Jegyzőkönyv
Nagycsaládosok Nagymarosi Egyesületének
2016. január 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.
20:00-kor a közgyűlés határozatképes volt.
Az elnök az ülést megnyitja, és egyben közli a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. Napirend előtti felszólalások, kettős tagság (NOE - NagyE)
2. Új egyesületi tagok bemutatkozása
3. Éves beszámoló – tartalmi és pénzügyi
4. Tisztújítás – vezető tisztségviselők megválasztása, szavazás
5. 2016-os év programjai – helyi és NOE-s
6. Egyéb – matrica/kártya rendelés, tagdíj befizetés

A napirendi pontokat a közgyűlés megszavazta.
1. Napirend előtti felszólalások, kettős tagság (NOE – NagyE)
 Mivel a közgyűlésen az elnökségben tisztújítás lesz, így szükség lesz szavazatszámláló
bizottságra. A jelenlévők közül vállalta az alkalmi bizottsági tagságot: Battyáni Katinka,
Bálint Ildikó
 Dr. Drobilichné dr. Hollai Zsófia tájékoztatta a közgyűlést, hogy az éves tagdíj marad 6000
Ft, melyet utalással is lehet rendezni, ill. személyes befizetéssel Heinczingerné Szűcs
Erikának lehet adni.
 Tavalyi év folyamán a NOE is átdolgozta az alapszabályát, melynek értelmében az eddigi
tagsági rendszer nem tarható fenn. Az elnökasszony tolmácsolta a NOE kérését, miszerint

arra kérik az egyesületeket, hogy tagjaik legyenek kettős tagok, egy belépési nyilatkozatot
töltsenek ki a NOE részére is. Ez semmilyen további kötelezettséggel nem jár, viszont a
NOE így tarthatja a tagjai között számon a helyi egyesületek tagjait. Czochné Maurer
Bernadett korábban küldött a kettős tagságról levelet a levelezőlistára, ill. a helyszínen is
vannak nyilatkozatok, melyeket el lehet vinni kitöltés céljából.
A közgyűlés a napirendi pontot elfogadta.
2. Új tagok bemutatkozása – előterjesztő: dr. Drobilichné dr. Hollai Zsófia elnök
Belépési nyilatkozat érkezett a következő családoktól: Simon Balázs és Pehartz Zsuzsanna,
Szobonya Zsolt és Ujj Georgina, Tóth Gábor és Marafkó Dóra, Lénárt Zsolt és Mester Kitti,
Grexa Gábor és Ternay Timi, Zoltai Dávid és Mauks Kata.
Az Alapszabály értelmében az elnökség döntött korábban a tagok felvételéről, a szívélyes
üdvözlést követően a családok jelenlévő képviselői bemutatkoztak.
Az eddigi 58 családból egy jelezte, hogy nem szeretnének tagok lenni a továbbiakban, így
63 család van az egyesületben.
A közgyűlés a napirendi pontot elfogadta.
3. Éves beszámoló – tartalmi és pénzügyi – előterjesztő: dr. Drobilichné dr. Hollai Zsófia elnök,
Heinczingerné Szűcs Erika pénztáros
Heinczingerné Szűcs Erika ismertette a tavalyi pénzügyi számokat. A 2015-ös évet 48e Ft
egyenleggel zárta az egyesület.
342e Ft volt a bevétel és 294e Ft a kiadás.
A kiadások: 184e Ft rendezvényekre, 81e Ft NOE felé tagdíj, 16600 Ft útiköltség, 7400 Ft
bankköltség, 5100 Ft egyéb költség.
Bankszámlán: 81e Ft, készpénzben 157e Ft áll rendelkezésre.
