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2/2010. Tisztújító közgyűlés 
 

Jegyzőkönyv 
 
 
Készült az  Ága-Boga  Nagycsaládosok Érdi  Egyesülete Közgyűlésén, 2010. 
szeptember 15 –én, a Polgárok Háza Konferencia termében ( Érd, Alsó u. 3 ). 
A 18:00  órára  meghirdetett   kezdési   időpontban   nem  jelent   meg   a  közgyűlés  
határozat   képességéhez  szükséges  létszámú  tag,  ezért  az  előzetesen kiküldött 
meghívóban közöltek alapján 18:15 órára a közgyűlés ismételten összehívásra 
került. A megismételt közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül 
határozatképes. 
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerinti 55 fő. 
Elsőként Kardosné Gyurkó Katalin, az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi 
Egyesületének elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd javaslatot tett a napirend 
elfogadására. Napirendi pontok ismertetése: 
 
1. A jelenlegi elnök leköszönése 

2. Szavazatszámláló Bizottság felállítása 

3. Jelölő Bizottság beszámolója, jelöltek bemutatkozása 

4. Tisztújítási szavazás 
 
A jelenlévők a napirendi pontokat egyhangú szavazással elfogadták. 
 
Kardosné Gyurkó Katalin a közgyűlés levezető elnökének Nyitrai Bélát javasolta. 
 
A  levezető  elnök személyére tett javaslatot a jelenlévők 54 igen szavazattal egy 
tartózkodással  elfogadták.  
 
Nyitrai Béla köszöntötte a jelenlévőket. A napirend előtt felolvasta a Polgármester Úr 
köszöntőlevelét, melyet a jegyzőkönyvhöz csatolunk. 
 
Nyitrai Béla jegyzőkönyv vezetőnek Budai Gábornét javasolta. 
 
A jelenlévők a jegyzőkönyv vezetőre tett javaslatot egyhangú szavazással 
elfogadták. 
 
A levezető elnök a jegyzőkönyv hitelesítőinek Gábor Miklóst és Gergelyné Péter 
Katalint javasolta. 
 
A jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot egyhangú szavazással 
elfogadták. 
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1. Napirendi pont: a jelenlegi Elnök leköszönése 
 
Kardosné Gyurkó Katalin elmondta: amikor elvállalta a Nagycsaládosok Országos 
Egyesületének (NOE) a Főtitkári pozícióját, és arra meg is választották, kérték, 
mondjon le az érdi tagegyesület, az Ága-Boga elnöki posztjáról. Úgy gondolja, ez 
így helyes, mert el kell választani a NOE-ban folytatott munkáját a helyi egyesületi 
vezetői feladattól. Az utóbbi időben mikor közeledett a közgyűlés dátuma egyre 
többet gondolt a kezdetekre. Közel négy év telt el, mert az egyesületté alakulás előtt 
is volt már helyi csoportként szerveződés. Négy nagyon szép év volt ez, mert a 
munkájához nagyon sok támogatást, továbbá sok szeretetet, bátorítást kapott 
Tőlünk. Nagyon jó volt egy ilyen közösség elnökének lenni. Köszöni az 
Egyesületnek ezt a négy évet. Bízik abban, hogy bölcsen, a szívünkre hallgatva 
fogunk dönteni és az új elnököt ugyanúgy fogjuk segíteni, szeretni és támogatni a 
munkában, mert a feladat közös, ennek mindenki részese. Reméli, hogy az 
egyesület ugyanígy fog haladni, fejlődni tovább. Ő tanácsadója, támogatója marad 
továbbra is az egyesület vezetésének, reméli, hogy a nagycsaládosok igazi 
közösséggé válnak itt Érden, Tárnokon, Diósdon és a környéken.  
 
Brunczvik Attila elnökhelyettes hozzászólása: tulajdonképpen kényszerhelyzet miatt 
kerül sor az új elnök megválasztására, igazából szívesen láttuk volna még Katát 
elnökként itt nálunk. Szeretné megköszönni az eddigi munkáját, mert tudja éjt-
nappallá téve dolgozott, szeretné megköszönni a családjának is, mert Ők is sok 
támogatást adtak, hogy dolgozni tudjon ezért a közösségért. 
 
Nyitrai Béla megköszönte a felszólalásokat és ismertette a következő napirendi 
pontot. 
 
2. Szavazatszámláló Bizottság felállítása 
 
A levezető elnök felkérésére önként jelentkeztek a Szavazatszámláló Bizottság 
tagjának: Komárominé Papp Tímea, Bódizs Attila, Sisák Gabriella, Urbánné Molnár 
Judit. 
 
