Jegyzőkönyv
Nagycsaládosok Nagymarosi Egyesületének
2012. november 16-án tartott közgyűléséről.
Közgyűlés helye: 2626 Nagymaros, Református közösségi terem.
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.
20 órakor a közgyűlés nem volt határozatképes, ezért a közgyűlést újra össze kellett hívni. 20:30-kor az
elegendő jelenlévők száma miatt a közgyűlés határozatképes volt.
Az elnök az ülést megnyitja, és egyben közli a napirendi pontokat.
A közgyűlés a napirendet egyhangúan elfogadta.

Napirendi pontok:
Napirend előtti felszólalások
1. Tagság alakulása, új tagok bemutatása
2. Tisztújítás
3. Programok
4. Pénzügyi beszámoló
5. Egyebek
A napirendi pontokat a közgyűlés megszavazta.
Napirend előtti felszólalások:
-

Ahogyan azt elnök asszony előre jelezte, a mai közgyűlésen majonéz, fűszer és tea adományokat
lehet átvenni. Egyben kérte, hogy az adományok átvételekor írja mindenki alá az erről szóló
nyilvántartó ívet.

-

Több tag is jelezte, hogy az egyesület e-mail listájáról nem kap levelet, ezért elnök asszony kérte
Czochné Maurer Bernadett tagot, hogy intézkedjen ez ügyben. A felkért tag elvállalta a feladat
megoldását.

-

Elnök asszonyhoz a NOE CIB bankos szerződés ügyében több megkeresés érkezett, mivel a
korábban kedvező feltételek mellett megkötött szerződés december lejár. Elnök asszony utána
érdeklődött, és tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a kedvező szerződések meghosszabbításáról még
folynak a tárgyalások.
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-

Edöcsény András tag felhívta az egyesület figyelmét egy idős üvegműves asszony pohár és egyéb
üvegtárgy felhalmozódott készletére, amit a hölgy mihamarabb értékesíteni szeretne. Az
elérhetőséget e-mailen a napokban megküldi a tagoknak.

1. Új tag bemutatása – előterjesztő: Battyáni Katinka elnök

Elnök asszony elmondta, hogy egy család kérte az egyesületbe való felvételét: Jakobszen
Gábriel és családja
A jelentkező családot az édesanya képviselte és mutatta be.
A közgyűlés az új család felvételét egyhangúan elfogadta.
2. Tisztújítás – előterjesztő: Bálintné Csizmadia Ildikó jelölő bizottsági tag

Az elnök asszony tájékoztatta a közgyűlést, hogy a tisztségek mandátumai lejárnak. A
közgyűlés korábban a következő tagokat választotta meg a jelölőbizottságba:
Bálintné Csizmadia Ildikó
Trieb Veronika
Valentinné Burgermeister Nóra

A jelölő bizottság előzetes tájékozódása alapján az elnökségbe a következők kerültek
jelölésre:
Dr. Hollai Zsófia - elnök
Gávelné Hadi Bernadett - elnökhelyettes
Czochné Maurer Bernadett - titkár
Heinczingerné Szűcs Erika - pénztáros
Farkasné Maurer Krisztina – elnökségi tag
A közgyűlés egyhangúan nyílt szavazás mellett döntött.
A szavazás eredménye: Egyhangúan elfogadva
Felügyelő bizottság jelöltjei:
Arapovics Mária
Döbrössy László
Hamvas Brigitta
A szavazás eredménye: Egyhangúan elfogadva
Az egyesület megköszönte Battyáni Katinkának 6 évi elnöki munkáját, majd az új elnök asszony,
dr. Hollai Zsófia köszönte meg a bizalmat, és köszöntötte a közgyűlést.
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3. Programok - előterjesztő: Gávelné Hadi Bernadett
Karácsonyi készülődés – 2012. december 7. du 16-18 óráig az Alsó iskola 3.a termében. Felelős:
Hamvas Brigi és Dán Ildikó
Házasság világnapja - a közgyűlés úgy döntött, 2013. februárjában nem tart saját programot,
ellenben a helyi katolikus egyházközség házasság heti rendezvénysorozatát a tagjai között
népszerűsítéssel támogatja, illetve hozzájárul, hogy a plakáton az egyesület neve megjelenhessen.
A részletes programokról Czochné Maurer Bernadett vállalta, hogy az egyesület levelezőlistáján
tájékoztatja majd a tagokat.
Amennyiben a tagok közül valakinek szüksége anyagi támogatásra a programokon való
részvételéhez, azt az elnökségnek jelezheti.
A közgyűlés többségi szavazással eldöntötte, hogy a következő közgyűlésen visszatér arra a
felvetésre, hogy saját gyertyafényes vacsorát az egyesület születésnapján, októberben ünnepelje.
A napirendi pontot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
4. Pénzügyi beszámoló– előterjesztő: Heinczingerné Szűcs Erika
Pénztáros asszony elmondta, milyen bevételek és kiadások voltak a tavalyi évben.
Befolyt tagdíj: 170000 Ft
Adományok: 16500 Ft
Kiadás: három rendezvény: 90300 Ft


