
 
Elnökségi ülés 2018.02.06. 

 

                            Jegyzőkönyv 
Helyszín: 

Érd Jenő u.21. 
Jelen vannak: 
Bogatin Attila, Riszterer Ágnes, Réti Olga, Molnárné Bognár Éva, Kovács Enikő, Bódizs Éva, 
Dabóczi Ferenc- új tagnak jelentkezik-kislányával jött. 

 Adminisztrátornak jelentkezik: 

Rába Mónika Á-B. tag 4 gyermeke van. 
Hajósné Gabi. 2 egyetemista fia van. 
Szabóné Domonkos Eszter. 2 gyermekes.  
 
 
 
 
 
1.napirendi pont: Az új tag bemutatkozása. Elnök úr az egyesületet mutatja be, 
programjainkat, terveinket részletezi. 
Ezután az elnökség a tagfelvételt egyhangúlag elfogadta. 

Új tag felvétel: Dabóczi Ferenc bemutakozik, kéri tagfelvételét, és egyúttal 
nyilatkozik, hogy ismeri egyesületünk szabályzatát.  

Rövid személyes beszélgetés után, az elnökség meghozta a határozatot a 
tagfelvételről. 

Határozat: Dabóczi Ferenc és családja 7 fővel az Ága-Boga Nagycsaládosok 
egyesületének tagja az E108/0383 tagsorszámon. 

  
2.napirendi pont: Az adminisztrátor jelöltek bemutatkozása e-mailben megtörtént.  
Rövid bemutatás után elnök úr beszél a munkáról néhány szót. Válaszolunk a feltett 
kérdésekre, melyek a személyes beszélgetés során min az egyesület, mind a jelöltek 
részéről megfogalmazódnak- válaszol az illetékes tag.  

Rövid megbeszélés a jelentkezőkkel kapcsolatban, miután a jelöletek távoznak. 



 
Három jelentkező közül az elnökség megfontolás után Szabóné Domonkos Eszter 
adminisztrátor jelöltet tájékoztatja az elnök útján a döntésről, míg a másik két 
jelentkezőről az elnökség később hoz határozatot. 

Határozat: Az elnökség később dönt az adminisztrátori állás betöltéséről.   

 
 
 
 

 
 
Ennek kapcsán felmerült az egyesület telefon előfizetéseivel kapcsolatos ügyek 
rendbetételének szükségessége. Az ezzel kapcsolatos. Teendőket B. Attila 
felvállalja, Következő elnökségin beszámol. 

 
3.napirendi pont: Önkéntes órákkal kapcsolatos ügyek megbeszélése.  
Határozat: Aki nem válaszolt a decemberben elküldött ajánlatra, az automatikusan 
lekerül a levelező listáról.  
 
Ezzel kapcsolatban az elnökség tanulmányozza az SZMSZ ide vágó szakaszát.  
Megvitatják az ezzel kapcsolatos problémákat. 
Akik vállalták, hogy ebben az évben teljesítik az elmaradásukat, április 30-ig meg kell 
ezt tegyék.  
Az önkéntes óra javarészt az egyesületért történjen. Egyéni elbírálás lehetséges, de 
alapvetően az egyesületet építsünk.  
 
 
4.napirendi Pont : Tagdíj befizetésekkel kapcsolatos ügyek .Február 24.ig Riszterer 
Áginak küldeni, hogy ki nem fizetett eddig. Bódizs Éva feladata. 

 
5.napirendi pont : Javaslatot lehet. Tenni a NOE - nak különböző díjakra. Ezekkel 
kapcsolatos javaslatokat a levelezőlistán beszéli át az elnökség.  
 
6.napirendi pont:  
Házasság hetével kapcsolatos teendők. Táncra jelentkezett 5 pár. H.H. Honlapra 
felrakni a programunkat. Ezt Mné. B. Éva intézi. A plusz információkat felrakni a 



 
programra. Ezt Riszterer Ági intézi.  
Milyen programok nyitottak? Ezzel is kiegészíteni az információs listát. 

Ezután az ülést Elnök úr bezárta. 

 

 

  

                             Határozat 
2018.02/ 1. Határozat:Dabóczi. Ferenc és családja 7 fővel az Ága-Boga 
Nagycsaládosok egyesületének tagja az E108/0383 tagsorszámon. 

2018.02/ 2. Határozat: Az elnökség később dönt az adminisztrátori állás betöltéséről.   

2018.02./ 3. Határozat: Aki nem válaszolt a decemberben elküldött ajánlatra, az 
automatikusan lekerül a levelező listáról. 

 

 

 


