Jegyzőkönyv
Nagycsaládosok Nagymarosi Egyesületének
2014. január 31-én tartott közgyűléséről.
Közgyűlés helye: 2626 Nagymaros, Rákóczi út 14. Családi napközi emeleti nagyterme.
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.
19:30 órakor a közgyűlés nem volt határozatképes, ezért a közgyűlést újra össze kellett hívni. 20:00kor 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:
1.

Napirend előtti felszólalások

2. Új tagok bemutatása
3. Éves beszámoló
4. 2014-es év programjai
5. Egyéb

A napirendi pontokat a közgyűlés megszavazta.
1. Napirend előtti felszólalások:
-

A hétfőn érkezett adományokat (Rama margarin, levespor), ha még valaki nem vette át, a
közgyűlés végén megteheti.

-

Az elnökség elkészítette a NOE felé az éves beszámolót, melyet mindenki elolvashat. Ezen
kívül kérte az elnökség, hogy a körbeadott papíron mindenki ellenőrizze az e-mailes
elérhetőségeit, a levelezőlistával kapcsolatos esetleges problémákat Czochné M.
Bernadettnek kell jelezni.

2. Új tagok bemutatása – előterjesztő: dr. Hollai Zsófia elnök
6 nagymarosi és 2 kismarosi család jelentkezett tagnak az egyesületbe. Közülük jelen van
Molnár Károly és Eszter, és Zelei Borbála, valamit Horváth Dávid pártoló tagként csatlakozik.
A közgyűlés meghallgatta bemutatkozásukat.
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Betegség vagy egyéb okokból nem tudtak eljönni, de belépnek még: az elnökség által már
ősszel megszavazott Zoller Zoltán, valamint Csajka Gábor, Niedermüller Ervin, Halupka
Gábor, Macskás Tibor, Molnár Bertalan.
Velük együtt 46 tagcsalád van az egyesületben.
Az újonnan belépő tagcsaládok kedvéért az elnökség bemutatkozott.
Drobilichné Hollai Zsófia elnökasszony örömét fejezte ki az új családok miatt, egyben kérte a
közgyűlésen való résztvevőket, hogy segítsék az elnökség munkáját az egyesület életében való
aktív részvétellel.
Az új tagok belépését a közgyűlés egyhangúan megszavazta.
3. Éves beszámoló – előterjesztő: dr. Hollai Zsófia elnök,
Elnökasszony elmondta, hogy továbbra is évente egy közgyűlést kíván az elnökség tartani,
ezentúl a mostanihoz hasonlóan, januárban.
Sikeresen lezajlottak a 2013-as programok, melyek a következők voltak:
-

Május 1. Kézművesek utcája - az Utcabajnoksággal együtt került megrendezésre. 5
kézműves várta az alkotni vágyó gyerekeket és felnőtteket egyaránt, ezen kívül egy
NagyE-s információs sátor is felkereshettek az érdeklődők. A kisebb gyerekek is találtak
elfoglaltságot a fogalkoztató sátorban. Külön köszöni az elnökség a közgyűlésnek az aktív
részvételt, a segítség terén is. A rendezvény az önkormányzaton keresztül EU-s pályázat
keretében valósult meg. A bonyolult pályázási és elszámolási szabályzatok miatt, sajnos
még a mai napig is érkeznek hibajegyek, melyeket az elnökség tagjainak kell pótolni.
Elnökasszony külön megköszönte a munkát Feketéné Battyáni Katinkának és
Heinczingerné Szűcs Erikának, a rendezvény szervezését javarészt ők végezték.

-

Június 16. Bicikliverseny – Ismét megrendezésre került a kerékpáros verseny, ezúttal egy
másik erdőszakaszon, közelebb a Csapáshoz. Ezt a rendezvényt is pályázattal
finanszíroztuk, a NOE belső pályázatán nyert 45000 Ft-tal. Az elnökség köszöni az aktív
részvételt.

-

November 8. Őszi kézműveskedés–án az alsó iskola termében gyűlt össze az egyesület
apraja, hogy Horváth Zoltán és gyermekei méhészeti bemutatóját meghallgassa. Ezután az
ősszel gyűjtött terményekből kézműveskedhettek a gyerekek Dán Ildikó és Hamvas
Brigitta koordinálásával. Nagy sikere volt a délutánnak, a gyerekek rengeteg alkotással
tértek haza.

