Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) tagegyesülete
Levélcím: 2031 Érd, Pf. 204 Cím:2030 Érd, Viola u. 35.

2014/1. egyesületi közgyűlés
Jegyzőkönyv
Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete közgyűlésén, 2013. február 11.
napján.
Helyszín: Érd-parkvárosi Baptista Gyülekezet Imaháza, 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 163.
A 18:00 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg a közgyűlés határozat
képességéhez szükséges létszámú tag, ezért az előzetesen kiküldött meghívóban közöltek
alapján 18:30 órára a közgyűlés ismételten összehívásra került. A megismételt közgyűlés a
megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint 22 fő, közülük 1 fő nem egyesületi tag, szavazati
joggal rendelkezik 21 fő.
Elsőként Wolf Richárd az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesületének elnöke köszöntötte
a megjelenteket, röviden ismertette a közgyűlés összehívásának szükségességét, majd
javasolta Hamar József elnökségi tagot a közgyűlés levezető elnökének.
A jelenlévők 20 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadták Hamar Józsefet levezető elnökként.
A levezető elnök jegyzőkönyv-vezetőnek felkérte Ekler Attilánét, jegyzőkönyv hitelesítőnek
pedig Bódizs Évát és Gergelyné Péter Katalint.
A jelenlévők egyhangú szavazással (21 igen) elfogadták a fenti személyeket a javasolt
közgyűlési posztokra.
Ispány Erika eddigi általános elnökhelyettes a közgyűlés résztvevői előtt megerősítette, hogy
a közel egy évig betöltött egyesületi tisztségét - más irányú elfoglaltságai miatt - a
továbbiakban nem tudja betölteni, arról lemond.
A levezető elnök ismertette a Közgyűlés javasolt napirendi pontjait.
Napirendi pontok:
1. Az egyesület jelenlegi tisztségviselőinek tisztségükben történő megerősítése az egyesület
bírósági nyilvántartási adatainak rendezése érdekében.
2. Új általános elnökhelyettes megválasztása
3. Alapszabályi módosítások elfogadása
4. Egyebek
A jelenlévők a napirendi pontokat egyhangú szavazással (21 igen) elfogadták.
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1. napirendi pont:
Az egyesület jelenlegi tisztségviselőinek tisztségükben történő megerősítése az
egyesület bírósági nyilvántartási adatainak rendezése érdekében.
A levezető elnök ismertette azon, jelenlegi egyesületi tisztségviselők névsorát, akiket az
egyesület tagsága már korábbi közgyűléseken tisztségükbe megválasztott, de az egyesület
bírósági nyilvántartási adatainak rendezése érdekében most szükséges tisztségükben való
megerősítésük.
Elnökség
Elnök: Wolf Richárd
Gazdasági elnökhelyettes: Réti Olga
Körzetekért felelős elnökségi tag: Gergelyné Péter Katalin
Elnökségi tagok: Hamar József, Lévay Zsombor Ciprián
Elnökségi póttag: Molnárné Bognár Éva
Ellenőrző Bizottság
Elnök: Orbán Péter
Tagok:
Jónásné Penner Ágnes, dr. Szentmártoni Krisztina
Póttag: dr. Somody Nóra
Határozati javaslat:
„Az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete Közgyűlése az egyesület alábbi
tisztségviselőit: Elnök: Wolf Richárd, Gazdasági elnökhelyettes: Réti Olga, Körzetekért
felelős elnökségi tag: Gergelyné Péter Katalin, Elnökségi tagok: Hamar József, Lévay
Zsombor Ciprián, Elnökségi póttag: Molnárné Bognár Éva, Ellenőrző bizottsági elnök: Orbán
Péter, Ellenőrző Bizottsági tagok: Jónásné Penner Ágnes, dr. Szentmártoni Krisztina,
Ellenőrző bizottsági póttag: dr. Somody Nóra
tisztségükben megerősíti.”
A közgyűlés a határozati javaslatot egyhangúlag (21 igen) elfogadta.

