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Nagycsa ádosok orszáqos Egyesú etének a tagjá
2030 Erd, Kádár u 15 Levé cim: 2031 Erd, Pl, 204

202lD. Kőzgyű|és

Jegyzőkönyv

Kós.,i]ll r., Ágt-Bogi \ag},családosok l:]r(li Eg}csülctc kij,,g)iiiós.._ 2{l2l. szeptembcr 23.

napj.in. e l]cstál Lttclctll as llcnllesS} Klub (20_1() l|íd. Dá!id u,.l,),

A ]t,00 ó1álr nrc8hirdelclL liezrlesi idóponlbarl neIl1 jclcnt mcg a kijzgviilés hal1!Iolx1

Lópcssc!éhez szi]kséges léls7iilllil lag- czón 113,i0 rlrlrIa a Li)zglLilús islllétellen iiss,,clri!ús11
ked]lr, _,\ nlegisnlé!cll ka'.,g]iilós a lllcgic1.1l1ck litsZálrlárólli]ggetlelli]l hillli]7.11kúlles,

,Iclcn renn.rk r csaloll,iclcnlóli i! s7clint "l"+ 1ag, \alenlin1 ](,) lii nleghatalnlrrzáss.rl t)..zcs.n:
7] ]ij.

Elsókóllt tsogatin ,\ttila_ az ,i.rra,Boglr Nlrliusu.,l,,.,.,l trLtL Igr.,iLl.Ler .[ ( ni,kc kijszijnli I
negjelenteket. rrrajrl 1elkéli le!e.,eLó elni]kllck T(11ll ,\nd{)ll. .iki1 r kijl!!},lilcs eg}i.!llgú
szavazással elí!gui,

li]lh \n(tol lc\c,,cI(i clnilk isnlcrlcli e n.tpircndi porüoki1:

A jelenlérók l nlrpirendi polllokat eg\hangLr szarazllssal elíogalljík

1

Adószám: 187í8489"1"13, Bankszámlaszám: l0700574-66133331-51100005

E-maili elnök@agaboga.hu, Honlapi !4t44Égab9g&hg

Napirendi pontok:

l. .legyzőkön),wezető, jegyzőkön}Y hitelesítók, válamint a §zámláló bizott§ág
megválasztá§a;

2. Tisztségviselők megválasztása;

3. Alap§zabály módositása - körz€tvez€tói rendszer kivezetése;

4.2021. évi teN€k, programok ismertetése

5. Egyebek, hozzászólá§ok

l. .Ieg\ ,ííkii nt r 1 c7t tíi, Itgrzókiinrr hitelc§ítőL. \,{lrmint rrsrirnlálri hizottság
meg\ ál:rsZtásá

tólh - \lldor .jcgt li]kir1} \ \czetijnck ltlibe NI(inikát. e ic3}Zokiil}\ hilclcsilijillck \'ágó ]./Ls,,]l]i

és \ag} L.likll. a szánlláll] bizoltság tagjairlali Sisák (iablicl]á1. \cnrcsné Sirllonr 1,nesél és
I}inlbó CabrieJlál.jat,lrsoJ.ja, ,\.jelerrlértl tags'lg l.jeg}Z(jkijn)\\czctii szeliél\é!. it ieg},,ijkajn)\
lritelesilaiker és iL s/iLin]iil(i bjZ(rttsíg hgjili1 egrhOngú szarazissaI eLlogadjit.
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2, TisZtségr i§e|ók me!},ála§ztása

1ólh ,\ll|or lclkóri vágó 1.is.,l(]1. il je]a'lijL]iZotls'lg elniikét. hog] e tiszliliítással ](apcso]ttbi]ll
1itiékoZtassir a liöZ!} iilós1,

Vágtl Lászlti elmonrlilr. hog1 lrlirld az clniiksóg_ nrin.l a lali]g}c]d bizottsá! mltndálulll. 20]L
szcplclrrbcr ]9-an lciáI. KéLelnijkségi ta8,N.L!\t k.lt.Ri\/1(lCl \_!l.\,\_tJnntll'Cliig}e]ó
b]Zottság elnőkc. IIo.\áthnó slarka Kril/tjna lenlol)danali a tiSztsógijkrijl, IIcl}cüilk clnöksógi
1egoknrk S7atmáq'llé SZász Anikó1 ós l)arras KIjszlinlr. velirlnin1 ttliig\.ló bizottsá!l
clnijkón.k \\'()ll' ltichi]ldol jr\ asolji]k

AZ c8\csi]1.1 alllajke. llogalin ,\ttila. az e rrökl1.1leLLer l\Il,Irir|'lle LlUJniLr Lr,r, t glzrlasirgi
eLllijkhch.cltcs. Réli Olga és lendcs elllijkségi teg Ko\ács ]_c\enle. \alanin1 S1oléné lsp'ln}
l]rike ós rlr Sorlrtxh Ntira í'eliig!clii bilotlslig tag]ai rúilalják tis./lsagük.1, TislLségiikre ílj
iclenlkezd nincs. Vági) l_ásll(l il\.rsolia a., ilila!ilasztá_\t,

A.\c7clóclnijktitkosSZa\i/á\labocsi]liilajelijltckct.nlcl}ckakij.,g]iilósá]úli cllbg|Ldt]\lr
a7 elálrhjck szclinl alaku1:

Elnijksóg]

ltogelin 
^1!i]il. 

e]nök 72 igclr. l tarló./kod.L:i.0 ne|r:

