Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja
2030 Érd, Viola u. 35. Levélcím: 2031 Érd, Pf. 204

2012/1. évi rendes és tisztújító közgyűlés

Jegyzőkönyv
Készült 2012. április 26-án 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 18.30 órára a közgyűlés ismételten összehívásra került. A
megismételt közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerinti 21 fő
Isépyné Badics Gyöngyi, az Ága-Boga NÉE-nek elnöke köszöntötte a megjelenteket,
majd a közgyűlés levezető elnökének Hamar Józsefet javasolta.
A levezető elnök személyére tett javaslatot a jelenlévők egyhangú szavazással
elfogadták.
Hamar József köszöntötte a jelenlévőket, majd javaslatot tett a napirendi pontok
elfogadására. Napirendi pontok ismertetése:
1. Elnökség

beszámolója

az

egyesület

munkájáról

és

a

költségvetés

végrehajtásáról
2. A 2011.évi közhasznúsági jelentés ismertetése
3. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója
4. A 2012.évi programtervek
5. Tisztújítás
6. Fórum
A jelenlévők a napirendi pontokat egyhangú szavazással elfogadták.
Hamar József jegyzőkönyvvezetőnek Béleczki Juditot javasolta.
A jelenlévők a jegyzőkönyvvezetőre tett javaslatot egyhangú szavazással elfogadták.
A levezető elnök a jegyzőkönyv hitelesítőinek Urbánné Molnár Juditot és Bódizs
Évát javasolta.
A jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot egyhangú szavazással
elfogadták.
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Hamar József a napirendi pontokra való rátérés előtt megkéri a jelenlévőket, hogy
néma megemlékezést tartsanak Rózsahegyi Melinda Ellenőrző Bizottsági tag
emlékére, aki húsvétkor hunyt el. Tájékoztatásul közli, hogy a Bizottságban betöltött
szerepét dr. Szentmártoni Krisztina póttag vette. Ezt követően mindenki 1 perces
néma felállással tisztelgett.
Hamar József átadta a szót Isépyné Badics Gyöngyinek
1. napirendi pont: Elnökség beszámolója az egyesület munkájáról és a
költségvetés végrehajtásáról
Isépyné Badics Gyöngyi köszönetet mond az Elnökség minden tagjának az egész
éves munkáért. Előadja, hogy a 2011. évben 295 tagcsaládja volt az Egyesületnek,
akik összesen 1.223.000,- forint tagdíjat fizettek be. Ismerteti a 2011.évi nyertes
pályázatokat. Elmondja, hogy az előző évben még a 2010.évről áthúzódó pályázatunk
is volt. Rátér a már beadott 2012. évi pályázatok benyújtására, melyekből kettőn már
nyert is pénzt az Ága-Boga. Ő tartja a következő napirendi pontot.
2. napirendi pont: A 2011.évi közhasznúsági jelentés ismertetése
Isépyné Badics Gyöngyi elmondja, hogy az Ága-Boga levelező listán megjelenítették,
a jelen közgyűlésre pedig kinyomtatott formában hozták el az elkészített 2011.évi
közhasznúsági jelentést. Így minden tagnak hozzáférhetővé tették azt. Bevételeink
nagy részét a pályázatokon elnyert összegek alkotják, de a tagdíj, az év közben
befizetett fuvardíj hozzájárulások, tombola, büfé is növelik. 2011. évben érkezett az
egyesület bankszámlájára a felajánlott szja 1 %-ok összege. Programjaink
megvalósítását az előbb említett forrásokból tudtuk fedezni. Kiadásaink közé
tartoznak még: a raktár fenntartási költségei, könyvelő, közjegyző, banki költségek,
üzemanyag hozzájárulás. A szűkebb anyagi lehetőségek miatt próbáljuk a kiadásokat
csökkenteni, költségkímélő megoldásokat vezetünk be. Az egyesület összetételének
ismertetésére Komárominé Papp Tímeát kéri meg.
Komárominé Papp Tímea elmondja, hogy az Elnökség 6 tagú, az Ellenőrző Bizottság
3 tagú. A tagság 14 körzetre van osztva és az egy-egy körzethez tartozó családokkal
az összesen 14 körzetvezető személyes kapcsolatot tart fenn. Mind a körzetvezetők,
mind az Elnökség az üléseit majdnem havonta tartja. A 2011. évben 40 tagcsaláddal
gyarapodott egyesületünk létszáma, így az év végére már 295 tagcsaládot
számláltunk. Ebből azonban csak 40-50 tagcsalád segíti aktívan a munkát.
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Hamar József megköszönte az elnök és a titkár által elmondottakat. Felkérte Orbán
Pétert, az Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy tartsa meg a beszámolót.

