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2011/2. évi Tisztújító közgyűlés 

Jegyzőkönyv 

 

Készült 2011. december 7-én az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesület 
közgyűlésén a Polgárok Háza Dísztermében 2030 Érd, Alsó utca 3. 
 

A 18.00 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg a közgyűlés határozat 
képességéhez szükséges létszámú tag, ezért az előzetesen kiküldött meghívóban 
közöltek alapján 18.15 órára a közgyűlés ismételten összehívásra került. A 
megismételt közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.  
 

Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerinti 32 fő, közülük 2 fő pártoló tag 
 

Isépyné Badics Gyöngyi, az Ága-Boga NÉE-nek elnöke köszöntötte a megjelenteket, 
majd a közgyűlés levezető elnökének Brunczvik Attilát javasolta.  
 

A levezető elnök személyére tett javaslatot a jelenlévők egyhangú szavazással 
elfogadták. 
 

Brunczvik Attila köszöntötte a jelenlévőket, majd javaslatot tett a napirendi pontok 
elfogadására. Napirendi pontok ismertetése: 
 

1. Szavazatszámláló Bizottság felállítása 

2. Jelölő Bizottság beszámolója 

3. Jelöltek bemutatkozása 

4. Tisztújító szavazás 

 

A jelenlévők a napirendi pontokat egyhangú szavazással elfogadták. 

 

Brunczvik Attila jegyzőkönyvvezetőnek Béleczki Juditot javasolta. 

A jelenlévők a jegyzőkönyvvezetőre tett javaslatot egyhangú szavazással elfogadták. 

 

A levezető elnök a jegyzőkönyv hitelesítőinek Gergelyné Péter Katalint és Bódizs 

Évát javasolta. 

A jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot egyhangú szavazással 

elfogadták.  
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1. napirendi pont: Szavazatszámláló Bizottság felállítása 

A levezető elnök felkérésére önként jelentkeztek a Szavazatszámláló Bizottság 
tagjának: Bódizs Attila, Csicsicsné Deák Ágnes, Kulcsár György, Túri Zoltán. 
A jelenlévők a Szavazatszámláló Bizottság összetételét egyhangú szavazással 
elfogadták. A Szavazatszámláló Bizottság Kulcsár Györgyöt választotta a soraiból 
elnöknek.  
 
2. napirendi pont: Jelölő Bizottság beszámolója 

Jelölő Bizottság tagjai: Vágó László (elnök) és Király Ignác. Brunczvik Attila felkérte 
Király Ignácot, a jelölő bizottság tagját, hogy ismertesse az egyesület elnökségi tag és 
ellenőrző bizottsági tag posztjaira jelölt személyeket és tartsa meg beszámolóját. 
Király Ignác beszámolója: 
Az egyesület elnökségi tag posztjaira jelölt személyek: Hamar József, Molnárné 
Bognár Éva, Budai Gáborné, Góré Tiborné. Az egyesület ellenőrző bizottsági tag 
posztjaira jelölt személyek: Orbán Péter, Rózsahegyi Melinda. A bizottság feladata 
volt, hogy elbeszélgessen a jelöltekkel. A jelöltek úgy kerültek a listára, hogy lejárt a 
mandátumuk vagy valaki ajánlotta Őket. Az egyesület tagsága felé elektronikus 
formában már bemutatkoztak a jelöltek, most pedig személyesen is megteszik ezt. 
Örömmel töltötte el, hogy az Ága-Boga NÉE-ben szolgálni akaró embereket mindig 
lehet találni és a lejárt mandátumú személyek újra vállalják a további négy éves 
munkát. Akit nem választanak meg, ne keseredjen el, mert előbb vagy utóbb sorra fog 
kerülni. Kérése, hogy a következő választáskor a jelöltségi lista olvasásakor már 
olvashassuk a jelöltek jövőbeni feladatait.  
 

Brunczvik Attila megköszönte a beszámolót. 
 
