Jegyzőkönyv
Nagycsaládosok Nagymarosi Egyesületének
2015. január 30-án 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. Alapszabály módosítás
5. Tisztújítás
6. 2015-es év programjai
7. Egyéb: matrica rendelés-átvétel, tagdíjfizetés
A napirendi pontokat a közgyűlés megszavazta.
1. Napirend előtti felszólalások:
-

Címek egyeztetése – Czochné Maurer Bernadett felkérte a jelenlévőket, hogy a körbeadott
táblázatban mindenki nézze át az adatait, és amennyiben változás történt, a módosításokat
írják rá.

-

Az elnökség elkészítette a NOE felé beadandó éves beszámolót, melyet mindenki
elolvashat.
A közgyűlés a napirendi pontot elfogadta.

2. Új tagok bemutatása – előterjesztő: dr. Hollai Zsófia elnök
4 nagymarosi család jelentkezett tagnak az egyesületbe. Közülük jelen van Siklósi Péter,
Marosfalvi Ákos, Tölgyes Ildikó. A közgyűlés meghallgatta bemutatkozásukat.
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Betegség vagy egyéb okokból nem tudtak eljönni, de belépnek még: Varga János, Záhorszki
Zoltán.
Velük együtt 54 tagcsalád van az egyesületben.
Az újonnan belépő tagcsaládok kedvéért az elnökség és a jelenlévő egyesületi tagok
bemutatkoztak.
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 2014-as programok, melyek a következők voltak:
-

Tavaszi kirándulás – a tavalyi közgyűlésen célba vett Nógrádi Vadaspark meglátogatása
sajnos igen költséges lett volna (még egyesületi támogatással is), ezért helyette az elnökség
kirándulást javasolt, mely sajnos végül betegségek és egyéb programütközések miatt
maradt el.

-

Augusztus végi Családi nap – Nagyon jól sikerült az egyesület nyár végi családi napja,
melyen 15 család képviselte magát, közös ebéd, kézműves és szabadtéri játékok, illetve egy
vetélkedő a családok számára tette színesebbé a közösen eltöltött időt.

-

Őszi NOE Fesztivál – Vasúttörténeti parkban került megrendezésre a Nagycsaládosok
Országos Egyesületének első fesztiválja. A kellemetlen, szemerkélő esős idő ellenére, 11
család látogatott el a parkba, ahol színvonalas programok, és lépten-nyomon felállított
standok várták az érkezőket.

-

November 14. Őszi kézműveskedés - az alsó iskola termében gyűlt össze az egyesület
apraja, hogy Horváth Zoltán és gyermekei méhészeti bemutatóját meghallgassa, majd
szakértő segítségükkel méhviaszból gyertyákat készítettek a jelenlévő gyerekek. Ezután az
ősszel gyűjtött terményekből kézműveskedhettek Dán Ildikó és Bálintné Csizmadia Ildikó
koordinálásával. Nagy sikere volt a délutánnak, a gyerekek rengeteg alkotással tértek haza.

-

November 22. Születésnapi vacsora – 16 házaspár vett részt a vacsorán. A jó hangulatú
estét vacsorával, kis játékkal, zenészekkel, tánccal és beszélgetéssel töltötték a jelenlévők.

-

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.

-

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.

-

2013. május elsejei kézművesek utcájához kapcsolódó Miniprojekt most, 2015. januárjában
került lezárásra az elnökség nagy örömére.

nagycsaládos
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-

Ötször kapott az egyesület 2014-es évben adományt. Az elszámolás a NOE és az
adományozó között szigorodott, így nekünk is gyorsabban kell elszámolást leadni. Az
elnökasszony kéri a jelenlévőket, hogy figyeljék a levelezést, hogy mindenki minél
hamarabb értesüljön az adomány érkezéséről, átvételének lehetőségéről. Az adományok
elszállításában Marosfalvi Ákos és Siklósi Péter is felajánlotta segítségét.