-

November 9. Gyertyafényes vacsora – 15 házaspár vett részt a vacsorán. A jó hangulatú
estét vacsorával, kis játékkal, tánccal és beszélgetéssel töltötték a jelenlévők. Az elnökség
véleménye alapján igény van erre a rendezvényre is, mindenképpen javasolja a vacsora
évenkénti megismétlését az egyesület születésnapjához közeli időpontban.

-

Angyali Csomagküldő Szolgálat – az idén is gyűjtött az egyesület helyi rászoruló
családoknak. A tagok általi adományok 4 családhoz kerültek, mindenhol nagy örömmel
fogadták a csomagokat.

-

Minisztériumi adomány - Karácsony előtt, az elmúlt évhez hasonlóan, 7 család részesült a
minisztérium által felajánlott adományban.
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-

Az elnökség 2013-ban is megtartotta az Alapszabályban meghatározott 4 elnökségi ülését.

-

Augusztusban ismét összefogott az egyesület, és Kecskemétről
kedvezménnyel, sok család közös fuvarral hozatott paradicsomlevet.

-

Polifarbe adomány – NOE által meghirdetett PoliFarbe pályázaton 4 család vett részt, és
kapott festékadományt

-

Új egyesületi póló – a Kézművesek utcájához kapcsolódóan az egységesebb megjelenés
kedvéért készíttetett az egyesület új pólókat

nagycsaládos

Pénzügyi beszámoló – előterjesztő: Heinczingerné Szűcs Erika
BEVÉTELEK

653 e Ft

Tagdíjak

202 e Ft

Adományok

5 e Ft

Pályázati támogatás

445 e Ft

Egyéb bevételek

1 e Ft

RÁFORDÍTÁSOK

597 e Ft

NOE tagdíjak

45 e Ft

Útiköltség támogatás

26 e Ft

Adminisztrációs költség

12 e Ft

Pályázati támogatás

445 e Ft

Rendezvények

65 e Ft

Egyéb költségek

4 e Ft

2013 ÉVI EREDMÉNY

56 e Ft

Heinczingerné Szűcs Erika tájékoztatta a közgyűlést, hogy az egyesületi kassza kedvezően áll,
100 e Ft-tal indul az év.
A programokról szóló, illetve a pénzügyi beszámolót a közgyűlés egyhangúan elfogadta.
4. 2014-es év programjai - előterjesztő: dr. Hollai Zsófia
A napirendi pontban elnökasszony felvázolta az elnökség által tervezett programokat,
lehetőségeket.
-

Biciklis nap helyett közös kirándulás – Drobilichné Hollai Zsófia elmondta, hogy már
évek óta szervezi az egyesület a kerékpáros napot, melyet kezdetben teljes egészében
családjuk rendezett. Mindig nagy sikere volt, de az elnökség úgy döntött, idén kerékpáros
nap helyett kirándulásra invitálja az egyesület tagjait. A Nógrád melletti Vadasparkra esett
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a választás. Czochné M. Bernadett elmondta, hogy a belépési díj 1500 Ft/fő. A Vadaspark
vezetése ebből az árból sajnos nem enged, arra hivatkozva, hogy évek óta ennyi a belépő. A
közgyűlés kedvezően fogadta a javaslatot, mivel a jelenlevők többsége részt kíván venni a
programon, az időpont is kitűzésre került: június 21. A program további szervezését
Czochné M. Bernadett vállalta, Horváth Dávid felajánlotta segítségét.
-

Családi nap – Az elnökség elmondta, hogy a tavalyi év folyamán kimaradt a programok
közül a nyárzáró családi nap, mely a megelőző években jelentős részvétellel zajlott.
Mindezek alapján javasolta a közgyűlésnek, hogy ez idén ne maradjon ki. A nyár végi
időpont is megfelelő volt az egyesület jelenlévő tagjainak, így a családi nap aug. 24. –én,
vasárnap kerül megrendezésre a plébániaudvaron. A szervezést elvállalta: Heinczingerné
Sz. Erika, Farkasné M. Krisztina és Molnár-Tihor Eszter

-

Születésnapi vacsora – idén is megszervezi az elnökség, a közgyűlés megegyezett az
időpontban is: november 15.

