Jegyzőkönyv
Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesületének 2007. szeptember 28.-án
18:00 órakor kezdődő alakuló ülésén az érdi Parkvárosi Közösségi Házban.
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint
Kardosné Gyurkó Katalin – az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi csoportjának vezetője
– köszöntötte a jelenlévőket, majd az alakuló ülés levezető elnökének Süle Zsoltot,
jegyzőkönyvvezetőnek Csobánczyné Keserű Szilviát javasolta. Elmondta, hogy az
ülésről hangfelvétel készül.. A levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető személyére
tett javaslatát a jelenlévők egyhangú szavazással elfogadták.
A jegyzőkönyv hitelesítését Tőkés István és Nyitrai Béla vállalta.
A következőkben Kardosné Gyurkó Katalin ismertette az ülésre javasolt napirendi
pontokat
1. Beszámoló a csoport munkájáról
2. Az alapszabály tervezet ismertetése
3. Tisztségviselők megválasztása
A jelenlévők egyhangú szavazással elfogadták a javasolt napirendi pontokat.
Süle Zsolt az ülés levezető elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd felkérte Kardosné
Gyurkó Katalint, hogy tartsa meg beszámolóját.
Kardosné Gyurkó Katalin beszámolt a csoport megalakulásának körülményeiről,
létszámának alakulásáról. A csoport által végzett tevékenységről, a megvalósult
programokról, a csoport anyagi helyzetéről. Ismertette a jelenlévőkkel a csoporthoz
érkezett felajánlásokat, szólt a családok támogatásáról, a jelenlegi partnerekről és a
jövőben tervezett tevékenységről.
A beszámolóval kapcsolatban nem volt kérdés, megjegyzés. A jelenlévők
egyhangúlag elfogadták a csoportvezető beszámolóját.
Második napirendi pontként Süle Zsolt levezető elnök szakaszonként felolvasta a
leendő egyesület alapszabály tervezetét, melyet a jelenlévők megvitattak,
kiegészítettek.
A jelenlévők kinyilvánították, hogy egyesületet alapítanak és egyhangú nyílt
szavazással elfogadták az egyesület alapszabályát (melléklet).
Harmadik napirendi pontként Süle Zsolt ismertette a 6 tagú Elnökség, valamint a 3
fős Ellenőrző Bizottság jelöltjeinek nevét.
A jelenlévők listás, titkos szavazással megválasztották az egyesület tisztségviselőit:
Elnök: Kardosné Gyurkó Katalin 27 szavazattal
Elnökhelyettes: Süle Zsolt 26 szavazattal
Titkár: Oszlácsné Szolnoki Margit 26 szavazattal
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Elnökségi tagok: Magyari Krisztina 25 szavazattal, Hamar József 26 szavazattal,
Tiszáné Klaj Erzsébet 25 szavazattal.
Az Ellenőrző Bizottság tagjai: Orbán Péter 26 szavazattal, Rózsahegyi Melinda 25
szavazattal, Nyitrai Béla 25 szavazattal.
Süle Zsolt a szavazás eredményének ismertetése után megköszönte a részvételt és
berekesztette az ülést.

Érd, 2007. szeptember 28.

Süle Zsolt
levezető elnök

Csobánczyné Keserű Szilvia
jegyzőkönyvvezető

Tőkés István

Nyitrai Béla
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