2. napirendi pont:
Új általános elnökhelyettes megválasztása
Ispány Erika lemondásával megüresedett posztra szükségessé vált új tisztségviselő
megválasztása. Általános elnökhelyettesi tisztség betöltésére javasolt személy: Radó
Mónika.
Hamar József levezető elnök megkérte Wolf Richárdot, hogy röviden mutassa be Radó
Mónikát a közgyűlés résztvevőinek.
A levezető elnök szavazásra tette fel, hogy a közgyűlés elfogadja-e hogy Radó Mónika
jelöltként a szavazólapra felkerüljön?
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A közgyűlés 20 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta, hogy Radó Mónika jelöltként
felkerüljön a szavazólapra
Hamar József feltette a kérdést a közgyűlés résztvevőinek, hogy van-e más jelöltre ajánlás?
Mivel több jelölési ajánlás nem történt, a levezető elnök ismertette a titkos szavazás menetét,
továbbá a javasolta szavazatszámláló bizottsági tagnak megválasztani Vágó Lászlót és
Bódizs Attilát.
A közgyűlés Vágó Lászlót és Bódizs Attilát 19 igen , 2 tartózkodás mellett jelölőbizottsági
tagnak megválasztotta.
Ezt követően rendben megtörtént a titkos szavazás, amelynek eredményeként a közgyűlés
20 igen és 1 tartózkodás mellett Radó Mónikát általános elnökhelyettesnek megválasztotta.
3. napirendi pont:
Alapszabályi módosítások elfogadása
Hamar József az alábbiak szerint ismertette az egyesület Alapszabályának javasolt
módosításait (változások piros betűszínnel jelölve):
A.) Az Alapszabály VIII. fejezet 5) pont g.) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„g.) A működéssel kapcsolatos iratokba az egyesületi elnökkel vagy az
elnökhelyettesek valamelyikével előzetesen egyeztetett időpontban bárki betekinthet.”
B.) Az Alapszabály VIII. fejezet 6) pont a.) bekezdés utolsó előtti sora az alábbiak szerint
módosul:
„….az elnökségi tagokat és a póttagot négy évi időtartamra…”
C.) Az Alapszabály VIII. fejezet 8) pontja kiegészül az alábbiak szerinti d.) bekezdéssel:
„8) Az Elnökségben viselt tisztség megszűnik:
a.)
az egyesületi tagság megszűnésével
b.)
a mandátum lejártával
c.)
lemondással
d.)
a tisztségről közgyűlési határozattal történő visszahívással”
D.) Az Alapszabály VIII. fejezet 13) pontja kiegészül az alábbi c.) és d) bekezdésekkel:
„c.) A körzetekért felelős elnökségi tag feladata az egyesület szervezési körzeteiben
folyó tevékenység összehangolása, rendszeres kapcsolattartás a körzetek
vezetőivel.”
„d) A póttag, mint egyesületi tag részt vehet az Elnökségi üléseken, ott szavazati joga
nincs. Amennyiben váratlan megüresedés történik, a póttag a távozó Elnökségi tag
helyére lép, rendes Elnökségi tagként, általános Elnökségi tagként, esetleges
speciális feladatkörét a következő Elnökségi ülés tárgyalja.”
E.) Az Alapszabály VIII. fejezet 14) pont címe kiegészül az alábbiak szerint:
„Az Ellenőrző Bizottság (EB)”
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F.) Az Alapszabály VIII. fejezet 14) pont kiegészül az alábbi b) bekezdéssel:
b) „EB póttag, mint egyesületi tag részt vehet az EB ülésein, ott szavazati joga
nincs. Amennyiben váratlan megüresedés történik, a póttag a távozó EB tag helyére lép,
rendes EB tagként. Speciális feladatköre nincs.”
G.) Az Alapszabály VIII. fejezet 18) pont b) bekezdés első mondata az alábbiak szerint
változik:
„b) Az Ellenőrző Bizottság az ügyrendben meghatározott időszakonként, de legalább
évente egyszer ülésezik.”
H.) Az Alapszabály XII. fejezete az alábbiak szerint módosul:
1.) Jelen Alapszabály az Egyesület alakuló ülése által 2007. szeptember 28.-án elfogadott ,
majd a 2013 május 2.-án módosított szövegének a 2014 február 11.-én ismét módosított
állapota.
2) Jelen Alapszabály szöveg 2014 február 12-től hatályos.
Bódizs Attila azt a kiegészítést javasolta, hogy az Alapszabály VIII. fejezet 8. pontja még
egészüljön ki azzal, hogy az elnökségben viselt tisztség az esetben is megszűnik, ha az
egyesület közgyűlése a pozíció megszüntetését határozza el.
A levezető elnök ezt figyelembe véve javasolta, hogy az alapszabály VIII. fejezet 8. pontja
még a következő „e.)” bekezdéssel is egészüljön ki:
„e.)

a pozíció megszüntetése esetén”

Ezt követően Hamar József az Alapszabály fentiekben javasolt módosításait szavazásra
tette fel.
A közgyűlés a javasolt alapszabályi módosításokat egyhangú szavazással (21 igen)
elfogadta.
4. napirendi pont:
Egyebek
A napirendi pontban Wolf Richárd elnök ismertette a 2014. évben várható NOE-es és saját
egyesületi programjainkat és felhívta a figyelmet, hogy a programok sikeres
megszervezéséhez programfelelősöket is vár az egyesület vezetősége. Ismertette továbbá,
hogy a NOE-nak már megküldésre került az éves beszámolónk az aktuális taglétszám
jelzésével együtt.
Az elnök vázlatosan ismertette az egyesület anyagi helyzetét, továbbá a pályázatokkal
kapcsolatos egyesületi álláspontot.
Szó esett még az egyesületi honlap megújításnak szükségességéről is, valamint az
adományokról.
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A következő közgyűlés április folyamán lesz, amelyen el kell fogadni a közhasznúsági
jelentést és az előző évi beszámolót és a pénzügyi mérleget.
A napirend végeztével Hamar József levezető elnök megköszönte a közgyűlésen
megjelenteknek a részvételt és berekesztette az ülést.
Mellékletek:
- Jelenléti ív

Érd, 2014 február 11.

……………………………………………….
Hamar József
levezető elnök

………………………………………………
Gergelyné Péter Katalin
hitelesítő

…...................................................
Ekler Attiláné
jegyzőkönyvvezető

…………………………………………….
Bódizs Éva
hitelesítő
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