-

Kézműveskedés – Az elnökség felvetette, hogy lehetne az őszi helyett/mellett tavasszal,
húsvét, anyák napja előtt kézműveskedés a gyerekeknek. Az eddigi szervezők, Hamvas
Brigi és Dán Ildikó egyöntetűen az őszi mellett döntöttek, és a kicsit késői őszi időpontot is
nagyon ideálisnak találták. A közgyűlés ennek a rendezvénynek az időpontját is
megszavazta: november 14.

-

Szeptember 20-21 NOE találkozó – Az elnökség már többször indítványozta, hogy az
egyesület vegyen részt országos NOE rendezvényen. Ez idén igen kedvező távolságra
kerül megrendezésre, Budapesten, a Vasúttörténeti parkban. A közgyűlés támogatta a
részvételt. Elnökasszony elmondta, hogy hogy a NOE belső pályázatán lehet pályázni
rendezvényre való eljutás útiköltségére, így lehet hogy az egyesület tagjai közösen
bérelnének buszt az odautazáshoz. Ennek ellenére felmerült az is, hogy a legkedvezőbb
vonattal menni, hiszen a nagycsaládosok igen kedvezően utaznak, és meglehet, hogy a
rendezvényhez kapcsolódóan külön járatokat is indítanak a Nyugati pályaudvarról.
Mindezek eldöntésére még van idő, Gávelné H. Bernadett vállalta a rendezvénnyel
kapcsolatos levelezés lebonyolítását.

-

Régiós nap – Gávelné H. Bernadett tájékoztatta a közgyűlést a további NOE programokról.
A NOE vezetősége májusra tűzte ki a Régiós nap időpontját, két dátum (24. és 31.) van
megjelölve, még nem tudni, az Északi régióban melyik napon, hol kerül megrendezésre.
Erről is tájékoztatni fogja az egyesület tagjait ígérete szerint, és javasolta a közgyűlésnek,
hogy minél többen vegyenek rajta részt.

-

NOE közgyűlés – április 26-án lesz, az egyesület tagjai közül bárki részt vehet, aki
érvényes tagsággal rendelkezik. Ebben az évben tisztújítás is van.

-

Vezetőképző nov. 7-9., 21-23. – Feketéné Battyáni Katinka tájékoztatta a közgyűlést, hogy a
NOE minden évben szervez vezetőképzőt, melyen nem csak az egyesületek elnöksége,
hanem bárki részt vehet, aki aktívan részt vesz az egyesület életében. A hétvégéknek
jelképes összege szokott lenni (5000 Ft), de az a feltétele, hogy mind a két hétvégén részt
kell venni.

-

Míves Maros – Bálint Zsombor tájékoztatta a közgyűlést, hogy januártól a város kulturális
közmunkásaként tevékenykedik. Most kerül kialakításra, hogy milyen foglalkozásokra,
alkalmakra van igény. Az egyesület tagjainak bármilyen javaslatát, felajánlását szívesen
fogadja. A kézműveskedésnél felmerült tavaszi alkalommal kapcsolatban felajánlotta, hogy
ő helyet ad a tojásfestésnek. A közgyűlésen résztvevők megegyeztek, hogy az alkalmat az
iskolás korúaknak kell meghirdetni. Az időpontról nem döntött a közgyűlés, ezt a
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szervezők közösen döntik majd el. Bálint Ildikó és Hamvas Brigitta felajánlotta segítségét a
kézműveskedés lebonyolításában, az egyesület részéről Drobilichné Hollai Zsófia vállalta a
koordinálást.
-

Kézművesek utcája 2014 – elnökasszony tájékoztatta a közgyűlést, hogy a
Gesztenyefesztivál keretében idén is megrendezésre kerül a Kézművesek utcája, mellyel
kapcsolatban Feketéné Battyáni Katinka megkereste az elnökséget. Az elnökség úgy
döntött, nem vállalja a szervezést. Feketéné Battyáni Katinka tájékoztatta a megjelenteket,
hogy a szervezést elvállalta a Gyermekeink Egészségéért Alapítvány.

-

Elnökasszony minden programmal kapcsolatban kérte a jelenlévőket, hogy az egyesület
rendezvényeit tekintsék sajátjuknak, és mind segítséggel, mind részvétellel segítsék az
elnökség munkáját.