A közgyűlésen néhány szóban bemutatásra kerülnek a tavalyi év programjai:
 június 6. – régiós nap – 5-6 család vett részt a váci régiós napon, amely a tikkasztó
hőségben tartalmasan telt. A gyerekek akadályversenyen vettek részt,
kézműveskedhettek, értékes ajándékokat kaptak, a szülők NOE kerekasztal beszélgetéshez
csatlakozhattak. Egyesületünk vitte a Nagymarosi Kisdobos ütős zenekart, mely ezen a
rendezvényen is nagy sikert aratott.
 június 14. – családi nap – 15-20 család részvételével zajlott a nagyon sikeresnek mondható
családi nap. Akadályverseny, biciklisverseny, kézműveskedés, óriás buborék készítés,
palacsintaevő verseny, kukoricadaráló verseny, versíró móka várta a jelenlévőket. Igen
kellemes napot töltött együtt a jelenlévő családok serege.
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 szept. 29. – közgyűlés - Folly-Ritvay Zoltán hathatós segítségével – amit az elnökasszony
ezúton is megköszönt - elkészült az egyesület új, jogszabályoknak megfelelő alapszabálya,
melyet ezen a közgyűlésen fogadott el a tagság, és később a bíróság által is jóváhagyásra
került.
 nov. 20. – A családi napközi emeleti termében került megrendezésre a kézműves délután,
ahol szódabikarbónás masszából, és filcből karácsonyfadíszek készültek, ill. wc papír
gurigából pillangók, valamint a nagyobbaknak szappankészítésre is lehetőségük nyílt.
 nov. 21 – A születésnapi vacsorán jó hangulatú, kellemes estét töltött együtt az egyesület
16 párja
 dec. – ACSSZ – Battyáni Katinka fogta össze a karácsony előtti adományozást. Beszámolt
róla, hogy rengeteg adomány jött össze, 3 család kapott belőle, egy iker gyermekes család,
egy nagymama, aki két unokáját neveli és egy egyedülálló anyuka.
Az új tagok kedvéért elmesélte Battyáni Katinka, hogy régen a NOE-n keresztül
adományozott az egyesület, de az utóbbi években helyi szinten, a Karitásszal és a
Gyermekjóléti intézménnyel összehangolva jelölik ki, hogy melyik szervezet kinek juttat el
karácsony előtt segítséget. Drobilich János kéri a jelenlévőket, hogy legyenek nyitott
szemmel, ha rászoruló embert, családot lát bárki maga körül, jelezzék az elnökség felé,
évközben is, hisz több alkalommal tudott már az egyesület segítséget nyújtani.
 A tavalyi év folyamán egyszer jött élelmiszer adomány, és ismét volt Poli-Farbe felajánlás.
 Az elnökség az Alapszabályban előírt 4 ülését megtartotta.
 Idén is nagy sikerrel zajlott a paradicsomlé, ill. a papíráru rendelés.
 Az elnökség felhívta a jelenlévők, különösen az új tagok figyelmét, hogy a NOE-n keresztül
kedvező lehetőségeket tud bárki kihasználni. Egyik ilyen a kulturális levelezőlista, melyre a
feliratkozásról Czochné M. Bernadett vállalta, hogy ír a tagságnak. A nyári időszakban is
több lehetőséget osztottak meg, melyet Gávelné H. Bernadett is jó szívvel ajánl. Klára lánya
volt tavaly angol nyelvi táborban egy hétig, nagyon jól érezte magát, a NOE-n keresztül
lehetett
ezt
is
megpályázni,
és
teljesen
ingyen
részt
venni.
A NOE kártyával több elfogadóhelyen is kedvezményt lehet érvényesíteni, pl. a
közgyűlésen jelenlévőknek pozitív tapasztalata volt a következő helyeken: Gyulai várfürdő,
pelenka.com – webshop, Tisza-tavi Ökocentrum, Állatkert, Vácrátóti botanikus kert.
Felsorolásra kerültek a nagymarosi kedvezményt adók: Fekete Tanya, Kutyakanyar
állatorvosi rendelő, Széplasz Júlia zöldséges, Édeske Cukrászda, Maros Étterem, Vígmatróz
étterem
 Erzsébet program ismertetése – idén még nem írták ki, de ezt is jó szívvel ajánlják, akik már
korábbi években kihasználták a lehetőséget. Battyáni Katinka elmondta, hogy a
gyerekeknek szóló tematikus táborok nagyon gyorsan betelnek, aki ilyesmit szeretne,
figyelje a kiírást.

