Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja
Levélcím: 2031 Érd, Pf. 204 Cím:2030 Érd, Viola u. 35.

2014/3. Közgyűlés
Jegyzőkönyv
Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete közgyűlésén, 2014.október 02. napján, az
Érd-parkvárosi Baptista Gyülekezet Imaházában ( Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 163. ).
A 18.30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg a közgyűlés határozat képességéhez
szükséges létszámú tag, ezért 18:45 órára a közgyűlés ismételten összehívásra került. A
megismételt közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.
Jelen vannak a csatolt jelenléti ív szerint 28 fő tag.
Elsőként Wolf Richárd az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesületének elnöke köszöntötte a
megjelenteket, majd ismertette a
Napirendi pontokat:
1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
2. Szavazatszámláló bizottság felállítása, megválasztása
3. Az új Ptk. szerinti alapszabály elfogadása
4. Új elnökségi tagok jelölése, bemutatkozása, megválasztása
5. Jelenlegi tisztségviselők megerősítő választása
6. Önkéntes munkaórák számának jelenlegi állása, teljesítési lehetőségek
8. Pénzügyi helyzet ismertetése
9. Ága-Boga karácsony
10. Egyebek
A jelenlévők a napirendi pontokat egyhangú szavazással elfogadták.
1. Levezető elnök megválasztása, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
Wolf Richárd levezető elnöknek Hamar Józsefet, jegyzőkönyv vezetőnek Ekler Attilánét
javasolta, a jelenlévő tagság a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető személyét egyhangú
szavazással elfogadták.
Hamar József a jegyzőkönyv hitelesítőinek Csicsicsné Deák Ágnest és Gergelyné Péter
Katalint javasolta. A jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot egyhangú szavazással
elfogadták.
2. Szavazatszámláló bizottság felállítása, megválasztása
A levezető elnök a szavazatszámláló bizottság tagjainak Bódizs Attilát, Házi Ildikót és Tóth Andort
javasolta, melyet a közgyűlés egyhangúan elfogadott.
3. Az új Ptk. szerinti alapszabály elfogadása
Hamar József elmondta, hogy az új Ptk. miatt szükség volt az egyesület alapszabályának
megújítására. Az új alapszabályt az elnökség az egyesület levelező listáján eljuttatta a tagságnak. A
levezető elnök kérte a tagság esetleges észrevételét, kiegészítéseit. Bódizs Attila és Oszlács Endre
tagok a szövegben három helyen nyelvhelyességi, illetve szerkesztési változtatásra tettek javaslatot.
Az így véglegesített alapszabályt a közgyűlés egyhangúan elfogadta, megállapítván azt is, hogy az
elfogadott új alapszabályban említett Felügyelő Bizottság a korábbi alapszabály szerinti Ellenőrző
Bizottság jogutódja az egyesületben.
4-5. Új elnökségi tagok jelölése, bemutatkozása, megválasztása, jelenlegi tisztségviselők
megerősítő választása
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Hamar József tájékoztatja a tagságot, hogy Isépyné Badics Gyöngyi (korábbi elnök ) és Brunczvik
Attila (korábbi elnökhelyettes) lemondása, az elnökségi és az ellenőrző bizottsági tagok
mandátumának lejárta miatt 2013. február 6.-án tartott közgyűlésen megválasztott tisztségviselők
mandátumát újra meg kell erősíteni. A szintén 2013. február 6.-án megválasztott, de a törvényszéki
nyilvántartásba még be nem jegyzett Lévay Zsombor Ciprián azóta lemondott elnökségi tagságáról,
az ő helyére most a jelölő bizottság Ekler Attilát javasolja elnökségi tagnak.
Ezután tájékoztatás hangzott el arról, hogy lehetőség van a közgyűlésen, helyszíni, egyéni jelölésre
is elnökségi tag posztra. Mivel a közgyűlésen jelölés nem történt, a levezető elnök az alábbiak
szerint véglegesíti az egyesület vezető tisztségviselőinek listáját (a korábbi alapszabályban Ellenőrző
Bizottságként nevezett egyesületi szerv, az új alapszabály szerint a továbbiakban Felügyelő
