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1/2011. Közgyűlés jegyzőkönyv 
 
 

Készült az  Ága-Boga  Nagycsaládosok Érdi  Egyesülete Közgyűlésén 
2011. április 5. napján, helyszín: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3. 

A  17:30  órára meghirdetett   kezdési   időpontban   nem  jelent   meg   a  
közgyűlés  határozat képességéhez szükséges  létszámú  tag,  ezért  az  
előzetesen kiküldött meghívóban közöltek alapján 18:00 órára a közgyűlés 
ismételten összehívásra került. A megismételt közgyűlés a megjelentek 
létszámától függetlenül határozatképes. 
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerinti 28 fő. 
 
Elsőként Isépyné Badics Gyöngyi, az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi 
Egyesületének elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd az éves közgyűlés 
levezető elnökének Brunczvik Attilát javasolta. 
 
Brunczvik Attila  jegyzőkönyv vezetőnek  Budai Gábornét, jegyzőkönyv 
hitelesítőinek Bódizs Évát és Kovács Imrét javasolta. 
 
A levezető elnökre, a jegyzőkönyvvezetőre illetve a hitelesítő személyekre tett 
javaslatot a jelenlévők egyhangú szavazással elfogadták. 
 
A következőkben Isépyné Badics Gyöngyi ismertette az ülésre javasolt napirendi 
pontokat: 
 
1. Az Elnökség beszámolója az egyesület eddigi munkájáról és a költségvetés 
végrehajtásáról. 
 
2.  A közhasznúsági jelentés ismertetése. 
 
3.  Az Ellenőrző Bizottság beszámolója 
 
4. Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság beszámolójának, ill. a közhasznúsági 
jelentésnek az elfogadása. 
 
5.  Raktári beszámoló  
 
6.  A 2011. évi programtervek ismertetése, elfogadása 

 
Fórum (kérdések, javaslatok megbeszélése) 
 
A jelenlévők egyhangú szavazással elfogadták a javasolt napirendi pontokat. 
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Brunczvik Attila, az ülés  levezető  elnöke  köszöntötte  a  jelenlévőket,  majd 
felkérte Isépyné Badics Gyöngyit, hogy ismertesse a 2010 évi közhasznúsági 
jelentést. 
 
1. Az Elnökség beszámolója az egyesület eddigi munkájáról és a 
költségvetés végrehajtásáról. 
 
Isépyné  Badics Gyöngyi   beszámolt   az   egyesület   2010.   éves  
közhasznúsági jelentésről  és költségvetéséről, valamint rövid áttekintést adott az 
egyesület által beadott pályázatokról. 
A mérleg főösszege 4.111 ezer Ft , saját tőke 474 ezer Ft volt. Korábbi években 
nem történt elhatárolás, ezért csökkent a saját tőke 2010-re. 
Tárgyévben az Önkormányzattól 720 ezer Ft támogatást kapott egyesületünk 
Az NCA keretében összesen 1.942 ezer Ft-ot nyertünk. 
Energiatakarékos izzócserére 7.112 ezer Ft, háztartási gépcseréhez 9.646 ezer Ft 
támogatáshoz jutottunk. 
Munkaügyi Minisztériumtól alkalmazott bér és közterhei, valamint tárgyi 
eszközökre pályáztunk, melyre 1.424 ezer Ft-ot kaptunk. 
SZJA 1 %-át egyesületünk csak 2011 februárjában kapta meg, így az összeg (209 
ezer Ft) elszámolása is csak a következő évben történik. 
Az előző évhez képest egyesületünk tárgyévi eredménye 1.114 ezer Ft-tal 
csökkent, ennek oka, hogy korábbi években nem határolták el a két évre áthúzódó 
pályázatok összegét. 
Egyesületünkben a tisztségviselők nem kaptak támogatást, csak minimális 
költségtérítést vettek igénybe, illetve az újonnan létrejött pályázatíró csoport sem 
kap támogatást, segíti az egyesület munkáját. 
Az 2010. évi kiadások közt raktár fenntartási költségek, posta, nyomtatvány 
irodaszer költségek kerültek elszámolásra. 
Felkérem, Hamar Józsefet, hogy ismertesse az egyesület 2010. évi beszámolóját. 
 
 
2.  A közhasznúsági jelentés ismertetése. 

 
Hamar József köszöntötte a jelenlévőket. Röviden ismertette a Ága-Boga 
összetételét: 
6 tagú elnökség, 14 körzet - 14 körzetvezetővel, 3 tagú ellenőrző bizottság. A 
körzetvezetők és az elnökség havonta tart ülést. Három Önkormányzati 
bizottságban is képviselik egyesületünket és érdekeinket. Csöpi néni és Imre bácsi 
a raktár gondnoki feladatait látja el. 
Jelenleg 244 tagcsaládunk van, 2010. évben 40 tagcsaláddal gyarapodott az 
egyesület létszáma. 
Az egyesületi munkát 40-50 tagcsalád segíti. Hamar József ezután ismertette az 
egyesület 2010. éves beszámolóját. (mellékletként csatolva) 
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Brunczvik Attila megköszönte Hamar József beszámolóját, majd felkérte Orbán 
Pétert ismertesse az Ellenőrző Bizottság értékelését. 
 
3. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója 
 
Orbán Péter köszöntötte a jelenlévőket, bemutatta a bizottság tagjait: Jónásné 
Penner Ágnes pénzügyi-számviteli ellenőrt, Rózsahegyi Melinda 
jegyzőkönyvvezetőt. 
Az egyesület szakmai, pénzügyi tevékenység vonatkozásában is, a közhasznú 
célok szolgálatában végezte munkáját. Sok feladat hárult a körzetvezetőkre, a 
családok tájékoztatása, figyelemmel kisérése, segítése terén. A bizottság feladatai 
közé tartozik ellenőrizni a nagy szervezést igénylő adminisztratív munka 
becsületes elvégzését. Nagy felelősség járt a pályázatok pénzügyi és szakmai 
beszámolójának elkészítése. Miután áttekintették, véleményezték, közösen 
kijavítatták a közhasznúsági jelentést, mind a törvényességnek, mind a 
közhasznúsági céloknak megfelelnek, ennek függvényében elkészítette az 
Ellenőrző Bizottság jegyzőkönyvét. (mellékletként csatolva) 
 
Isépyné Badics Gyöngyi: új könyvelőnk Réti Olga egyesületünk tagja, 
körzetvezető. 2011-től Recontó Könyvelő Iroda látja el a könyvelési feladatokat.  
 
4. Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság beszámolójának, ill. a 
közhasznúsági jelentésnek az elfogadása. 
 
Brunczvik Attila megköszönte Orbán Péter beszámolóját.  
Az elhangzottakkal kapcsolatban van kérdés, hozzászólás: nincs. 
Az Elnökség beszámolóját és a közhasznúsági jelentést a jelenlévők egyhangúan 
elfogadták. 
 Brunczvik Attila felkérte Köhler Rozáliát Csöpi nénit ismertesse a 2010 évi raktári 
beszámolót. 
 
5. Raktári beszámoló 
 
Csöpi néni köszöntötte a közgyűlés részvevőit, majd ismertette a 2010 évi raktári 
beszámolót. (mellékletként csatolva) 
 
Brunczvik Attila megköszönte Köhler Rozália felszólalását, majd felkérte 
Komárominé Papp Tímea titkárt ismertesse a 2011. évi terveket, programokat. 
 
6.  A 2011. évi programtervek ismertetése, elfogadása 
 
Komárominé Papp Tímea köszöntötte a jelenlevőket, majd ismertette a 2011. évi 
programterveket. (mellékletként csatolva) 
Programjaink megvalósulása függ, az NCA pályázatok összegétől.  
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Brunczvik Attila megköszönte a programok ismertetését. 
Az elhangzottakkal kapcsolatban van kérdés, hozzászólás: nincs. 
A jelenlévők egyhangúan elfogadták a 2011. évi programterveket. 
 
Brunczvik Attila megkérte a jelenlevőket tegyék meg javaslataikat. 
 
Fórum (kérdések, javaslatok megbeszélése) 
 
Köhler Rozália felszólalása: raktári nyitva tartás rendjében történő változásról. 
Minden hónap első szerdáján a raktár délelőtt 10 órától 13 óráig lesz nyitva. 
Fűnyírásra kérnek segítséget, nyári időszakra. 
 
Kovács Imre hozzászólása: SZJA 1 % ismerősök értesítése. 
 
Orbán Péter felszólalása: az Ága-Boga rendezvényeken gyermekfogászattal 
kapcsolatos prevenciós előadást tartanának szakemberek. (megelőzés, száj és fog 
higiénia) 
 
Túri Zoltán hozzászólása: a 2011. évi SZJA 1 % éves kampányára tesz javaslatot. 
 
Brunczvik Attila megköszönte közgyűlésen megjelenteknek a részvételt és 
berekesztette az ülést. 

 
Mellékletek: 
- Jelenléti ív 
- Raktári beszámoló 
- Közhasznúsági beszámoló 
- Ellenőrző Bizottság jegyzőkönyve  
- 2011. évi programtervezet 
 
 
Érd, 2011. április 5. 
 
 
……………………………………………… ………………………………………………. 
                      Brunczvik Attila                                           Budai Gáborné 
                       levezető elnök                                         jegyzőkönyvvezető 

 
 

……………………………………………… ………………………………………………. 
                           Bódizs Éva                                            Kovács Imre 
                            hitelesítő                                                hitelesítő 
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