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2014/2. egyesületi közgyűlés
Jegyzőkönyv
Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete közgyűlésén, 2014. 05. 20. napján.
Helyszín: Érd, Polgárok Háza díszterme, Érd, Alsó u. 3.
A 18:00 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg a közgyűlés határozat
képességéhez szükséges létszámú tag, ezért 18:30 órára a közgyűlés ismételten
összehívásra került. A megismételt közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül
határozatképes.
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint 17 fő, közülük szavazati joggal rendelkezik 17 fő.
Elsőként Wolf Richárd az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesületének elnöke köszöntötte
a megjelenteket, röviden ismertette a közgyűlés összehívásának szükségességét. Réti Olga
javasolta Wolf Richárdot a közgyűlés levezető elnökének.
A jelenlévők16 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadták Wolf Richárdot levezető elnökként.
A levezető elnök jegyzőkönyv-vezetőnek felkérte Ekler Attilánét, jegyzőkönyv hitelesítőnek
pedig Házi Ildikót és Csicsicsné Deák Ágnest.
A jelenlévők egyhangú szavazással (17 igen) elfogadták a fenti személyeket a javasolt
közgyűlési posztokra.
A levezető elnök ismertette a Közgyűlés javasolt napirendi pontjait.
Napirendi pontok:
1. Közhasznúsági jelentés elfogadása
2. Egyebek
A jelenlévők a napirendi pontokat egyhangú szavazással (17 igen) elfogadták.

1. Közhasznúsági jelentés elfogadása
Orbán Péter az ellenőrző bizottság elnöke ismertette a bizottság munkáját.
A jelentés áttanulmányozása után Jónásné Penner Ágnes elfogadásra javasolja a pénzügyi
beszámolót, míg dr. Szentmártoni Krisztina a szakmai beszámolót.
Wolf Richárd szavazásra bocsátotta a közhasznúsági jelentés elfogadását, amit a közgyűlés
17 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadott.
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2. Egyebek:
- Közösségi ház és udvarának felújítása
- Bírósági átjegyzés ügyének jelenlegi állása
- Orbán Péter felhívta a figyelmet az önkéntes
kommunikálásának fontosságára
- Brunczvikné Máté Ildikó:
- szociális és egészségügyi bizottság munkája
- ,,Év családja” díj
- Ága-Boga munkájának aktívabb kommunikálása
- Érdikum tábor
- Érd településfejlesztése, Népfőiskola
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Wolf Richárd bezárja a közgyűlést
Érd, 2014. május 20.

……………………………………………….
Wolf Richárd
levezető elnök

………………………………………………
Csicsicsné Deák Ágnes
hitelesítő
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Ekler Attiláné
jegyzőkönyvvezető
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Házi Ildikó
hitelesítő

Adószám: 18718489-1-13, Bankszámlaszám: 10700574-66133331-51100005
Honlap: www.agaboga.hu

és