Pénzügyi beszámoló
BEVÉTELEK

292 e Ft

Tagdíjak

262 e Ft

Pályázati támogatás

30 e Ft

RÁFORDÍTÁSOK

200 e Ft

NOE tagdíjak

60 e Ft

Útiköltség támogatás

10 e Ft

Adminisztrációs költség

6 e Ft

Pályázati támogatás

30 e Ft

Rendezvények

87 e Ft

Egyéb költségek

7 e Ft

2043 ÉVI EREDMÉNY

92 e Ft

Hollai Zsófia tájékoztatta a közgyűlést, hogy az egyesületi kassza kedvezően áll, 191 e Ft-tal
indul az év.
A programokról szóló, illetve a pénzügyi beszámolót a közgyűlés egyhangúan elfogadta.
4. Alapszabály módosítás
Az egyesület elvesztette a közhasznúságát, erről megjött a hivatalos értesítés. Arapovics Mária
tájékoztatta a közgyűlést, hogy ha mégis szeretne az egyesület közhasznú maradni, két évig
kell teljesíteni a feltételeket. Az elnökség elmondta, mivel az 1 %-ot nem szokta az egyesület
igénybe venni (annak folyósításának bonyolultsága, illetve sok más rászorulóbb egyesület
miatt), továbbá a közhasznúság egyéb előnyével sem él, így nem feltétlen kívánna újra
közhasznú lenni. Marosfalvi Ákos felvetette, hogy lehet érdemes mégis az 1 % lehetőségével
foglalkozni. Arapovics Mária elmondta a jelenlévőknek, hogy a gyakorlatban ez úgy néz ki,
mikor kiértesítik az egyesületet, hogy felajánlás érkezett, onnan pár nap áll rendelkezésre,
hogy a lehívásról szóló adatlapot beküldje az egyesület. Mindehhez ügyfélkapus regisztráció
szükséges, melynek a fent említett időpontban már rendelkezésre kell állnia a gyors ügyintézés
végett. Marosfalvi Ákos megígérte, hogy könyvelő édesanyjától megérdeklődi ennek
pontosabb mikéntjét.
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A NOE tájékoztatása alapján 2013. évi V. törvény alapján minden egyesületnek módosítani kell
az Alapszabályt. Arapovics Marcsi azt mondja, hogy lehet csak a közhasznúaknak kellett
módosítani 2014. májusig kellett beadni annak, aki közhasznú akart maradni 2011. évi CLXXV.
törvény alapján.
Mivel az elnökség nem kifejezetten jogász tudású, az elnökasszony arra kéri a közgyűlést, ha
tudnak valakit, aki segít az átdolgozásban, szóljanak az elnökségnek.
Arapovics Mária is egyetértett, hogy az Alapszabály jogszabályoknak megfelelő
átdolgozásához az egyesületnek jogászt kell szerezni, akinek a beadáshoz is jóvá kell hagynia
az új Alapszabályt. Folly-Ritvay Zoltán jelezte, hogy tud valakit, aki segítségére lehet az
elnökségnek, valamint helyi jogászként megkeresik dr. Maurer-Morvai Ágnest.
Folly-Ritvay Zoltán vállalja, hogy segíti az elnökség munkáját az Alapszabály módosításában.
A közgyűlés a napirendi pontot elfogadta.
5. Tisztújítás
Az elnökség mandátuma ősszel lejár. Gávelné Hadi Detti jelezte az elnökség felé, hogy nem
tudja vállalni továbbiakban a tisztséget.
Az elnökség kéri a megjelent tagokat, hogy annak érdekében, hogy januári közgyűlést lehessen
rendezni, és csak akkor tartani a tisztújítást, támogassa az elnökség munkáját a mandátum pár
hónapos meghosszabbításával.
Határozat: A közgyűlés megszavazza, hogy az elnökség mandátumát 2016. januárjáig
meghosszabbítja.
Jelölő bizottságot felkérte az elnökség, hogy az új elnökségi tagot jelöljék ki. Az elnökség
előzetesen megkereste: Trieb Mariann, Bálintné Csizmadia Ildikó, Trieb Veronika egyesületi
tagokat, akik vállalták a feladatot.
A közgyűlés a napirendi pontot elfogadta.
6. 2015-ös év programjai - előterjesztő: dr. Hollai Zsófia
A napirendi pontban elnökasszony felvázolta az elnökség által tervezett programokat,
lehetőségeket.
-

