-.ib.n tís

RévfiilÖp, 20ÍÍ_aL24

Vókó
elnÖk

g8yben egyesületünk tagja is.


