Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja
2030 Érd, Viola u. 35.

2008/1. Jegyzőkönyv
Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete Közgyűlésén 2008. február 23-án az
Érdligeti Közösségi Házban, Érd, Fürdő u.1.
A 9:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg a közgyűlés határozatképességéhez szükséges létszámú tag, ezért az előzetesen kiküldött meghívóban közöltek alapján
10:00 órára a közgyűlés ismételten összehívásra került. A megismételt közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes:
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerinti 18 fő.
Elsőként Kardosné Gyurkó Katalin, az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesületének elnöke
köszöntötte a jelenlévőket, majd az alakuló ülés levezető elnökének Hamar Józsefet javasolta.
Hamar József jegyzőkönyvvezetőnek Oszlácsné Szolnoki Margitot, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Brunczvikné Máté Ildikót és Rácz Katalint javasolta.
Elmondta, hogy az ülésről hangfelvétel készül, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A levezető elnökre, a jegyzőkönyvvezetőre illetve a hitelesítő személyekre tett javaslatot a jelenlévők egyhangú szavazással elfogadták.
A következőkben Kardosné Gyurkó Katalin ismertette az ülésre javasolt napirendi pontokat:
1.Az Elnökség beszámolója az egyesület eddigi munkájáról és a költségvetés
végrehajtásáról.
2. A 2007. évi közhasznúsági jelentés ismertetése.
3. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója
4. Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság beszámolójának ill. a közhasznúsági jelentésnek az
elfogadása.
5. A 2008. évi programtervek elfogadása
6. Jelölőbizottság választása 2 új elnökségi tag jelöléséhez
7. Egyebek
A jelenlévők egyhangú szavazással elfogadták a javasolt napirendi pontokat.
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Hamar József, az ülés levezető elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd felkérte Kardosné
Gyurkó Katalint, hogy tartsa meg beszámolóját.
Kardosné Gyurkó Katalin beszámolt a 2007-ben megalakult egyesület eddigi munkájáról és
költségvetéséről, ismertette a közhasznúsági jelentést.
A beszámolóval és a közhasznúsági jelentéssel kapcsolatban nem volt kérdés, megjegyzés.
A jelenlévők egyhangúlag elfogadták az egyesület elnökének beszámolóját és a 2007. évi közhasznú jelentést.
Következő napirendi pontként Rózsahegyi Melinda, ellenőrző bizottsági tag előadta az Ellenőrző Bizottság beszámolóját, melyet a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak.
Az Ellenőrző Bizottság 2008/1. sz. jegyzőkönyvét és 2008/1. sz. határozatát csatoltuk jelen
jegyzőkönyvünkhöz.
Ezt követően került sor a 2008-as év programterveinek megbeszélésére, és a program elfogadására. A programtervezetet külön csatoltuk a közgyűlési jegyzőkönyvhöz.
Javaslat:
-

pályázatok figyelése, programjaink kiadásaira pályázni

-

Működjünk együtt az önkormányzattal.

A jelenlévők egyhangúlag elfogadták a 2008-ra tervezett programokat.
Jelölőbizottság választása:
Minimum 3 ember legyen, akik az Elnökségi tagságra (két fő) keresnek jelentkezőket.
Jelölőbizottság feladata: meghirdetik az egyesület levelezőlistáján, hogy elnökségi tagságra
keresnek jelentkezőket, elbírálják a beadott önéletrajzok alapján, hogy ki alkalmas a feladatra.
A jelölőbizottsági tag az egyesület rendes tagja lehet.
Jelölőbizottsági tagnak jelentkeztek:
-

Isépyné Badics Gyöngyi

-

Rácz Katalin

-

Rózsahegyi Melinda

-

Brunczvik Attila

A jelenlevők egyhangúlag elfogadták a jelölőbizottsági tagok jelentkezését, ezzel a Bizottság
megalakult.
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A továbbiakban beszéltünk a NOE kéréseiről (népszavazásra mozgósítani az embereket), a
NOE Ifjúsági Tagozatáról, majd a NOE tavaszi közgyűlésébe egyesületi képviselők delegálásáról.
Jelentkeztek:
-

