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2015/1. Közgyűlés
Jegyzőkönyv
Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete közgyűlésén, 2015.május 14. napján, az Érdparkvárosi Baptista Gyülekezet Imaházában ( Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 163. ).
A 18.00 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg a közgyűlés határozat képességéhez
szükséges létszámú tag, ezért 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 tag.
Elsőként Wolf Richárd az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesületének elnöke köszöntötte a
megjelenteket, majd ismertette a
Napirendi pontokat:
1. Levezető elnök, jegyzőkönyv vezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
2. 2014. évi beszámoló
3. Tisztújítás
- Szavazat számláló bizottság felállítása, megválasztása
- Új elnökségi és felügyelő bizottsági tagok jelölése, bemutatkozása, megválasztása
4. Tagdíj
5. 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 Czupper Gábort
javasolta. A jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot egyhangú szavazással elfogadták.
2. 2014. évi beszámoló
Wolf Richárd elnök ismerteti a beszámoló főbb pontjait, Réti Olga gazdasági elnökhelyettes a
pénzügyi beszámolót. Orbán Péter, a felügyelő bizottság elnöke beszámol a bizottság munkájáról. A
beszámoló elfogadását javasolják.
A levezető elnök szavazásra bocsátja az egyesület 2014. évi beszámolóját. A közgyűlés a
beszámolót egyhangú szavazással elfogadta.
3. Tisztújítás
- Szavazat számláló bizottság felállítása, megválasztása
A levezető elnök a szavazatszámláló bizottság tagjainak Riszterer Ágnest, Sas Tímeát és Szőkéné
Ispány Erikát javasolta, melyet a közgyűlés egyhangúan elfogadott.
- Új elnökségi és felügyelő bizottsági tagok jelölése, bemutatkozása, megválasztása
Hamar József tájékoztatja a tagságot, hogy Wolf Richárd elnök és Radó Mónika általános
elnökhelyettes mandátuma 2015. május 30-án lejár, dr. Szentmártoni Krisztina felügyelő bizottsági
tag pedig 2015. május 14. napjával lemondott felügyelő bizottsági tagságáról. Radó Mónika általános
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elnökhelyettes további 2 évre vállalja a feladatot, az elnöki posztra Tóth Andort, felügyelő bizottsági
tagnak pedig Király Ignáczot jelölték a mai napig.
A jelöltek rövid bemutatkozása után tájékoztatás hangzott el arról, hogy lehetőség van a
közgyűlésen, helyszíni, egyéni jelölésre is a megüresedett posztokra. Mivel a közgyűlésen jelölés
nem történt, a levezető elnök az alábbiak szerint véglegesíti a jelöltek listáját.
elnök: Tóth Andor
általános elnökhelyettes: Radó Mónika
felügyelő bizottsági tag: Király Ignácz
A levezető elnök elrendeli a szavazást.
Tájékoztatás történt a szavazó cédulák tartalmáról és a titkos szavazás menetéről. A megjelent 22 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 rendben lezajlott, az alábbi végeredmény született:
elnök: Tóth Andor 21 igen szavazat
általános elnökhelyettes: Radó Mónika 21 igen szavazat
felügyelő bizottsági tag: Király Ignácz 21 igen szavazat

Hamar József megköszönte a szavazatszámláló bizottság munkáját, köszöntötte az új elnököt és
általános elnökhelyettest, akiknek mandátuma 2015. május 31-től és az új felügyelő bizottsági tagot,
akinek mandátuma 2015. május 15-től érvényes.
4. Tagdíj
Wolf Richárd elnök tájékoztatta a közgyűlést, hogy a Noe a legutóbbi közgyűlésén tagdíjemelés
mellett döntött, az eddigi 6500,- Ft helyett évi 7000,- Ft-ban határozta meg az összegét. Mivel a Noe
tagegyesületeként az emelés az egyesület pénzügyi helyzetét is érinti, az elnök javasolja 2015. július
1-től az egyesületi tagdíj 7000,- Ft-ra emelését. A közgyűlés az emelést nyílt szavazással,
egyhangúlag elfogadta.

5. Egyebek
Wolf Richárd ismerteti az év hátralévő részére tervezett programokat és a megvalósításukhoz
szükséges pályázatok jelenlegi állását.
Orbán Péter, a felügyelő bizottság elnöke felhívja a figyelmet annak fontosságára, hogy a tagság
aktívabban vegyen részt az egyesület életében, nagyobb létszámban jelenjenek meg a közgyűlésen,
az 1000 főt számláló tagságot érintő döntések meghozatalában. A következő időszak egyik feladata
kell, hogy legyen az ehhez szükséges ösztönző erő megtalálása.
Hamar József levezető elnök megköszönte közgyűlésen megjelenteknek a részvételt és
berekesztette az ülést.
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Melléklet:
- Jelenléti ív
Érd, 2015.május 14.

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

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

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

…………………………………………….
Czupper Gábor
hitelesítő
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