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

1/2010. Közgyűlés jegyzőkönyv
Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete Közgyűlésén 2010.
március 6. napján Szepes Gyula Művelődési Központ, Érd, Alsó u. 9. Kamara
termében.
A 9:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg a közgyűlés
határozat képességéhez 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 49 fő.
Elsőként Kardosné Gyurkó Katalin, az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi
Egyesületének elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd az alakuló ülés levezető
elnökének Hamar Józsefet javasolta.
Hamar József
jegyzőkönyv vezetőnek
Budai Gábornét, a jegyzőkönyv
hitelesítőinek Brunczvikné Máté Ildikót és Kovács Imrét javasolta.
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:
Az Elnökség beszámolója az egyesület eddigi munkájáról és a költségvetés
végrehajtásáról.
A közhasznúsági jelentés ismertetése.
Az Ellenőrző Bizottság beszámolója
Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság beszámolójának ill. a közhasznúsági
jelentésnek az elfogadása.
A 2010. évi programtervek ismertetése, elfogadása
Tisztújítás: új titkár, elnökségi tagok, ellenőrző bizottsági tag megválasztása.
Szünet
Fórum (kérdések, javaslatok megbeszélése)
A jelenlévők egyhangú szavazással elfogadták a javasolt napirendi pontokat.
Hamar József, az ülés levezető elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd felkérte
Kardosné Gyurkó Katalint, hogy tartsa meg beszámolóját.
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Kardosné Gyurkó Katalin beszámolt az egyesület 2009. éves munkájáról és
költségvetéséről, valamint rövid áttekintést adott az egyesület által beadott
pályázatokról.
2009. kiszámítható év volt. 40 tagcsaláddal nőtt az Egyesületünk taglétszáma, 10
családnak tagdíjelmaradás miatt felfüggesztettük a tagságát.
A 2009. évben 790 ezer forintnyi tagdíjat fizettek be a családok, jelenleg 197
tagcsaládja van az egyesületünknek. A 2009. évben Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzata a Téka családi táncházunkat 120.000 Ft-tal, a soproni őszi
találkozót pedig 600.000 Ft-tal támogatta, utóbbit a polgármesteri keretből.
Magánszemélyektől 125.000,- Ft hozzájárulást kaptunk. Egyszeri 150.000 forintos
támogatást kaptunk a Magyar Telekomtól, és 48.000 Ft-ot az Érték Kft-től
családtámogatásra. 2009. évben az alábbi sikeres pályázataink voltak: 1.689.000 Ft
- NCA - Helyi szövetség a családokért pályázat 1.100.000 Ft - NCA működési
költség pályázat 600.000 Ft - NCA- Lengyelországi diákcsere program.
Egyéb bevételek sorában van feltüntetve az év közben befizetett fuvar hozzájárulás,
tombola és büfé bevételek. Egyesületünk a 2009. évben még nem vehette igénybe
az adó 1%-át, de már részt vehetett az NCA pályázatain. Adó 1%-ot, 2010-ben már
igénybe vehetünk.
A 2009. évi terv kiadási oldalát nagymértékben befolyásolták a pályázati
lehetőségeink. Nagyon sok programunk azért tudott megvalósulni, mert pályázati
támogatást nyertünk rá. A kiadásokból az egyik legnagyobb tételt a programjaink
költségei jelentették. A működési költségek növekedtek az elmúlt évben.
Értelemszerűen a könyvelő, közjegyző, banki költségeket, raktár rezsi számláit ki
kell fizetni. A raktári költségek a riasztó és az éves (víz, villany, gáz) költséget
takarják. Üzemanyag hozzájárulást az idei évben rendszeres önkénteseinknek is
fizettünk már. A weblapunkat karbantartását, fenntartását és a raktárunk gondnoki
munkáját ingyen ellenszolgáltatás nélkül végzik az önkéntesek.
2009-ben már rengeteg pályázati lehetőségünk volt. Kicsit azonban úgy éreztem,