 
3. napirendi pont: Jelöltek bemutatkozása 

 Molnárné Bognár Éva megválasztása esetén az érdekképviseletet tudná 

képviselni itt Érden, mert szerinte egyesületünk ebben jelenleg gyenge 

 Budai Gáborné szabad idejét ajánlja fel az egyesület adminisztratív munkáinak 

megsegítésére. 

 Góré Tiborné főállású anyaként szabadidejében rendezvényeink 

szervezésében, lebonyolításában tudná kivenni részét a munkából. 

 Hamar József beszámolt az egyesületben végzett eddigi négy év alatti 

munkájáról. 
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 Orbán Péter távolléte miatt Király Ignác elmondja, hogy Péter ismert személy, 

ötletes, aktív tag, színes egyéniség, szociális érzékenységű és sok karitatív 

jellegű tevékenységet folytat. 

 Rózsahegyi Melinda köszöni az eddigi bizalmat, hogy betölthette ezt a posztot 

és a felkérésnek eleget téve továbbra is szívesen vállalja ezt a háttérmunkát.  

 

Brunczvik Attila tájékoztatja a megjelenteket, hogy lehetőség van a közgyűlésen, 
helyszíni, egyéni jelölésre is. A levezető elnök megkérdezte, van-e valakinek további 
javaslata az elnökségi tag és ellenőrző bizottsági tag posztokra a bemutatkozott 
jelölteken kívül. 
A közgyűlésen további jelölés nem történt. 
Tájékoztatás történt a szavazó cédulák tartalmáról és a titkos szavazás menetéről.  A 
megjelentek közötti 2 fő pártoló tagnak szavazati joga az egyesületi Alapszabály 
szerint nincs. Burnczvik Attila felkérte a Szavazatszámláló Bizottságot, ossza ki a 
szavazócédulákat. 
 

4. napirendi pont: Tisztújító szavazás 

A szavazócédulák összegyűjtése után a Szavazatszámláló Bizottság félrevonul és 
összesíti azokat.  
Szünet 
Brunczvik Attila megkéri a jelenlevőket, fáradjanak a helyükre és felkéri Kulcsár 
Györgyöt, a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás 
eredményét.  
A szavazás eredménye:  

Összesen 30 érvényes szavazat volt. 

Elnökségi tagságra jelöltek: 

 Hamar József                           29 szavazat 
 Budai Gáborné                         26 szavazat 
 Molnárné Bognár Éva              24 szavazat 
 Góré Tiborné                           11 szavazat 

 

Ellenőrző bizottsági tagságra jelöltek: 

 Orbán Péter                      30 szavazat 
 Rózsahegyi Melinda         30 szavazat 
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Érvénytelen szavazat egyik jelölésnél sem volt. A Szavazatszámláló Bizottság által 
készített jegyzőkönyvet, a szavazócédulákat mellékletként csatoljuk. 
A szavazás eredményeként az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesületének 
Elnökségi tagjai: 

 Hamar József 
 Budai Gáborné 
 Póttag: Molnárné Bognár Éva  

 
Ellenőrző Bizottság tagjai: 

 Orbán Péter 
 Rózsahegyi Melinda 

 
Brunczvik Attila megköszönte a Szavazatszámláló Bizottság munkáját. Gratulált a 
megválasztott tagoknak, sok erőt és kitartást kívánt a jövőbeni munkájukhoz. 
Meghívta a jelenlévőket a 20.00 órakor kezdődő 36. elnökségi ülésre és 
berekesztette a 2011/2. tisztújító közgyűlést.  
 
 
Mellékletek: 

- Jelenléti ív 
- Szavazócédulák, Szavazatszámláló Bizottság jegyzőkönyve 
- Szavazócédula minta 

 
 
 
Érd, 2011. december 7. 
 
 
 
 
………………………………………….             … ………………………………………… 
           Brunczvik Attila                                                   Béleczki Judit 
            levezető elnök                                              jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 
………………………………………....                …………………………………………… 
          Gergelyné Péter Katalin                                         Bódizs Éva 
                    hitelesítő                                                        hitelesítő  


