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2013/1. Tisztújító közgyűlés
Jegyzőkönyv
Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete közgyűlésén, 2013. február 6. napján, a
Polgárok Háza Konferencia termében Érd, Alsó utca 3.
A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg a közgyűlés határozat képességéhez
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 vannak a csatolt jelenléti ív szerint 75 fő, közülük 2 fő pártoló tag.
Elsőként Brunczvik Attila az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesületének elnökhelyettese
köszöntötte a megjelenteket, majd ismertette a
Napirendi pontokat:
1. Levezető elnök megválasztása
2. A Közgyűlés összehívásának szükségessége, előzményei
3. Alapszabály módosítás (az egyesület székhelyének változása tekintetében)
4. Tisztújítás
4.1. A Jelölő Bizottság beszámolója és javaslatai a jelöltek személyére
4.2. A jelöltek bemutatkozása, jelölőlista véglegesítése
4.3. Szavazatszámláló bizottság létrehozása
4.4. Titkos szavazás az új tisztségviselőkre
4.5. A szavazás eredményének kihirdetése
5. Egyebek
A jelenlévők a napirendi pontokat egyhangú szavazással elfogadták.
1. Levezető elnök megválasztása
Brunczvik Attila levezető elnöknek Hamar Józsefet, jegyzőkönyv vezetőnek Budai Gábornét
javasolta, a jelenlévő tagság a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető személyét egyhangú
szavazással elfogadták.
Brunczvik Attila jegyzőkönyv hitelesítőinek Radó Mónikát és Bódizs Évát javasolta. A jelenlévők a
jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot egyhangú szavazással elfogadták.
2. A Közgyűlés összehívásának szükségessége, előzményei
Hamar József köszöntette a közgyűlés résztvevőit.
2012. november 6-án az elnökségből Isépyné Badics Gyöngyi, Komárominé Papp Tímea, Brunczvik
Attila és Budai Gáborné lemondási szándékukat bejelentették. Az új elnökségi tagok megválasztása
előtt a most távozó tisztségviselők búcsúztatása történik.
Isépyné Badics Gyöngyi, 2010. márciustól 2010. szeptember 15-ig a 8-as körzet vezetőjeként
tevékenykedett, 2010. szeptember 15-től két és fél évig az Ága-Boga elnöke. Sokat dolgozott a két és
fél év alatt, az egyesület ifjúságát bevonta az egyesület életébe, akik belekóstoltak az önkéntes
munkába.
Brunczvik Attila, családjával öt éve egyesületi tagok, 2008 júniusa óta elnökhelyettesi funkciót lát el,
részt vett a fontos döntésekben, ahogy munkája engedte.
Komárominé Papp Tímea, 2010 márciusától egyesületi titkár, nagyon sokrétű pénzügyi feladatot
látott el, mint elnökségi tag tovább folytatná a munkát az egyesületben.
Budai Gáborné 2010. januártól adminisztrátorként, 2011. novembertől elnökségi tagként
tevékenykedett az egyesületben.
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A négy leköszönő tisztségviselőt közös énekkel és ajándékkal búcsúztatták a jelenlévők.
3. Alapszabály módosítás
Hamar József bejelenti az Alapszabály módosítást az egyesület székhelyének változtatása
tekintetében, javaslata 2030 Érd, Tárnoki út 122.
A jelenlévők a székhelymódosítást 72 igen szavazattal, egy tartózkodással elfogadták.
4. Tisztújítás
Az új tisztségviselők megválasztása. A Jelölő Bizottság tagjai Király Ignácz, Vágó László és Süle
Zsolt voltak, feladatuk az új jelöltek kiválasztása, beszélgetés a funkciókról, a tagság tájékoztatása a
jelöltekről. Hamar József felkéri, Király Ignáczot beszéljen a munkájukról és mutassa be a jelölteket.
4.1. A Jelölő Bizottság beszámolója és javaslatai a jelöltek személyére
Király Ignácz: szeretettel köszönti a jelenlevőket a Jelölő Bizottság nevében és az egyesület
működésére vonatkozó gondolatait is megosztja a jelenlévőkkel:
A cél a legfontosabb: „egymást ismerő segítő közösség”. Ha nincs ismeret, lassabban megy a
szekér, ismeretségből születnek a barátságok. Körzetekre osztása az egyesületnek már van, de
fontos a kapcsolattartás körzeteken belül.
A Jelölő Bizottságot szolgálatra kérte fel a közgyűlés, idő, energia ráfordítással a jelöltek
megkeresése, megismerése volt a feladat.
A jelölteknek bizalmat kell szavazni, társakat kapnak a vezetők, „könnyebben megy a szekér” ha
közös a cél, „egymás szeretése fontos”, mert értéket akarunk felmutatni.
Vágó László: Köszönti a jelenlévőket, beszél a Jelölő Bizottság munkamódszeréről, hogyan kerestek
megfelelő személyeket a vezetői posztokra. Az összes jelentkezési lap áttekintésével, az ott leírt
vállalásokat is figyelembe véve, és személyes beszélgetések után választották ki a jelölteket. Az
egyesület tagságának felé a levelezőlistán, elektronikus formában már bemutatkoztak a jelöltek, most
pedig személyesen is megteszik ezt. Felkéri a jelölteket mondjanak néhány szót magukról.
4.2.
A jelöltek bemutatkozása, jelölőlista véglegesítése