hogy a tagság egyedül tőlem várja a pályázatok megírását, kivitelezését. Ezért elég
sok pályázatot nem tudtunk beadni.
ÉMJV pályázati kiírásaira három pályázatot adtunk be, ebből kettőt támogatásban
részesítettek. Az NCA pályázatokra 6 db pályázatot adtunk be, ebből négyet
részesítettek támogatásban. A Pest Megyei pályázatokra idő hiányában nem
pályáztunk. Az Élelmiszerbank gyermeknapi pályázatán terméktámogatást kaptunk.
A KvVM-nél izzócsere pályázaton is nyertünk, bár ez a 2010. évet fogja pénzügyileg
érinteni. Az ÁNTSZ parlagfű-mentesítési pályázatán szintén a kapacitás és idő
hiányában nem indultunk.
További feladatok: rendszeressé tenni a körzetvezetői és elnökségi üléseket. 2010.
évben folytatnánk a programok szervezését. Pályázatok figyelése, megírása,
kivitelezése. 2010. január 1-től Budai Gáborné Kati az egyesület adminisztrációját
végzi. A körzetvezetők kapocsként szolgáltak az elnökség és a családok között.
Hamar József megköszönte Kardosné Gyurkó Katalin beszámolóját, majd felkérte
Köhler Rozáliát tartsa meg raktári beszámolóját.
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Köhler Rozália és Kovács Imre (Csöpi néni és Imre bácsi) beszámolója a raktáros
munkáról:
2009. kialakítottuk a raktár szervezett üzemeltetését. Rendszeres szerdai nyitva
tartással délelőtt és délután.
A szokásos nyitva tartáson kívül, sok adományt fogadtunk és osztottunk szét.
Köszönet a segítőknek, akik részt vettek a lebonyolításban. Nagyobb adományok:
január: tészta, Univer termékek, február: káposzta, április: baba-börze, május: alma,
június: pelenka, július: EU-s élelmiszer + puding, október: alma, november: tea,
káposzta, december: EU-s élelmiszer.
Ezen kívül folytattuk, a már elkezdett élelmiszerrendeléseket: gomba, csirke, tojás,
kacsa, kolbász, hurka, paprika, eper, tészta, sonka. Többek között megettetek 1.300
csirkét, 23.250 tojást, 960 kg epret.
2009-ben 99 alkalommal voltunk a raktárban – 488 órányit.
Ebből volt három kiemelkedő alkalom: a két Érd-körbe áprilisban és szeptemberben
valamint augusztus 26-án a családi nap. Jó volt együtt látni az Ága-Bogát, kicsiket
és nagyokat, mint egy „nagy” családot. Külön köszönet azoknak az állandó
segítőinknek, akik részt vesznek a raktár rendbetételében, a hulladék
elszállításában, az áruk fogadásánál és osztásnál. Köszönet a „törzsgárda”
tagjainak.
Úgy gondolom sikeres évet zártunk és egyre jobb az Ága-Boga „nagy” család
tagjának lenni.
Hamar József megköszönte Köhler Rozália beszámolóját és felkérte Kardosné
Gyurkó Katalint ismertesse a 2009. évi Közhasznúsági Jelentést.
Kardosné Gyurkó Katalin ismertette a Közhasznúsági Jelentést. Kicsit összefügg az
előző évvel. Az egyesületben az önkéntesek nem részesülnek díjazásban, minimális
költségtérítést kapnak. Tovább utalt pályázati összegek képezik az egyesület
forrását. A célszerinti juttatásoknál 973 ezer Ft-ot fordítottunk családtámogatásra. A
támogatók pl. IKEA tárgyi eszközöket adományozott karácsonyra. Nagyon kevés
saját tőkével rendelkezünk, nincs eszközünk, nincs ingatlanunk. A kapott támogatás
kimutatásban jól látható, hogy jelentősen csökkent vállalkozások hozzájárulása és
az adományok száma is.
Hamar József megköszönte a beszámolót. Hozzászólások: nincs, majd felkérte az
Ellenőrző Bizottságot ismertesse beszámolóját.
Az Ellenőrző Bizottság tagjai: Orbán Péter, Rózsahegyi Melinda és Nyitrai Béla
köszöntötte a jelenlévőket és ismertette a beszámolóját.
Az Ellenőrző Bizottság 2010/1. sz. jegyzőkönyvét és 2010/1. sz. határozatát
csatoltuk jelen jegyzőkönyvünkhöz.
Hamar József megköszönte az Ellenőrző
kapcsolatban van kérdés, hozzászólás: nincs.