Nlolnár,né ]]ognár, Ér u. c1llijkh.l),cttcs 72 jgen. l lart(')Zkodiis. () n.m:

Itólj ()lga. !:lL,,.iasá!,Ii e]nöLhcl}ctlcs 7i igen. 0 Llrtilzkodás. 0 ncrll:

Szatnlárllló Szr]sz \n]ki). elntjkségi r.rg 7] ]gcn. 0 lilltó7kodiS. 0 ncnri

Dar\as Kriszlina. elnajkségi l3g 7] igcn. 0 lLrrtrizkoclis. 0 nelr:

Ko\ilcs Lelclrtc. clnijksógi tag 7_] jgel].0 t.rrtóZkodás. i:) ncm:

Iell:igtelóbiZotlság:

\\i)lí Ricl]áld. li]l:ig\clij bi7ottsálL .lili]ke 7] igrll. 1 1an(j7koL]ás. 0 llenl

SZókén.1 l§pánr l]l]ka. leliig)cló lrizolls/igi lau 73 igell. 0 tarlóZkodás. () ncln:

Dr, :]onmd) Nóra. ]'eLijg}clij bi7ottsi8i titg 7_'] igen. 0 taríizkodás- 0 lr.nr.

3.,\IapszahálYmódosítása körlctvcZctóirendszerkilcZeló§e

,\,, l]r|sza[rál}.nlcgí'ele] az aktLtá]is szabállt aloknak, ,\Z elnijksó3jal,aslala. hog} l
kijr-/el\ezelói l,ondszcrlc vonalkoZó IésZ aZ a]ábbi.lk s/erinl nli)dosLlllon:

\iItl,'7,tl porrl,(rlrctl,It],l ílle I1;,:, (l nok\agi tLlg íi.,rló\,c,,

VIII]7]e pol1l 7ilg aJlmódosul]

VIII]]]]c ponL 1l:|)1,.lj!llt],l lLl(llís (l]1I)k:!,,!i lug lIluLlLllu lt. (|!):(\ul!1 :.L,].1!,isi klr-:!!(ih!
lal),(') lt\,[fun)\ig al.\,chungdÁu. rcllJ.t:L:rt.: lupt.ulluttttt-tLis u k;tltek f!_:d/ill1,1 rijrlósc,

]\ köl/c1\,c,,clLii lcndszcr s7abá]\o.,:i\a i]lkcliil a7 cg)csiilc1 s/\]s/-óbc,

A kijzg}űlés egllrarrgillag 1ilheteln)nlu aZ elnijksógct.1 ít ri ii,l\ls]irl l]upián rrrrldositsa az
l1apszabáll,t,

Adószám: í8718489-1-13, Bankszámlaszám: l0700574-66133331-51l00005

E-mail: elnök@agaboga,hu, Honlap
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.l. 202l. é},i t§nck, Progranrok ismerteté§e

]\Z elnijk eirnonc]]e. h()gt a ]02 L, é\ i ter\ c7.tt prrlglanrok a ja|r inr iniafi nleg\ állozo1!
é]etl)el] 7ct c]lcllérc nleg\ alósullalk,

To\ábbía is célkitűZés n].llaLl:

.} Érc1 ós kiilrrlúLc n.!lisí]crtctósc:

.i, Körn} e7el\édclcm:

* Kaj.,iiSsógi I IáZ ttliliít.ise. eg) kajlajsségi lór kielak]tásil:

* l\,oglan]ok szcr\.ezósc lnilldeD koroJ/liil) szánrára.

\/ ('|,i1| ,,|,( ,ti. z _r ,,,,,l,|-, pl,,"lJ li,l| ,

. ()któbcl9 érr a NO1] tjst i Találkoló N]ileg}l1áz'ltl - L.lrszkirándulás:

. ()ktobelben lcslcdd csatlakozás az ol,s7ltgos lcüdcz\ón)tcz:

. \o\.cmbcr ]9 20 2], Ki]rilcSolr}i élelnliS7c18}tiitós.

r llcttlllhi.'l +, t\ZiLtU i nncP\<q

5, E g.,-ebck, h crzzíszólások

Vágó LáSzló nreg_jegy,zi. ho91 e slociúlis ltlLll]ka llclll Initldig lál\lik. PáIiukirs Orscll1a
(Nltiltáná1 dolgozik) löbbs7in kórtc ,1z cgt,c_ctilcl lirnogltas'Ll kiil\ij r:iszrrruló csaLlrdok szamiua.

-,\Z elnijkség llirrden alkll]()rnnle] scgil.ttc óS tiglelerrrnrel kis.111c./ckcl a csallidokilt.

Ilábl Vrjniliaialasolja. hog) legicn kiilön li]clijsc a KijzijsségiHiilnak,

N,l e llék le! - Jelen]éli í!
29 db mcghatalmazás

l]),d. ]02 ]. s7eplemhcr 2]

Ll i fl rrú r, )t^s ".' 
1,1

]cvc7ctó c]ntik
Rába l\4ónika

iegyzőkónyvveZető

& Á f*mC-
Vligó T :'tszltl

hilele§ítij
Na!,]] 1,|jk.l

hilelesitó

Adószám: í8718489-1-13, Bankszámlaszám: 10700571-66133331-51l00005

E-mail: elnök@agaboga.hu, Honlap: lWvW.aoaboqa.hu

I'óth ,\ndol lIcgkijs7inli a jclcnlólöknck a rós7\étclt ós hcrckcs/li iil iilósl,

'|ta