A jelenlévők a Szavazatszámláló Bizottság összetételét egyhangú szavazással 
elfogadták. A Szavazatszámláló Bizottság Komárominé Papp Tímeát választotta a 
soraiból elnöknek. 
 
Következő napirendi pont: 
 
3. A Jelölő Bizottság beszámolója és a jelöltek bemutatkozása 
 
Jelölő Bizottság tagjai: Süle Zsolt (elnök), valamint Vágó László, Király Ignác. Nyitrai 
Béla felkérte Király Ignácot, a jelölőbizottság tagját, hogy ismertesse az egyesület 
elnöki posztjára jelölt személyeket és tartsa meg beszámolóját. 
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Király Ignác beszámolója: 
 
Az egyesület elnöki posztjára jelölt személyek: Isépyné Badics Gyöngyi és 
Brunczvik Attila. Hamar Józsefet elnökhelyettesnek javasolták, arra az esetre, ha a 
közgyűlés Brunczvik Attila jelenlegi elnökhelyettest szavazná meg elnöknek. 
Amennyiben Isépyné Badics Gyöngyi lesz az elnök, Brunczvik Attila marad az 
elnökhelyettes. A bizottság feladata volt, hogy  elbeszélgessen a  jelöltekkel, 
akarnak-e megválasztásuk esetén az új pozíciójukban az egyesületért dolgozni, időt, 
fáradtságot nem kímélve. A jelöltek úgy kerültek a listára, hogy valaki ajánlotta Őket, 
mert az egyesületben az évek során elértük, hogy ismerjük egymást, látjuk, halljuk, 
tapasztaljuk azoknak a munkáját, akik tettek értünk. Az elnöki szolgálati területre 
olyan személyt kell választanunk, akik már munkájukkal bizonyítottak és továbbra is 
hajlandók tenni értünk.  
 
Nyitrai Béla megköszönte a beszámolót, majd felkérte a jelölteket mutatkozzanak 
be.  
 
A jelöltek eleget tettek a felkérésnek és röviden bemutatkoztak.  

 
Ezután tájékoztatás hangzott el arról, hogy lehetőség van  a közgyűlésen, helyszíni, 
egyéni jelölésre is. A levezető elnök megkérdezte, van-e valakinek további javaslata 
az elnöki és elnökhelyettesi posztra a bemutatkozott három jelölten kívül.  
A közgyűlésen további jelölés nem történt.  
Tájékoztatás történt a szavazó cédulák tartalmáról és a titkos szavazás menetéről. 
Nyitrai Béla felkérte a Szavazatszámláló Bizottságot ossza ki a szavazócédulákat. 
 
4. Tisztújítási szavazás 
 
A szavazócédulák kiosztásra kerültek, a szavazás rendben lezajlott. 
 A szavazócédulák összegyűjtése után a Szavazat Számlálóbizottság félrevonul és 
összesíti azokat. 
 
Szünet 
 
Nyitrai Béla megkéri a jelenlevőket fáradjanak a helyükre és felkéri, Komárominé 
Papp Tímeát a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás 
eredményét. 
 
A szavazás eredménye: 
 
Összesen 54 érvényes szavazat volt. 
 
Elnökjelöltek:   Isépyné Badics Gyöngyi             43 szavazat 
                        Brunczvik Attila                           11  szavazat 
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Elnökhelyettesként Hamar József 50 támogató szavazatot kapott. 
 
A szavazás eredményeként az Ága-Boga  Nagycsaládosok Érdi  Egyesülete elnöke 
Isépyné Badics Gyöngyi lett, így elnökhelyettes Brunczvik Attila marad. Hamar 
József továbbra is elnökségi tagként végzi munkáját. 
  
 
Nyitrai Béla megköszönte a Szavazatszámláló Bizottság munkáját. 
 
Kardosné Gyurkó Katalin gratulált elsőként az új elnöknek, sok erőt és kitartást 
kívánt a további munkához. 

 
Nyitrai Béla megköszönte közgyűlésen megjelenteknek a részvételt és berekesztette 
az ülést. 
 
 
Mellékletek: 
 
- Jelenléti ív 
- T. Mészáros András polgármester köszöntő levele 
- Szavazócédulák, összesítését tartalmazó irat 
- Szavazócédula minta 

 
 
 

Érd, 2010. szeptember 15. 
 

 
 
……………………………………………… ………………………………………………. 
                         Nyitrai Béla                                             Budai Gáborné 
                       levezető elnök                                        jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
……………………………………………… ………………………………………………. 
               Gergelyné Péter Katalin                                  Gábor Miklós 
                            hitelesítő                                                hitelesítő 

   
 
 
 

 