A közgyűlés a napirendi pontot elfogadta
5. Egyebek – előterjesztő: dr. Hollai Zsófia elnök
-

Matrica, éves tagdíj - Az éves tagdíj marad 6000 Ft, annak ellenére, hogy a NOE-ben már
tavaly is 6500 Ft volt. Az egyesület tagjainak márc. 31.-ig kell befizetni. Támogatást lehet kérni,
ennek a feltétele, hogy a támogatást kérő család legalább egy alkalommal végezzen önkéntes
aktív munkát az egyesületben. A matricát az éves tagdíj befizetése után kapják kézhez a
családok.

-

Kedvezményt adók: elnökasszony tájékoztatta a jelenlévőket a helyi kedvezményt adókról
(Kutyakanyar állatorvosi rendelő – dr. Drobilich János, Széplasz Júlia zöldség-gyümölcs
kereskedése, Fekete Tanya, Vígmatróz étterem), egyben felhívta a figyelmet, hogy az egyesület
honlapján a környékbeli felajánlók is megtalálhatóak egyéb hasznos információk mellett.

-

Berezvay László népszerűsítette a közgyűlés körében az általuk árult igen jó minőségű és
kedvező árú pulóvereket, kabátokat.

-

Feketéné Battyáni Katinka szintén javasolta a megjelenteknek, hogy vegyenek részt a NOE
éves közgyűlésén, hisz idén tisztújítás is lesz, új elnökségi tagok kerültek jelölésre, úgy, mint:
főtitkárnak Varga Anikó, elnökségi tagként: Vári Ferenc, dr. Árvay Zsuzsa Tóthné Nácsa Irén,
dr. Szurgentné dr. Ocskó Olga, és valamilyen Kinga

-

Új egyesületi törvény lép életebe 2014. márc. 15.-én. Két év türelmi idő van az egyesületeknek
a változtatásra. Az elnökasszony tájékoztatta a közgyűlést, hogy Farkasné M. Krisztina és
Czochné M. Bernadett vállalta az Alapszabály áttekintését, azonban kérte a jelenlévőket, ha
valaki tud hozzáértő segítséget javasolni, jelezze az elnökség felé. Az egyesületet érintő
legfontosabb változás, hogy az elnökségnek 3 főből kell állnia. Az elnökség jelenlegi tervei
szerint a jövő januári közgyűlésen kerül sor a vezetőség megválasztására.

-

NOE levelek – Farkasné M. Krisztinél kell jelezni, ha valaki újság formában kívánja olvasni a
NOE hírleveleit.

-

NOE újságba cikk - Drobilichné Hollai Zsófia jelezte a jelenlévőknek, hogy az egyesület még
sosem írt semmit az országos hírlevélbe, erre sort kellene keríteni. Ha valakinek van kedve,
szívesen veszi az elnökség a cikk megírását az egyesület életéről vagy egy-egy programjáról.
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-

NOE művészeti hírlevél – Dán Ildikó népszerűsítette a NOE kulturális levelezőlistáját, melyre
a balogh.maria@noe.hu e-mail címen kell feliratkozni. A levélben fel kell tüntetni a
tagsorszámot.

-

Drobilichné H. Zsófia megköszönte a jelenlévőknek az adományok szállításában való
segítséget. Kéri, hogy akinek lehetősége lenne ebben a továbbiakban segítséget nyújtani egyegy alkalommal, jelezze az elnökség felé. Kunos Viktória és Horváth Dávid jelentkezett a
feladatra.
Feketéné Battyáni Katinka beszámolt arról, hogy a közeljövőben átszervezés várható régión
belül az adományok telephelyével kapcsolatban. Egy-egy adományosztás alkalmával fog
kiderülni, hogy hová kell menni. További tájékoztatás várható majd ez ügyben.

-

Horváth Dávid invitálta a jelenlévőket a Házasság heti programokra.

-

Míves Maros – Bálint Zsombor szeretettel hívta az egyesület tagjait a Míves Maros
programjaira. Felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy figyeljék a hirdetéseket, valamint a város
honlapját, ahol feltűntetésre kerülnek majd az alkalmak.

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

__________________________

hitelesítő

hitelesítő

__________________________

__________________________

elnök

jegyzőkönyvvezető