Bizottság néven szerepel). A jelölőlistán tehát új elnökségi tagként szerepel Ekler Attila, a többi
személy posztján való megerősítése történik.
elnök: Wolf Richárd
általános elnökhelyettes: Radó Mónika
gazdasági elnökhelyettes: Réti Olga
körzetekért felelős elnökségi tag: Gergelyné Péter Katalin
elnökségi tag: Hamar József
elnökségi tag: Ekler Attila
elnökségi póttag: Molnárné Bognár Éva
felügyelő bizottsági elnök: Orbán Péter
felügyelő bizottsági tag: Jónásné Penner Ágnes
felügyelő bizottsági tag: dr. Szentmártoni Krisztina
felügyelő bizottsági póttag: dr. Somody Nóra
A levezető elnök elrendeli a szavazást.
Tájékoztatás történt a szavazó cédulák tartalmáról és a titkos szavazás menetéről. A megjelent 28 fő
szavazati joggal rendelkezik. A levezető elnök felkérte a Szavazatszámláló Bizottságot a szavazás
lebonyolítására. A szavazócédulák összegyűjtése után a Szavazatszámláló Bizottság félrevonul és
összesíti azokat, majd az eredményt közli a levezető elnökkel.
A levezető elnök megállapítja, hogy szavazás (amely egyben poszton történő megerősítés is volt)
rendben lezajlott, az alábbi végeredmény született:
elnök: Wolf Richárd 27 szavazat
általános elnökhelyettes: Radó Mónika 27 szavazat
gazdasági elnökhelyettes: Réti Olga 27 szavazat
körzetekért felelős elnökségi tag: Gergelyné Péter Katalin 27 szavazat
elnökségi tag: Hamar József 27 szavazat
elnökségi tag: Ekler Attila 27 szavazat
elnökségi póttag: Molnárné Bognár Éva 27 szavazat
felügyelő bizottsági elnök: Orbán Péter 27 szavazat
felügyelő bizottsági tag: Jónásné Penner Ágnes 28 szavazat
felügyelő bizottsági tag: dr. Szentmártoni Krisztina 28 szavazat
felügyelő bizottsági póttag: dr. Somody Nóra 28 szavazat
Hamar József megköszönte a szavazatszámláló bizottság munkáját.
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6. Önkéntes munkaórák számának jelenlegi állása, teljesítési lehetőségek
Ekler Attiláné tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a nyilvántartás szerint a 270 tagcsaládból 128-nak van
meg az SzMSz szerint idei évre kért 4 óra önkéntes munkája.
A következő időszakban pl. komatállal, közösségi házban végzett munkával, a karácsonyi
ünnepélyen való aktív részvétellel (sütemény, kézművesség, tombola ) is van lehetőség az önkéntes
órák teljesítésére. Fontos az önkéntes munka állásának folyamatos kommunikálása a tagság
irányába!
7. Pénzügyi helyzet ismertetése
Réti Olga gazdasági elnökhelyettes vázolta az egyesület pénzügyi helyzetét. Jelenleg 5 pályázat fut,
3 van elszámolás alatt. Az egyesület tárgyi eszközei pályázati forrásokból gyarapodtak az elmúlt
időszakban. A tisztségviselők bírósági bejegyzése fontos a következő pályázati időszak
szempontjából is.
9. Karácsony
Az egyesület évzáró karácsonyi összejövetele időpontjának meghatározása, és a program
összeállítása a következő elnökségi ülés feladata. Körzetvezetők aktivizálása fontos az ünnepség
lebonyolításának megszervezésében.
Wolf Richárd kért minden jelenlevőt, hogy lehetőségeik szerint próbáljanak adományozókat keresni a
tagcsaládok karácsonyi ajándékához.
10. Egyebek
Következő közgyűlésre feladatként került kitűzésre a tagság adatainak frissítése, körzetvezetők
feladatainak aktualizálása.
Az SzMSz-nek fel kell kerülni a honlapra. Az önkéntes órák szükségességét és fontosságát,
teljesítésének jelenlegi állását a tagság irányába kommunikálni kell.
Hamar József levezető elnök megköszönte közgyűlésen megjelenteknek a részvételt és
berekesztette az ülést.
Melléklet:
- Jelenléti ív
Érd, 2014. október 02.

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

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

………………………………………………
Csicsicsné DeákÁgnes
hitelesítő

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