Gyertyafényes vacsora: 18200 Ft



Kerékpárverseny: 36700 Ft



Nyárzáró családi nap: 35400 Ft

egyéb kiadás: 31200 Ft
Jelenleg a házipénztárban és a számlán lévő összeg: 65000 Ft
A közgyűlés a beszámolót elfogadta.
5. Egyebek – előterjesztő: Battyáni Katinka elnök
- Angyali csomagküldő szolgálat megszervezése
Battyáni Katinka elvállalta, hogy a helyi szociális intézményekkel egyeztetve felkutatja a
lehetséges rászoruló családokat. Dr. Hollai Zsófia felajánlotta az adományok összegyűjtését,
szortírozását, illetve kiszállítását.
- Tagdíj
Dr. Hollai Zsófia indítványozta, hogy igazodjunk az országos tagdíjemeléshez, és jövő évtől
kezdődően 5000 Ft helyett 6000 Ft legyen az éves tagdíj.
Mivel a közgyűlés tagjai nem értettek egyet, szavazásra került sor. A kérdésre, hogy 6000 Ft
legyen-e a 2013 évi tagdíj: 11 igen, 8 nem, 3 tartózkodás szavazat
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-

Egyesületi póló
Többen jelezték, hogy újra szükség lenne egyesületi pólók rendelésére, melyet a közgyűlés
örömmel fogadott. Battyáni Katinka vállalta a megrendelések összegyűjtését, illetve a gyártóval is
egyeztet.

-

NOE újság
Dr. Hollai Zsófia tájékoztatta a közgyűlést, hogy lehetőség van a NOE által kiadott újság papír ill.
elektronikus formában való megrendelésére. Papír alapú újságot 12 tag kért, míg az elektronikusra
4 tag jelezte igényét.

- NOE programok
Battyáni Katinka tájékoztatta az közgyűlést a NOE országos programjairól, egyben jelezte, hogy
idén a NOE karácsony nem kerül megrendezésre.
- NOE kedvezmények
Több tag jelezte, hogy nem tudja, milyen kedvezményekre jogosít fel a tagkártya, Czochné
Maurer Bernadett vállalta, hogy kigyűjti a környékbeli elfogadóhelyeket, és ezeket az egyesület
honlapján közzéteszi.
- Adományok szervezése
Több alkalommal problémát jelentett az adományok kezelése. Edöcsény András elvállalta, hogy
Battyáni Katinkával egyeztetve átveszi a teljes koordinációt (e-mail, telefon, elhozatal, raktározás,
kiosztás). A raktározás, kiosztás feladatában Dr. Hollai Zsófia és Farkasné Maurer Krisztina
felajánlotta segítségét.

Egyéb napirendi pont, hozzászólás nem volt, ezért elnök asszony a közgyűlést berekesztette.

Kmf.
-------------------------------------hitelesítő

-----------------------------------hitelesítő

-------------------------------------elnök

-----------------------------------jegyzőkönyvvezető

