Jegyzőkönyv
Nagycsaládosok Nagymarosi Egyesületének
2015. szeptember 29-én tartott közgyűléséről.
Közgyűlés helye: 2626 Nagymaros, Rákóczi út 14. Családi napközi emeleti nagyterme.
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.
Közgyűlést vezeti: Dr. Drobilichné Dr. Hollai Zsófia, az egyesület elnöke
Jegyzőkönyvvezető: Czochné Maurer Bernadett, titkár
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.
Napirendi pontok:
1. Napirend előtti felszólalások
2. Alapszabály módosításának ismertetése
3. Szavazás a módosított alapszabályról
4. Őszi programok
5. Januári tisztújítás előkészítése
A napirendi pontokat a közgyűlés megszavazta.
1. Napirend előtti felszólalások:
-

Múlt héten érkezett borsó, tápszer, naptej adományok átvétele a közgyűlés előtt zajlott le,
aki nem tudott érte jönni, a holnapi napon átveheti Siklósi Péteréknél.

-

Felhívja az elnökség a jelenlévők figyelmét, hogy akinek tagdíjelmaradása van, nem kaphat
adományt.

-

Dr. Drobilichné Dr. Hollai Zsófia tájékoztatja a közgyűlést, hogy év közben 4 új tagcsalád
csatlakozott az egyesülethez: Szomráky, Marafkó, Rimely és Cseri család.

-

Örömmel használhatja minden egyesületi tag az újabb kedvezményeket is, idéntől az
Édeske Cukrászdában és a Maros étteremben

-

Deme Tamásné Hajni felajánlotta az egyesület tagjainak, hogy fiúk hajvágását vállalja.

-

Címek egyeztetése – az elnökség kérése, hogy a körbeadott táblázatban mindenki nézze át
az adatait, és amennyiben változás történt, a módosításokat vezessék rá.

-

NOE Vezetőképző lesz idén is, két hétvégét, 3-3 napot érint, mely a megnevezése ellenére
az egyesületek aktív önkénteseinek szól, nem csak vezetőknek. Feketéné Battyáni Katinkán
vagy Dr. Drobilichné Dr. Hollai Zsófin keresztül lehet jelentkezni, érdeklődni.
A közgyűlés a napirendi pontot elfogadta.

2. Alapszabály módosításának ismertetése – előterjesztő: Dr. Drobilichné dr. Hollai Zsófia
elnök, Folly-Ritvay Zoltán egyesületi tag
Mint már korábban is jelezte az elnökség, megszűnt az egyesület közhasznúsága. Szeptember
elején jött egy levél a Budapest Környéki Törvényszéktől, hogy egy hónapon belül meg kell
küldeni az új, jogszabályoknak megfelelő alapszabályt. A januári közgyűlésen Folly-Ritvay
Zoltán felajánlotta segítségét az elnökségnek, melyet akkor is köszönettel fogadtak.
Folly-Ritvay Zoltán átvette a szót, és bemutatta a közgyűlésnek az új alapszabályban történt
változtatásokat. Minden változás, a bíróság honlapján bemutatott minta, ill. más egyesületek
elfogadott alapszabálya alapján került átdolgozásra a régi alapszabályon. Köszönettel vette az
elnökség Bertalan Angéla régiós titkár aktív segítségét is a részletek kidolgozásában. A főbb
változtatások az alapszabályon:
-

Kikerült az alapszabályból: Tiszteletbeli tagság (eddig sem volt ilyen tag az egyesületben),
ill. gazdasági társaság létrehozásának lehetősége

-

Változtatásra kerültek a pártoló tagsággal járó kötelezettségek, ill. jogok, Bertalan Angéla
javaslatára bekerül az új alapszabályba, hogy a pártoló tag tagdíjfizetésre nem kötelezhető,
ellenben a mindenkor éves tagdíj mértékével támogathatja az egyesületet – akár pénzben,
akár tárgyi adományban, akár az egyesületnek végzett munkával.

