Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja
2030 Érd, Viola u. 35.
2008/2. Jegyzőkönyv
Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén
2008. június 9-én
Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11.
A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg a közgyűlés határozatképességéhez szükséges létszámú tag, ezért az előzetesen kiküldött meghívóban közöltek alapján
18:00 órára a közgyűlés ismételten összehívásra került. A megismételt közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes:
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerinti 46 fő.
Elsőként Kardosné Gyurkó Katalin, az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesületének elnöke
köszöntötte a jelenlévőket, majd az alakuló ülés levezető elnökének Hamar Józsefet javasolta.
Hamar József jegyzőkönyvvezetőnek Oszlácsné Szolnoki Margitot, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Nyitrai Bélát és Varga Csabát javasolta. Elmondta, hogy az ülésről hangfelvétel készül,
mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A levezető elnök személyére tett javaslatot a jelenlevők 1 tartózkodás mellett elfogadták.
A jegyzőkönyvvezetőre illetve a hitelesítő személyekre tett javaslatot a jelenlévők egyhangú
szavazással elfogadták.
A következőkben Kardosné Gyurkó Katalin ismertette az ülésre javasolt napirendi pontokat:
1.

Új elnökségi tagok megválasztása

2.

Egyebek ( féléves beszámoló, következő félév programjainak megbeszélése)

A jelenlévők egyhangú szavazással elfogadták a javasolt napirendi pontokat.
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Hamar József, az ülés levezető elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd felkérte Isépyné
Badics Gyöngyit, a jelölőbizottság tagját, hogy ismertesse az egyesület elnökségi tagságára
jelölt személyeket.
Isépyné eleget tett a felkérésnek, majd megkérte Brunczvik Attila elnökségi tagságra jelöltet, ,
továbbá Gergelyné Péter Katalin és Horváth Andrea elnökségi tagságra jelölteket, hogy mutatkozzanak be. A megjelentek röviden bemutatkoztak.

Ezután került sor a szavazatszámláló bizottság felállítására, melynek tagjai:
Süle Zsolt, Tőkés István, Varga Csaba
A szavazás előtt Hamar József ismertette a szavazócédula tartalmát.
1 elnökhelyettes és egy elnökségi tag megválasztása fog történni.
A titkos szavazás során a szavazócédulákat a szavazók egy üres dobozba tették, melyet a
szavazóbizottság a szavazás megtörténte után egy külön helyiségben számolt össze.
Amíg a számlálás folyt, addig Oszlácsné Szolnoki Margit megtartotta pénzügyi beszámolóját,
Kardosné Gyurkó Katalin röviden ismertette, az egyesület milyen pályázatokat adott be és
azok milyen eredménnyel zárultak (6 pályázatból 4 nyert).
A szavazatszámlálás befejeztével Süle Zsolt ismertette a szavazás eredményét:
Brunczvik Attila elnökhelyettes

41 szavazat

Gergelyné Péter Katalin

40 szavazat

Horváth Andrea

5 szavazat

Tehát a közgyűlés Brunczvik Attilát és Gergelyné Péter Katalint választotta meg elnökségi tagoknak, egyben Brunczvik Attilát elnökhelyettesnek.
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Következő napirendi pontként az egyesület elnöke ismertette a 2. félév tervezett programjait:
-

Táncház

-

Családi nap (ruha csere-berével)

-

Érd Körbe kerékpáros rendezvényen való részvétel

-

Karácsonyi ünnepség gyerekeink szereplésével

A javasolt programot a jelenlévők egyhangúlag elfogadták.
Ezt követően Kardosné Gyurkó Katalin jelezte, hogy raktárunk helyzete bizonytalan. Valószínűleg 2008. október 1-étől el kell mennünk a jelenlegi helyünkről és más lehetőséget kell keresnünk. Megkérte a tagságot hogy jelezze, ha tud jó ajánlatot a raktározási funkcióra.
A továbbiakban beszéltünk a levelezőlistánkon korábban már megjelentetett „netikett”-ről, vagyis a számítógépes levelezés szabályairól.
Megegyezés született arról, hogy ha valaki a levelezésben nem a megfelelő hangnemben, stílusban ír, akkor figyelmeztetésben részesül.
A levelezőlistánkon a „netikett” betartására ügyelő szerepet Kecskés Kornél és Dr. Pitter János
György vállalta.
Személyüket egyhangúlag elfogadta a közgyűlés.
Következő téma az Érden a közeljövőben létesítendő óvoda ügye, illetve ebben az egyesület
támogató szerepe volt.
Kardosné Gyurkó Katalin röviden ismertette az óvoda ügyében eddig történteket és a jövőbeni
lehetőségeket.
Sajnos a helyi önkormányzat jelen helyzetében nem tudja vállalni további óvoda fenntartását.
Az Érdligeti református egyházközség jelentkezett, hogy szívesen elvállalná egy új óvoda működtetését.
Tekintettel a városunkban ismert nagy óvodai férőhelyhiányra az egyesületünk tagjai közül
többen - magánszemélyként – eddig is támogatták a kezdeményezést.
Felmerült az ötlet, hogy mint egyesület, társadalmi munkával segítsük az új óvoda létrejöttét.
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Az óvoda elindításától számított első 3 évben 500 munkaóra / év társadalmi munkát vállalna
egyesületünk. Segítenénk például az óvoda építészeti tervében, szakmai programjának kialakításában, alkalmazottak keresésében, a berendezés beszerzésében, kertápolásban.
Hozzászólás:
Szabadföldi István kifogásait jelezte, többek között, hogy létesíteni kell ebben az óvodában
önkormányzati csoportot is. Ellenkező esetben nem tartja helyesnek, hogy az egyesület támogatást nyújtson az óvoda létesítéséhez.
A kérdésben vita bontakozott ki.
Végezetül az alábbi kérdésben született közgyűlési állásfoglalás:
„Ha az Érdligeti Református Egyház nyeri meg az óvoda üzemeltetési pályázatot, akkor az
egyesület támogatja-e a fenntartást társadalmi munkával?”
Igen: 42 fő, Tartózkodik: 4 fő, Nemmel szavaz: 0 fő.
Egyhangú döntés született továbbá arról, hogy ha nem a korábban említett egyház nyeri az
óvoda fenntartói pályázatot, akkor az új helyzet (nyertes pályázó) ismeretében újabb szavazást teszünk ez ügyben egy újabb közgyűlésen.
Ezután a családi napközik létesítéséről beszélgettünk.
A családi napközi üzemeltetésének feltétele egy tanfolyam elvégzése.
Egyesületünk adott be pályázatot, hogy abból támogassuk az érdeklődő egyesületi tagok, szülők képzését. Az üzemeltetésben egyesületünk nem vesz részt, felelősséget nem vállal.
Hamar József megköszönte közgyűlésen megjelenteknek a részvételt és berekesztette az
ülést.
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Mellékletek:
-

Jelenléti ív

-

Szavazócédulák összesítését tartalmazó irat

-

Szavazócédula minta

-

Pénzügyi tájékoztató

-

Netikett

-

Hangfelvétel

Érd, 2008. június 9.
………………………………………………

……………………………………………….

Hamar József

Oszlácsné Szolnoki Margit

levezető elnök

jegyzőkönyvvezető

………………………………………………

……………………………………………….

Nyitrai Béla

Varga Csaba

hitelesítő

hitelesítő
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