Jegyzőkönyv
Nagycsaládosok Nagymarosi Egyesületének
2013. március 20-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. 20:30kor 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. Éves beszámoló
2. Pénzügyi beszámoló, közhasznúság
3. 2013-as programok - Pályázatok
4. Egyebek
A napirendi pontokat a közgyűlés megszavazta.
Napirend előtti felszólalások:
-

Megérkeztek a matricák, aki a tagdíjat rendezte, Heinczingerné Sz. Erikánál átveheti.
Akinek szüksége van tagdíjcsökkentésre, jelezheti az elnökség felé.

-

Ötletfal – várjuk a tagcsaládok véleményét, hogy mit várnak az egyesülettől országos,
régiós, helyi szinten.

-

Battyáni Kata beszámolt a márc. 8.-ai a régiós találkozóról:
- CIB szerződés: még mindig nincs semmi döntés, válasz, hogy márc. 31. után mi lesz a
csomagokkal
- Régiós családi nap lesz jún. 1-jén, amire az egyesület egy bemutatkozót kell, hogy
küldjön
- Egyetemek, főiskolák támogatása megváltozott - a NOE ajánlása szerint először szakot
érdemes választani, majd megtudakolni, hogy melyik városban milyen támogatások
vannak az egyetemistáknak, fősikolásoknak. Városonként eltérő a támogatás mértéke.
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- Félszocpol – Noe is közreműködik abban, hogy újra legyen, áprilisban születhet a
törvény
- Kata felhívta a közgyűlés figyelmét, hogy a NOE-nak már több családsegítő
rendelkezésben is volt része, mint pl. a gyermekek után járó családi adókedvezmény
- Tartós betegségek köréből kiesett néhány betegség, utána kell járni, hogy melyek.
- Ősszel prevenciós napokat lehetne tartani, lehet lenne rá érdeklődés
- NOE Vezetőképző tavasszal nem, ősszel valószínűleg lesz
-

Az egyesület 125. gyermeke született Jórász Johanna személyében

-

Új tagok Beke Zsófia és Bartha Ákos, pártoló tag Dankai János és Bergmann Marika

1. Éves beszámoló – előterjesztő: dr. Hollai Zsófia elnök
Bíróságra beadásra kerültek az egyesület vezetőségváltását érintő papírok, még nem
érkezett válasz.
Sikeresen kiosztásra kerültek Karácsony előtt a minsiztériumi adományok
Angyali csomagküldő szolgálat – nagyon sikeres volt idén, szinte minden család
hozzáadott az adományokhoz.
Karácsonyi kézműves foglalkozás december elején volt a gyermekeknek.
Sárog család támogatására az év elején tüzifára gyűjtött az egyesület sikerrel.
Két elnökségi ülést is tartott már az új vezetőség idén, egy alkalommal Bertalan Angéla,
régiós titkár is meglátogatott minket.
A beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta
2. Pénzügyi beszámoló - közhasznúság – előterjesztő: dr. Hollai Zsófia elnök,
Heinczingerné Szűcs Erika pénztáros
2012 jobban zárult, de már kétszer mínuszos volt az egyesület, így a jogszabály szerint
nem lehet az egyesület közhasznú.
186000 a tavalyi éves bevétel
170000 tagdíj
16000 egyéb bevétel
197000 kiadás
-10000 volt a mérleg eredménye
A kassza 43000 Ft-tal zárt év végén.
A szavazás eredménye: Egyhangúlag elfogadva
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3. 2013-as programok - Pályázatok– előterjesztő: dr. Hollai Zsófia
-

Majális – civil kezdeményezésre elég nagyszabású rendezvény lesz május 1-jén. Fő
szervezője a Futball egyesület, és a NagyE segítségét kérik, hogy segítsen jelenléttel, ill. a
gyerekek foglalkoztatásával.

-

Május hónapban ünnepelné a megszépült területeket Nagymaros, a civil szervezetek
ezúton támogatná az önkormányzat, programmal lehet pályázni, ápr. 15 a beadási
határidő.
Battyáni Kata javaslata, egy „Kézművesek utcája” – amely hiánypótló rendezvény
lehetne: hagyományőrző magyar mesterségeket mutatnánk be, pónilovaglás,
állatsimogató, színpad, játszórész, zenészek, palacsintaevő verseny; NagyE pult, NOE
molinó.
A közgyűlés fontolóra vette a pályázást, ill. a megvalósítást, majd a lehetséges
dátumokat, így az egyéb programok miatt május 1. lenne az elsődleges dátum,
amennyiben nem szeretné a Futball egyesület, akkor május 4. Hamvas Brigitta is az
egyik szervezője az utcabajnokságnak, elvállalta, hogy beszél a Szekeres Ferenccel, a
Nagymaros FC vezetőjével, hogy nekik milyen elképzelésük van a napról, beleférne-e a
NagyE rendezvénye is.
Battyáni Katinka elvállalta, hogy megírja a pályázatot, majd annak elnyerése esetén
felügyeli a megvalósulást.

-

Kerékpáros nap – június 16. Kapuhegy. Az egyesület a rendezvényt a NOE belső
pályázatán reményeink szerint elnyert összegből kívánja finanszírozni. A pályázat
megírását dr. Hollai Zsófia és Czochné M. Bernadett vállalta.

-

Őszi prevenciós napok – sok a program, egyházi, városi, iskolai szinten, nem látjuk, hogy
érdeklődést lehetne ébreszteni a házaspárokban, szülőkben.

-

Jubileumi gyertyafényes vacsora – októberben, az egyesület születésnapját szeretnénk
megünnepelni, a vacsorával. A kitűzött nap: október 12. Gávelné Hadi Bernadett
elvállalta az est megszervezését. Hogy minél többen legyünk, a megbeszéltek szerint
személyesen próbáljuk az egyesület tagjait megszólítani.

-

Kézműveskedés –Hamvas Brigitta és Dán Ildikó jelezte a közgyűlésnek, hogy bár volt
érdeklődés adventi készülődésre, de mégis úgy érzik, a karácsony előtti időszak annyira
sűrű a családoknak, hogy érdemes lenne az év más időszakára áttenni a
kézműveskedést. Javaslatuk szerint ősszel, mikor a természet terményekben, őszi színes
falevelekben gazdag, lehet nagyobb érdeklődést lehetne kelteni, és jó esetben a gyerekek
(főként a kisebbek) szülővel együtt érkeznének. Horváth Zoltán felajánlotta, hogy
szívesen tart előadást a résztvevőknek a méhészetről. A közgyűlést a felajánlást és a
javaslatot örömmel fogadta. Időpontnak okt. 12-t jelöltük ki 3-6-ig.

4. Egyebek – előterjesztő: dr. Hollai Zsófia elnök
-

Kistarcsai régiós családi nap
Június 1-jén lesz a régiós családi nap Kistarcsán

-

NOE közgyűlés
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Április 27. Szent Margit Gimnáziumban.
- NOE póló
Battyáni Katinka vállalta továbbra is, hogy felméri az igényeket, és intézi az új pólókat.
- NOE kedvezmények
Fekete Tanya, Kutyakanyar,
Széplasz Júlia zöldségesnél.
- Étterem kedvezmény
Dr. Drobilich Janó gondolata, hogy elmegy tárgyalni egy étteremmel, hogy adjon
kedvezményt az egyesületnek. A közgyűlés javaslatai: Öregmorgó, Patak, Camelot

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

__________________________

hitelesítő

hitelesítő

__________________________

__________________________

elnök

jegyzőkönyvvezető