3. napirendi pont: Az Ellenőrző Bizottság beszámolója
Orbán Péter közli, hogy az Ellenőrző Bizottság a 2012/01.határozatával elfogadta az
Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete elnökének 2011.évi szakmai
beszámolóját, valamint az azt alátámasztó közhasznú egyszerűsített éves
beszámolót, melynek mérlegfőösszege 871.000,- forint, összes bevétele 6.441.000,forint, tárgyévi közhasznú eredménye -188.000,- forint. Hozzáteszi, hogy a számviteli
részt módosítani kellett és a javítás után került elfogadásra. Az Ellenőrző Bizottságban
a számviteli dolgok felügyelője Jónásné Penner Ágnes, jogászként pedig
dr.Szentmártoni Krisztina figyeli az egyesület működését. Mindkét tagnak ezúton is
megköszöni munkáját. Előadja, hogy az egyesület egyre nagyobb és egyre
színesebbé válik, ami egyre több odafigyelést kíván. Az összetételben azonban
megvannak erre a megfelelő tudással rendelkező személyek.
Két dologra felhívja az Elnökség figyelmét a 2012.évre vonatkozólag:
 Az új civil törvény miatt szükségessé válik az egyesület működésének
felülvizsgálata. Ajánlja, hogy végezzék ezt el és kéri is egy határidő
megállapítását ennek befejezésére, illetve összegzésére.
 A beadott TÁMOP pályázat megnyerése az egyesületnek jelentős feladat lesz
pénzügyi oldalról és szervezeti oldalról. Öröm lesz, ha nyerünk de nagy kihívás,
melyre minden erőt összpontosítsunk a feladat végrehatásánál.
Orbán Péter megköszönte az Elnökség munkáját. Az alacsony részvételi arány miatt
megjegyzi, hogy valamit itt nem értenek az emberek és ezt jelezni kellene a tagság
fele.
Hamar József megköszöni a beszámolót és az Ellenőrző Bizottság munkáját. A
megjelenteket szavazásra kéri. Ellenpróbák után megállapítja, hogy a közgyűlés
egyhangúlag elfogadta a 2011.évi szakmai beszámolót és a 2011.évi közhasznú
egyszerűsített éves beszámolót.
A következő napirendi pont ismertetésére Gergelyné Péter Katalin elnökségi tagot
kéri.
4. napirendi pont: A 2012.évi programtervek
Gergelyné Péter Katalin elmondja, hogy a 2012.évre tervezett programok egy része
már megvalósult. A többi – melyek a honlapon megtalálhatóak – folyamatosan kerül
megrendezésre. Amennyiben a TÁMOP pályázaton nyerünk, még több eseményt
tudunk szervezni tagcsaládjaink számára.
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Hamar József megkérte a jelenlévőket a szavazásra. A közgyűlés egyhangúlag
elfogadta a 2012.évi programtervet.
Hamar József ezt követően rátért a következő napirendi pontra.

