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2015/2. Közgyűlés 
 

Jegyzőkönyv 
 
Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete Közgyűlésén, 2015.szeptember 11. 
napján, az Érd-parkvárosi Baptista Gyülekezet Imaházában ( 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 163 ). 
 
A 17.30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg a közgyűlés határozat képességéhez 
szükséges létszámú tag, ezért 18.00 órára a Közgyűlés ismételten összehívásra került. A 
megismételt Közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes. 
 
Elsőként Tóth Andor, az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesületének elnöke köszöntötte a 
megjelenteket, megállapította, hogy a csatolt jelenléti ív szerint jelen van 31 fő rendes tag, tehát 31 fő 
rendelkezik szavazati joggal, a Közgyűlés határozatképes. Majd ismertette a Napirendi pontokat: 
 
Napirend 
 
1.Levezető elnök, jegyzőkönyv vezető, jegyzőkönyv hitelesítők, szavazatszámláló bizottság 
megválasztása  
2. Az egyesület jogállásáról való beszámoló  
3. Az Alapszabályban szükséges módosítások megvitatása, elfogadása  
4. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) módosításának megvitatása,  
elfogadása  
5. Elnökségi tisztségekben (Általános Elnökhelyettes, elnökségi 
tag) történő személyi változásokról szavazás.  
6. Körzetek átalakításának megvitatása.  
7. Új feladatok megvitatása (kisebb részfeladatokra személyek keresése)  
8. Egyebek  
 
A jelenlévők (31 fő) a napirendi pontokat egyhangú szavazással elfogadták. 
 

1. Levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető, jegyzőkönyv hitelesítők, szavazatszámláló 
bizottság megválasztása 

Tóth Andor levezető elnöknek Hamar Józsefet, jegyzőkönyv vezetőnek Ekler Attilánét javasolta, 
a jelenlévő tagság (31 fő) a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető személyét egyhangú szavazással 
elfogadták.  
Hamar József a jegyzőkönyv hitelesítőinek Réti Olgát és Gergelyné Péter Katalint javasolta. A 
jelenlévők (31 fő) a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot egyhangú szavazással elfogadták. 
Hamar József a szavazatszámláló bizottság tagjainak Wolf Richárdot és Bogatin Attilát 
javasolta. A jelenlevők (31 fő) a szavazatszámláló bizottság tagjaira tett javaslatot egyhangú 
szavazással elfogadták. 
  

 
 

2. Az egyesület jogállásáról való beszámoló   
     Tóth Andor elnök és Hamar József levezető elnök tájékoztatja a tagságot az egyesület 
változásbejegyzési kérelmének bírósági ügyéről, a hiánypótló végzés részleteiről, az ehhez 
kapcsolódó feladatokról.  
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3. Az Alapszabályban szükséges módosítások megvitatása, elfogadása 
A levezető elnök ismerteti az Alapszabály szükséges változtatásait, mely a sikeres bírósági 
bejegyzés elengedhetetlen feltétele. A Budapest Környéki Törvényszék 2015. június 23.-án 
kelt Végzése tartalmazta azokat a pontokat, amelyekben a Törvényszék az Alapszabályban 
szükséges módosításokra hívta fel a figyelmet. Ezek alapján Dr. Bíró Endre ügyvéd 
segítségével elkészültek a módosított szövegrészek (egységes szerkezetben az 
Alapszabállyal). A módosított szövegű Alapszabály egyesület tagságának e-mailben 
megküldésre került a közgyűlési meghívóval együtt. A közgyűlésen jelen lévő tagok a 
törvényszéki végzés alapján történő módosításokhoz nem tettek észrevételt. Az 
Alapszabályhoz a közgyűlésen további észrevételeket tettek. Orbán Péter azt a javaslatot 
tette, hogy a rendes tag a tagságból eredő jogait akkor gyakorolhassa, ha az adott év június 
30.-ig befizeti az éves tagsági díjat. (VI. 2) a) pont). Ezzel összefüggésben több tag további 
módosítási javaslatot tett, miszerint úgy módosuljon az Alapszabály VII. 1) b) pontja, hogy 
törléssel szűnjön meg a tagsága annak, aki az előírt tagsági díjat az adott év június 30.-ig nem 
fizeti be. 
A levezető elnök a Budapest Környéki Törvényszék Végzése alapján szükséges valamint a 
fentiekben ismertetett két alapszabályi pontot érintő módosításokról szavazást rendelt el. A 
jelen lévő rendes tagok 31 szavazattal, egyhangúlag döntöttek az Alapszabály módosításáról. 
 

4. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) módosításának megvitatása,  
elfogadása 
A Szervezeti és Működési Szabályzat 2.2 pontját („A tagok jogai és kötelezettségei”) az 
Alapszabály VI. 2) a) és VII. 1) b) pontjaihoz igazodva módosítani szükséges. A levezető elnök 
ismertette az SzMSz-ben módosítani javasolt részt, majd szavazást rendelt el. A jelen lévő 
rendes tagok 31 szavazattal, egyhangúlag döntöttek a Szervezeti és Működési Szabályzat 2.2 
pontjának módosításáról. 