Hamar József

-

Brunczvikné Máté Ildikó

-

Gergelyné Péter Katalin

-

Béleczki Judit

-

Tőkés István

-

Halászné Tóth Ildikó

A jelentkezéseket egyhangúlag elfogadta a közgyűlés.
Egyebek:
NOE Ifjúsági Tagozatába várják a 14 éven felüli gyerekeket (tőlünk 2-3 gyermeket), hogy segítsenek az országos egyesület munkájában, regionális családi- és ifjúsági találkozók szervezésénél, nemzetközi kapcsolatok kialakításánál.
Javaslat: házibuli szervezése fiataljainknak, ahol lehetőségük nyílik egymással jobban megismerkedni, majd itt megkérdezni, ki szeretne jelentkezni az Ifjúsági Tagozatba.
Ezután Tőkés István szólalt fel, aki javasolta a szervezési munka erősítését, hogy még hatékonyabbak legyenek rendezvényeink, adományosztásaink.
Javaslat: Varga Illés Levente Szívesség-Bank előadásának meghallgatása
Javaslat: 40 óra kötelező munkavégzés legyen az egyesületben tagcsaládonként és ezt a következő közgyűlésen vegyük bele az alapszabályunkba. (Erről nem történt közgyűlési döntés)
További javaslat: több, rendszeres találkozási alkalom szervezése a családjainknak.
Hamar József megköszönte közgyűlésen megjelenteknek a részvételt és berekesztette az
ülést.
Érd, 2008. február 23.
………………………………………………
Hamar József
levezető elnök

……………………………………………….
Oszlácsné Szolnoki Margit
jegyzőkönyvvezető

………………………………………………
Brunczvikné Máté Ildikó
hitelesítő

……………………………………………….
Rácz Katalin
hitelesítő
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PROGRAMTERVEZET 2008
Szülősuli – minden hónapban (július-augusztus kivételével) és szeretnénk szeptembertől is tovább folytatni.
Foci elsősorban nagycsaládos apukáknak és a nagyobb (12 éven felüli) csemetéknek a Kőrösi Ált. Iskolában 3 hetente, július-augusztus nyári szünet.
Tavasztól bevezetjük a pingpong programokat a Kutyavári raktárnál.
A tervezett programok.

Dátum

Esemény

2008.01.23.

Szülősuli 4. előadás

2008.02.02.

Lakossági fórum szervezése a TB privatizálása ügyében, aláírásgyűjtés

2008.02.09.

Teadélután az Érdligeti Közösségi Házban,
beszélgetés a házasság világnapja alkalmából

2008.02.13.

Szülősuli 5. előadás

2008.02.16 vagy 23.

Közgyűlés

2008.03.01.

Régiós találkozó, Herceghalom

2008.03.08.

Húsvéti kézműves foglalkozás

2008.03.12.

Szülősuli 6. előadás

2008.03.29.

Tavaszköszöntő túraverseny a Bástya Természetjárókkal

2008.04.16.

Szülősuli 7. előadás

2008.04.20.

Családi táncház a TÉKA együttessel

2008.04.27.

Érd Körbe

2008.05.01.

Régiós családi nap Üllőn

2008.05.07.

Szülősuli 8. előadás

2008.05.09.

Tavaszi Családi Nap, gulyáságyúavatással, véradással

2008.05.25.

Családi nap, gyereknap a Múzeumkertben

2008.06.04.

Szülősuli 9. előadás

2008.06.

Parlagfűirtás

2008.08.29.

Családi nap, ruha csere-bere

2008.09.21.

Érd Körbe

2008.10.10.

Családi táncház a TÉKÁval

2008.11.22.

Karácsonyi kézműves készülődés

2008.12.

Nagycsaládos Karácsony
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