5. napirendi pont: Tisztújítás
Hamar József tájékoztatásul az alábbiakat olvasta fel Alapszabályunkból:
a./ A Közgyűlések közötti időtartamra az Egyesület legfőbb vezető, végrehajtó és
ügyintéző
szerve az Elnökség, amelyet a Közgyűlés a rendes tagjai sorából négy
évi időtartamra titkos szavazással választ.
b./ Az Egyesület Elnökét, Elnökhelyettesét, Titkárát e tisztségekre kell kifejezetten
megválasztania a Közgyűlésnek.
Ezt követően a Jelölő Bizottsághoz intézett kérdésére Király Ignác elmondta, hogy a
Jelölő Bizottsághoz újabb jelölés nem érkezett. Ezért elnökhelyettesnek Brunczvik
Attilát, elnökségi tagnak Gergelyné Péter Katalint javasolják.
Hamar József elmondja, hogy lehetőség van a közgyűlésen helyszíni, egyéni jelölésre
is. A jelenlévőkhöz feltett kérdésére senki nem kívánta jelölni magát és mást sem
jelölni a lejárt mandátumú tisztségekre.
Hamar József megállapította, hogy elnökhelyettesként Brunczvik Attilára, elnökségi
tagként Gergelyné Péter Katalinra lehet majd szavazatot leadni. Mivel ezeket a
tisztségeket jelenleg is előbb megnevezett személyek töltik be, ezért a megjelentek
eltekintettek (nem kérték) a jelöltek a bemutatkozásától.
Hamar József Szavazatszámláló Bizottság felállítására kéri a megjelenteket. A
levezető elnök felkérésére önként jelentkeztek a Szavazatszámláló Bizottság
tagjának: Bódizs Attila, Feczkó Andrásné, Kulcsár György.
A jelenlévők a Szavazatszámláló Bizottság összetételét egyhangú szavazással
elfogadták. A Szavazatszámláló Bizottság Kulcsár Györgyöt választotta a soraiból
elnöknek. Felolvassák a szavazócédulák tartalmát, majd kiosztják. Megtörténik a
titkos szavazás és a jelenlévők leadják a cédulákat. A Szavazatszámláló Bizottság
félrevonul és összesíti azokat. Tíz perc szünet után Hamar József megkéri a
jelenlevőket, fáradjanak a helyükre és felkéri Kulcsár Györgyöt, a Szavazatszámláló
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás eredményét.
Kulcsár György közli, hogy összesen 21 érvényes szavazat volt. Elnökhelyettesnek
Brunczvik Attilát 20 szavazattal, elnökségi tagnak Gergelyné Péter Katalint 20
szavazattal támogatták. Érvénytelen szavazat egyik jelölésnél sem volt. A
Szavazatszámláló Bizottság által készített jegyzőkönyvet, a szavazócédulákat
mellékletként csatoljuk.
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A szavazás eredményeként az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesületének
elnökhelyettese Brunczvik Attila, elnökségi tagja Gergelyné Péter Katalin lett.
Hamar József megköszönte a Szavazatszámláló Bizottság munkáját. Gratulált a
megválasztottaknak, sok erőt és kitartást kívánt a jövőbeni munkájukhoz. Megnyitotta
az utolsó napirendi pontot.

6. napirendi pont: Fórum
Fő téma: közgyűlésünkön való alacsony részvételi arány, ennek okainak feltárása, a
probléma orvoslására javaslatok.
Bódizs Éva: A passzív tagságot kellene mozgósítani, a hozzáállásukat megváltoztatni,
felhívni figyelmüket az Alapszabályunkban leírt céljainkra, a tagok kötelezettségeire.
Érezzék magukénak az Egyesületet, és mint a család tagjaként vegyék ki részüket a
munkából. Ösztönözni lehetne őket az adományok elosztásának megváltoztatásával,
esetleg tagdíjkedvezménnyel, versenyszellem felélesztésével.
Király Ignác: Két lehetőséget ajánlok a passzív tagok bevonására.
1. Illemszabályok megfogalmazása az Egyesületünkön belüli életre, amit be is
tartanak utána.
2. Időközönként nyomtatott írás küldése postai úton vagy kiszállított értesítés,
mely az olvasottság csökkentésének megállítását, visszaszorítását
eredményezné.
Orbán Péter: Közösségfejlesztő kulturális szakembert kellene megkeresni, aki
segítene a tagokban felébreszteni az erkölcsi kötelességet saját civil szervezetünk
felé.
Urbánné Molnár Judit: Törekedjünk a személyes kapcsolatok kialakítására például
egy körzeten belül. Összejöveteleket szervezhetnénk időnként, hogy megismerjük
egymást (körzettalálkozó).
Vágó László: Tudatosítani kellene, hogy a Közgyűlés a legfőbb szerve az
egyesületnek.
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Hamar József meghívta a jelenlévőket a 20.00 órakor kezdődő 40. elnökségi ülésre és
berekesztette a 2012.évi rendes és tisztújító közgyűlést.

Mellékletek:
- Jelenléti ív
- 2011.évi szakmai beszámoló és 2011.évi közhasznúsági jelentés
- Ellenőrző Bizottság jegyzőkönyve és határozata
- Szavazócédulák, Szavazatszámláló Bizottság jegyzőkönyve

Érd, 2012. április 26.

………………………………………….
Hamar József
levezető elnök

………………………………………....
Urbánné Molnár Judit
hitelesítő

… …………………………………………
Béleczki Judit
jegyzőkönyvvezető

……………………………………………
Bódizs Éva
hitelesítő
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