Sport vagy biciklis nap + családi nap – az új tagok kedvéért elnökasszony elmondta, hogy
évekig megrendezésre került a biciklis nap (8 évig), ez tavaly elmaradt, de mivel az egyik
olyan program volt, melyen meglehetősen sok család vett részt, idén újra meg lehetne egy
hasonló programot rendezni. Mivel az év második felében sűrűbben vannak a programok
(kézműveskedés, vacsora, NOE találkozó), így a kitűzött nap: június 13-a lett. Hogy a
nagyobb korosztályok is megtalálják az elfoglaltságot, a közgyűlés javaslata alapján nem
csak biciklis verseny lenne, hanem a nagyobbaknak sportvetélkedő is akár. A helyszín még
nem meghatározott, szóba kerül a Csapás (Köves-mező) is, mint nagyobb tér.

-

Kirándulás

-

Születésnapi vacsora – idén is megszervezi az elnökség, a közgyűlés a vacsora időpontját
nem határozta meg.
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-

Kézműveskedés – Az őszi kézműveskedés mindenképp megrendezésre kerül idén is. A
szervezők egyetértettek, hogy október lenne jó, hogy ne Márton nap előtt legyen. Felmerült
az is, hogy kinőttük a termet, lehetséges helyszínként szóba került a Műv. Ház, Közösségi
ház, felső iskola nagy terme.

-

Szeptemberi NOE találkozó – Hortobágyon tervezik idén valószínűleg. Előre láthatólag
szeptember 12., az elnökség értesíti az egyesületi tagokat, amint pontosabb információ áll
rendelkezésre.

-

Régiós nap – Gávelné H. Bernadett tájékoztatta a közgyűlést a további NOE programokról.
A NOE vezetősége júniusra (6-ára) tűzte ki a Régiós nap időpontját az Északi régióban,
még nem tudni 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 25-án lesz, az egyesület tagjai közül bárki részt vehet, aki
érvényes tagsággal rendelkezik.

-

Angyali Csomagküldő Szolgálat - Az előző évek tapasztalata alapján elnökasszony azt
javasolta, hogy tegyük személyesebbé ezt a karácsony előtti segítő gesztust. Az előző
években a többi civil szervezettel, ill. a Családsegítővel közösen kapott az egyesület
információt, hogy milyen rászorulóknak juttassuk el az adományt. Az elnökasszony arra
kéri a közgyűlést, az egyesület tagjait, hogy járjon mindenki nyitott szemmel, és év végén
az egyesület javasoljon családot, akiknek az adományokat eljuttassuk.

-

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

Matrica, éves tagdíj - Az éves tagdíj marad 6000 Ft, melyet 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.

-

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

-

NOE művészeti hírlevél – Többen dicsérték a NOE kulturális levelezőlistáját, melyre a
balogh.maria@noe.hu e-mail címen kell feliratkozni. A levélben fel kell tüntetni a
tagsorszámot, mely a tagkártyán található: E148/…..

-

Kovácsné Burgermeister Szilvia elmondta, hogy idén is tervezik a kedvező papíráru
rendelésének lebonyolítását, a napokban kapnak mintát, ennek függvényében várható majd a
közös rendelés meghirdetése.

-

Hollai Zsófi invitálta a jelenlévőket a Házasság heti programokra.
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Egyéb napirendi pont, hozzászólás nem volt, ezért elnök asszony a közgyűlést berekesztette.
Kmf.
__________________________

__________________________

hitelesítő

hitelesítő

__________________________

__________________________

elnök

jegyzőkönyvvezető