-

Bekerült az alapszabályba az elnökségi tagok ismertetése

-

Újdonságként bekerült az átdolgozásba, hogy az emailben kiküldött közgyűlés
meghívójára elektronikus visszaigazolást kell küldeni. Amennyiben 3 napon belül nem
érkezik be az elolvasást igazoló visszaigazolás, a meghívót újra ki kell küldeni.
Ugyanakkor annak érdekében, hogy a levelek mindig eljussanak a címzettekhez, a tagok
kötelezettségei közé bekerült, hogy az email cím változást be kell jelenteni, ugyanígy a
lakcímváltozást is az adatbázis naprakészen tartása végett.

-

Bekerült az alapszabályba, hogy a tagot többszöri felszólítás, jogi következmények
ismertetése után, tagdíj nemfizetés miatt ki lehet zárni a tagságból.

-

Új tagok év közbeni belépésénél a tagdíj időarányosan kerül meghatározásra.

A közgyűlés az Alapszabályon végzett módosításokat meghallgatta.
3. Szavazás a módosított alapszabályról – előterjesztő: dr. Hollai Zsófia elnök,
A közgyűlés a módosított alapszabályt nyílt szavazással egyhangúlag elfogadta.
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4. Őszi programok
A programok időpontjának meghatározásában idén is gondban volt az elnökség, a sok a városi
és iskolai rendezvény miatt. Az szabadnak ítélt időpontok az őszi kézműveskedésre: okt. 9
vagy 22. Horváth Dávid egyesületi tag jelezte, hogy 22-én lesz minden bizonnyal a városi
ünnepi megemlékezés. Dr. Rendessy Annamária elmondása szerint a Karitász nem rendez
idén Erzsébet-bált, így felszabadult az a hétvége is. Örömmel fogadta az elnökség a
felszabadult hétvégét, így november 20. alkalmas lehet a kézműves délután megrendezésére.
Elnökasszony kérésére, hogy ki szervezné, koordinálná az alkalmat, többen is jelentkeztek:
Deme Tamásné Hajni, Rácz-Kiss Tímea és Hamvas Brigitta. Marosfalvi Évi, aki a nyári családi
napon is foglalkozott a gyerekekkel pár napon belül választ ad.
Feketéné Battyáni Katinka korábban említett szappankészítési lehetőséget, melyet erre az
időpontra vállalhatónak, előkészíthetőnek gondol.
Felmerült kérdésként, hogy lehet-e ezt a kézműves délutánt a családi napközi emeleti
termében rendezni, mert az osztályterem a tavalyi évben is már kicsinek bizonyult a
megjelentek számához képest. Feketéné Battyáni Katinka vállalta, hogy megérdeklődi, van-e
aznapra valami a helyszínen.
Az egyesület születésnapi vacsoráját a kézműveskedés másnapján, november 21-én este
lehetne megrendezni. A jelenlévők többsége igényét fejezte ki, szívesen találkozna az egyesület
tagjaival fehér asztal mellett. Szervezésre segítségét felajánlotta: Kovácsné Burgermeister
Szilvia, Valentinné Burgermeister Nóri, Bálint Ildikó és Hamvas Brigitta
ACSSZ – az elmúlt évekhez hasonlóan idén is szeretne az egyesület adományt gyűjteni
rászoruló családnak, annyi változtatással, hogy elnökasszony arra kéri az egyesület tagjait,
hogy járjanak nyitott szemmel, és az egyesület válasszon családo(ka)t, akiknek az
adományokra valóban szükségük van. Természetesen egyeztetés idén is lesz a helyi
Karitásszal, ill. a Családgondozóval.
A közgyűlés a napirendi pontot elfogadta.
5. Januári tisztújítás előkészítése
Tudva lévő, hogy az elnökség mandátuma 2016. januárjában lejár. Elnökasszony kéri a
jelölőbizottság tagjait, hogy segítsenek megfelelő személyt találni a megüresedő helyre.
Bálintné Csizmadia Ildi, Trieb Vera, Záhorszkiné dr. Gyarmati Ágnes vállalta a jelölőbizottsági
tagságot.
Az elnökség a jövő évi közgyűlés időpontját is meghatározta: 2016. január 29-én lesz
A közgyűlés a napirendi pontot elfogadta.

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