Bizottság

beszámolóját.

Ezzel

Az Elnökség beszámolóját és a közhasznúsági jelentést a jelenlevők ellenszavazat
nélkül elfogadták.
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Az Ellenőrző Bizottság beszámolóját 46 igen, 3 tartózkodással a jelenlévők
elfogadták.
Ezt követően Hamar József felkérte Kardosné Gyurkó Katalint, hogy ismertesse az
egyesület 2010-es programtervét.
Kardosné Gyurkó Katalin ismertette a 2010. évi programot.
Átgondolni mire pályázzunk, felmérni a tagcsaládok részéről felmerülő valós
igényeket, pl. tüzelő.
2010. évre készült programterv vázlat. A jól bejáratott rendezvényeink ismétlése,
közös bográcsozások, kirándulás, táncház, családi nap.
2009. év végén 2 sikeres pályázatunk 2010. évben valósul meg. Izzós pályázat,
munkabér pályázat. A működési pályázat várható elszámolása májusban. Pár
ember segít a pályázat írásban: Brunczvikné Máté Ildikó, Nyitrai Béla, Isépyné
Badics Gyöngyi. Pest megyei pályázatok: közös programokra lehet pályázni, megyei
szinten is tudjunk gondolkodni.
Brunczvik Attila elnökhelyettes felszólalása: köszönetet mondott a családoknak. Az
Ellenőrző Bizottságnak, Király Ignácnak, Kardosné Gyurkó Katának. Tájékoztatott a
programokról. Minden hónapra van program. Táncház, őszi találkozó, Lubaczow-i
csereüdülés. Jövő évi programoknál, NCA keretében, mire van lehetőség, mire van
igény, mire pályázzunk.
Kardosné Gyurkó Katalin: elnökségin megvitatjuk.
Brunczvik Attila: igények felmérése levelező listán, tagság 1/3-a igényli, pályázzunk.
Orbán Péter: Több segítséget kér a tagcsaládoktól, a meg nem jelentekhez szól a
kérés. Mi folytatjuk a munkát, ennyit tudunk felajánlani.
Hamar József megköszönte a program ismertetését, az ötleteket. A közgyűlés 1
tartózkodással elfogadta a 2010. évi programtervet.
Tisztújítás:
Kardosné Gyurkó Katalin: Oszlácsné Szolnoki Margit anyai örömök elé néz, ezért
nem tudja vállalni a titkári teendőket. Magyari Krisztina családi okok miatt mondott le
elnökségi tisztségéről. Az Ellenőrző Bizottság tagja Nyitrai Béla összeférhetetlenség
miatt mondott le.
Tisztújítás előtt szeretnénk megköszönni eddigi munkátokat egy kis
figyelmességgel.
Reméljük az új jelöltek és az elnökség között ugyanilyen baráti és jó kapcsolat alakul
ki. Nyitottan fogadják, hogy az elnök leterhelt és nyitottak az új dolgokra.
Hamar József: Jelölő Bizottság tagjai: Süle Zsolt, Vágó László, Király Ignác. Felkérte
Király Ignácot, a jelölőbizottság tagját, hogy ismertesse az egyesület: titkári,
elnökségi, Ellenőrző Bizottság tagságára jelölt személyeket.
Király Ignác eleget tett a felkérésnek. A nyilatkozatok átnézése után a szakirány és a
személyes ismeretség alapján választottuk ki a megfelelő személyeket. Köszönjük a
bizalmat és a jelölést. Ezzel a Jelölő Bizottság munkája véget ért. Átadom a jelöltek
írásos bemutatkozását.
Adószám: 18718489-1-13, Bankszámlaszám: 12020304-00182799-00100003
E-mail: agaboga@t-online.hu, Honlap: www.agaboga.hu