Elnök jelölt:
Wolf Richárd: Feleségével egységet alkotnak, felesége támogatásával fogadta el a felkérést, 2013
májusára várják negyedik gyermeküket. Az egyesület egy fordított piramis, minden felmerülő
probléma a csúcs felé szivárog, az egyesület elnökeként szolgálni szeretné a tagság érdekeit.
Elnökhelyettes jelölt:
Szőkéné Ispány Erika: szeretne tenni az egyesületért, együtt közösen vállalva a munkát. Úgy érzi
sok vezetésre alkalmas ember van az egyesületben, elnökhelyettesként, tanulmányi miatt egy évre
vállalná a megbízást.
Titkár jelölt:
Réti Olga, 1990. óta lakik Érden családjával, a titkárral sokszor dolgozott együtt, így ez a feladat nem
okoz nagy terhet számára, szívesen vállalja a titkári megbízást.
Elnökségi tagjelölt:
Komárominé Papp Tímea: szívesen vállalná elnökségi tagként feladatot az egyesületben,
tapasztalatait kamatoztatni tudná megválasztása esetén.
Ekler Attiláné Kiss Katalin: Elfogadta és megtiszteltetésnek vette a jelölést. Az egyesületben a
körzetvezetői feladatot is szeretne ellátni, minél több családnak közvetlenül segíteni.
Házi Ildikó: Az egyesületi élet aktív segítőjeként, részt vett pályázatírásban, beszámolóírásban,
rendezvényeken kézműveskedésben. Köszöni, ha bizalmat kap, hogy továbbra is segítse az
egyesületet elnökségi tagként.
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Lévay Zsombor Ciprián: Rendszerszervezői tapasztalatait is hasznosítva többet szeretne tenni az
egyesületért.
Ellenőrző Bizottsági póttag:
Dr. Somody Nóra: Három gyermeke van, 8 éve laknak Érden. Jogászként a törvényes működést
segítheti az egyesületben.
Vágó László megköszönte a jelölteknek a bemutatkozást.
Hamar József megköszönte a Jelölő Bizottság munkáját.
Ezután tájékoztatás hangzott el arról, hogy lehetőség van a közgyűlésen, helyszíni, egyéni jelölésre
is. A levezető elnök megkérdezte, van-e valakinek további javaslata elnök, elnökhelyettes, titkár,
elnökségi tag és Ellenőrző Bizottsági póttag posztokra a bemutatkozott jelölteken kívül. A
közgyűlésen további jelölés nem történt.
4.3. Szavazatszámláló bizottság létrehozása
A levezető elnök felkérésére önként jelentkeztek a Szavazatszámláló Bizottság tagjának: Radó
Mónika, Riszterer Ágnes és Hamar Gabriella.
A jelenlévők a Szavazatszámláló Bizottság összetételét egyhangú szavazással elfogadták. A
Szavazatszámláló Bizottság Hamar Gabriellát választotta elnöknek. Hamar József felkérte a
Szavazószámláló Bizottságot, Lévay Zsombor nevét is írja rá a szavazó cédulára, mint elnökségi
tagjelöltet.
4.4. Titkos szavazás az új tisztségviselőkre
Tájékoztatás történt a szavazó cédulák tartalmáról és a titkos szavazás menetéről. A megjelentek
közötti 2 fő pártoló tagnak szavazati joga nincs az egyesületi Alapszabály szerint.
A levezető elnök felkérte a Szavazatszámláló Bizottságot ossza ki a szavazócédulákat. A
szavazócédulák összegyűjtése után a Szavazatszámláló Bizottság félrevonul és összesíti azokat. A
szavazás rendben lezajlott.
4.5. A szavazás eredményének kihirdetése
A levezető elnök felkéri Hamar Gabriellát a Szavazatszámláló Bizottság elnökét ismertesse a
szavazás eredményét.
A szavazás eredménye:
Összesen 73 rendes tag szavazott.
Elnök: Wolf Richárd 72 szavazat
Elnökhelyettes: Szőkéné Ispány Erika 71 szavazat
Titkár: Réti Olga 71 szavazat
Elnökségi tag:
Komárominé Papp Tímea 27 szavazat
Ekler Attiláné Kiss Katalin 9 szavazat
Házi Ildikó 2 szavazat
Lévay Zsombor Ciprián 32 szavazat
Ellenőrző Bizottság póttag:
Dr. Somody Nóra 69 szavazat
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A Szavazatszámláló Bizottság által készített jegyzőkönyvet, a szavazócédulákat mellékletként
csatoljuk.
A szavazás eredményeként az Ága-Boga
tisztségviselői:
Elnök:
Wolf Richárd
Elnökhelyettes:
Szőkéné Ispány Erika
Titkár:
Réti Olga
Elnökségi tag:
Lévay Zsombor Ciprián

Nagycsaládosok

Érdi

Egyesületének

új

Ellenőrző Bizottság póttag: dr. Somody Nóra
Hamar József megköszönte a Szavazatszámláló Bizottság munkáját. Gratulált a megválasztott
tagoknak, sok erőt és kitartást kívánt a jövőbeni munkájukhoz.
Wolf Richárd: az új vezetőség megalakult, a jelenlévőket kéri a szétosztásra kerülő kérdő ív
kitöltésével frissítsék az adatokat, gondolják át hogyan tovább ezzel is segítve az új vezetőség
munkáját.
Hamar József levezető elnök megköszönte közgyűlésen megjelenteknek a részvételt és
berekesztette az ülést.
Mellékletek:
- Jelenléti ív
- Szavazócédulák, összesítését tartalmazó irat
- Szavazócédula minta
Érd, 2013. február 6.

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

……………………………………………….
Budai Gáborné
jegyzőkönyvvezető

………………………………………………
Radó Mónika
hitelesítő

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