 
5. Elnökségi tisztségekben (Általános Elnökhelyettes, elnökségi tag) történő személyi 

változásokról szavazás 
Hamar József tájékoztatta a tagságot, hogy Radó Mónika (2030 Érd, Koronafürt u. 10. a.n.: 
Fajd Zsuzsanna) általános elnökhelyettes lemondása miatt szükségessé vált a tisztújítás az 
általános elnökhelyettes személyében, továbbá új elnökségi tag és elnökségi póttag 
megválasztása is szükséges.  
Mivel Hamar József jelöltségben érintett volt, a tisztújítási szavazás idejére lemondott levezető 
elnöki tisztségről és javasolta erre az időre Tóth Andort levezető elnöknek. A jelen lévő rendes 
tagok 31 szavazattal, egyhangúlag megszavazták levezető elnöknek Tóth Andort. 

 
A megüresedett általános elnökhelyettesi pozícióra előzetesen, az Elnökség javaslata alapján 
Hamar József, eddigi elnökségi tag kapott jelölést. Megválasztása esetére az Elnökség 
Molnárné Bognár Évát, eddigi elnökségi póttagot javasolta elnökségi tag jelöltnek.  Ezek után 
tájékoztatás hangzott el arról, hogy az SzMSz alapján lehetőség van a közgyűlésen, helyszíni, 
egyéni jelölésre is. Vajna Gáborné Riesinger Ibolya a jelenlevők közül Házi Ildikót javasolta 
elnökségi póttagnak. További jelölés nem történt. Hamar József, Molnárné Bognár Éva és Házi 
Ildikó a jelölést elfogadta, Tóth Andor szavazásra tette fel a Közgyűlésnek, hogy elfogadja-e a 
jelöltek szavazólistára kerülését. A jelen lévő rendes tagok 31 szavazattal, egyhangúlag 
elfogadták a jelöltek szavazólistára kerülését. Tóth Andor tájékoztatott a szavazó cédulák 
tartalmáról és a titkos szavazás menetéről. A megjelent 31 fő szavazati joggal rendelkezik. 
Tóth Andor felkérte a Szavazatszámláló Bizottságot a szavazás lebonyolítására. 
A szavazólapok kiosztása után megtörtént a titkos szavazás. A Szavazatszámláló Bizottság 
elvégezte munkáját, így megállapításra került került, hogy minden leadott szavazólap 
érvényes, és Közgyűlés valamennyi jelöltet egyhangúlag, 31 szavazattal megválasztotta a 
tisztségekre. Így általános elnökhelyettes: Hamar József (2030 Érd, Rozsnyói u. 2. a.n.: 
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Lendvay Julianna), elnökségi tag: Molnárné Bognár Éva (1117 Bp. Szerémi sor 3. a.n.: 
Varga Ilona), elnökségi póttag: Házi Ildikó (2030 Érd, Selmeci u.56. a.n.: Farkas Terézia) 
lett. 
Tóth Andor megköszönte a Szavazatszámláló Bizottság munkáját, köszöntötte az új általános 
elnökhelyettest, elnökségi tagot és elnökségi póttagot. Ez után javasolta, hogy a Közgyűlés 
további részére a levezető elnöki feladat Hamar József lássa el. A Közgyűlés a javaslatot 
egyhangúlag, 31 szavazattal elfogadta. 

 
 

6. Körzetek átalakításának megvitatása.  
 
Tóth Andor elnök felhívja a tagság figyelmét a körzetvezetői rendszer hiányosságaira. 
Tájékoztat arról, hogy a körzetek összetételének, határainak átalakítása megkezdődött. 
Körzetvezetői ülés összehívását kezdeményezi, melyen a végleges feladatokat le kell tisztázni. 
Ezek után a rendezvények lebonyolításában is jelentős szerepet kapnának a körzetek. 
 
 

     7., 8. Új feladatok megvitatása (kisebb részfeladatokra személyek keresése) és Egyebek 
 

Az elkövetkező időszak fontos feladata az egyesületi internetes levelező lista tehermentesítése 
pl. a hirdetések fórumra terelésével. Ehhez egyesületi honlap kialakítása is szükséges. Ezen 
feladatokhoz feltétlenül szükséges egyesület Facebook oldalát eddig szerkesztő tagtársak 
leterheltségének csökkentése, továbbá az egyesületben lévő fiatalok bevonása, segítségük 
kérése. 
 

Hamar József levezető elnök megköszönte Közgyűlésen megjelenteknek a részvételt és 
berekesztette az ülést. 
 
 
 
Melléklet: 
 
- Jelenléti ív 
 
Érd, 2015.szeptember 11. 
 
 
 
………………………………………………           

Hamar József 
levezető elnök 
 

  ……………………………………………….  …………………………………………. 
                        Tóth Andor                                                   Ekler Attiláné  
                       levezető elnök                                                jegyzőkönyvvezető 
 
  
………………………………………………             ……………………………………………. 
                             Réti Olga                                              Gergelyné Péter Katalin 
                           hitelesítő                                                             hitelesítő 
   