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja
2030 Érd, Viola u. 35.
Hamar József: Az elnökség nevében megköszönte a Jelölő Bizottság munkáját.
Ezután került sor a Szavazatszámláló Bizottság felállítására, melynek tagjai: Kulcsár
György, Feczkó Andrásné, Túri Zoltán. A Jelenléti ívet mindenki aláírta: jelenlévők
létszáma: 49 fő. Felkérte a jelölteket mutatkozzanak be.
A Jelölő Bizottság titkári tisztségre Komárominé Papp Tímeát jelölte. Elnökségi
tagjelöltek: Isépyné Badics Gyöngyi, Csepely Gábor, Béleczki Judit, Rácz József.
Ellenőrző Bizottság tagjelöltek: Jónásné Penner Ágnes, Dr. Somody Nóra, Dr.
Szentmártoni Krisztina.
Hamar József: Megköszönte a jelöltek bemutatkozását. A Jelölő Bizottság jelöltjei
kerültek jelölésre. A közgyűlésen bárkinek joga van plusz javaslatra, kötöttség: jelen
legyen akit jelölnek és el is fogadja a jelölést. További jelölés nem történt. Szavazás
előtt Hamar József ismertette a szavazócédula tartalmát.
Tisztújítási szavazó cédulák kiosztása.
Minden posztra veszünk fel póttagot, aki helyettesíti a távolmaradó Ellenőrző
Bizottsági, Elnökségi tagot. A szavazó cédulák összegyűjtése után, a
Szavazatszámláló Bizottság félre vonul megszámolni a szavazatokat.
Szünet
Hamar József megkéri a közgyűlés résztvevőit fáradjanak a helyükre, és felkéri a
Szavazatszámláló Bizottságot ismertesse az eredményt.
Kulcsár György kihirdette az eredményt:
Egyesületi titkár: Komárominé Papp Tímea

48 szavazat

Elnökségi tag: Isépyné Badics Gyöngyi

22 szavazat

Elnökségi póttag: Csepely Gábor

19 szavazat

Ellenőrző Bizottsági tag: Jónásné Penner Ágnes

39 szavazat

Ellenőrző Bizottsági póttag: Dr. Szentmárotni Krisztina 5 szavazat
Hamar József megköszönte a Szavazatszámláló Bizottság munkáját és sok sikert
kívánt a megválasztott tisztségviselők munkájához.
Valakinek kérdése, bejelenteni valója van most megteheti.
Brunczvikné Máté Ildikó: segítséget kért a március 17. napon tartandó Szövetség az
Érdi Családokért konferencia lebonyolításához.
Dr. Somody Nóra: meleg étkezési utalvány iskolában történő elfogadását vetette fel.
Orbán Péter: német nyelvű társasjátékokat ajánlotta fel hasznosításra.
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Molnárné Bognár Éva: német nyelvet tanulóknak jó gyakorláshoz, iskolákhoz
jutassuk el.
Kovács Imre: a raktár kiürítésére tesz javaslatot.
Hamar József megköszönte
berekesztette az ülést.

közgyűlésen

megjelenteknek

a

részvételt

és

Mellékletek:
- Jelenléti ív
- Közhasznúsági beszámoló
- Szavazócédulák, összesítését tartalmazó irat
- Szavazócédula minta
- Ellenőrző Bizottság jegyzőkönyve és határozata
- 2010. évi programtervezet
Érd, 2010. március 6.
……………………………………………… ……………………………………………….
Hamar József
Budai Gáborné
levezető elnök
jegyzőkönyvvezető
……………………………………………… ……………………………………………….
Brunczvikné Máté Ildikó
Kovács Imre
hitelesítő
hitelesítő
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