A közgyűlés a napirendi pontot, a beszámolókat egyhangúlag elfogadta.
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4. Tisztújítás – vezető tisztségviselők megválasztása, szavazás
Mint az előző közgyűlésen felmerült, Gávelné Hadi Bernadett nem tudja tovább vállalni az
elnökségi tagságot, ezért lemond tisztségéről. Megköszönte a jelenlévőknek a több éves
bizalmat, hisz ő az egyik, aki az egyesület alapítása óta az elnökségben feladatot vállalt. dr.
Drobilichné dr. Hollai Zsófia megköszönte Gávelné H. Bernadettnek a sokéves munkát, időt, és
energiát, melyet az egyesületre áldozott.
Záhorszkiné dr. Gyarmati Ágnes és Bálintné Csizmadia Ildikó, jelenlévő jelölőbizottsági tagok
tájékoztatták a közgyűlést, hogy a felmerült lehetséges elnökségi tagokból megkeresés után
Trieb Mariann vállalkozott a tisztségre.
Az elnökség korábban megegyezett abban, hogy az új tag megválasztásával két poszt változik,
Czochné Maurer Bernadett vállalta az elnökhelyettesi posztot, így Trieb Mariann kapja meg a
titkári feladatkört.
Az elnökség további tagjainak feladata nem változik, Heinczingerné Szűcs Erika továbbra is
szívesen vállalja a pénztárosi teendőket, Farkasné Maurer Krisztina pedig elnökségi tagként az
eddigi vállalásait a jövőben is megteszi (APEH, KSH bevallások, NOE felé beszámoló elkészítése
a naplófőkönyv alapján). Dr. Drobilichné dr. Hollai Zsófia is vállalja az elnökséget a következő
ciklus erejéig.
Felhívta ugyanakkor az elnökasszony a közgyűlés figyelmét, hogy az elnökség több tagja is
jelezte, hogy a következő három év után átadná a tisztséget másnak.
A közgyűlés az új elnökségi tagot, és az elnökség megújult összetételét egyhangúlag elfogadta.

5. 2016-os év programjai – helyi és NOE-s
 Április 23-án tisztújító közgyűlés lesz a NOE-ban is, egyesületünkből Battyáni Katinka is a
jelöltek között van. Változás lesz a NOE egész elnökségében is, 10 jelentkező van a 3
elnökségi tagsági helyre, mellettük új főtitkár, ill. új elnök is megválasztásra kerül majd.
Katinka feladata a régiókkal való foglalkozás, ill. a vezetőképző szervezése lenne. Ez
utóbbiban évek óta tevékenyen részt is vesz. Battyáni Katinka tájékoztatta a jelenlévőket,
hogy a NOE újragondolta a régiókat az országban, és a régiós titkárok pozíciója is
pályázásra vár. Egy kisrégió (8-10 település-egyesület) egy negyed állás, tehát 4 kisrégió
ellátása már egy egész állást ad ki. Eddig Bertalan Angéla volt a régiós titkára az
egyesületnek, az ő munkaviszonya január 31.-ei hatállyal megszűnik. A nagymarosi
egyesület a Gödöllői kisrégióba (9 helyi egyesülettel együtt) fog tartozni, az új régiós titkár
jelölhető a tagságból is, ha van rá vállalkozó.
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 az NOE Fesztivál nap az előzetes tervek szerint idén is a Vasúttörténeti parkban lesz.
Időpont még nincs, illetve a konkrét részletek a finanszírozás megoldása után lesznek
megadva. Az elnökség természetesen tájékoztatja a tagságot a részletek megjelenésekor.
 Felmerült az igény Siklósi Pétertől, és Deme Tamástól hogy az egyesület szervezhetne
egynapos buszos kirándulást belátható távolságra, így együtt eltölthetnénk egy napot
kirándulással, városnézéssel, nevezetesség meglátogatásával. Akár a NOE Fesztiváltól
függetlenül is el lehetne látogatni a Vasúttörténeti Parkba.
 A NOE szokásos karácsonyi ünnepségére előre láthatólag két nap is ki lesz tűzve, így még
többen látogathatnak el. Kézműves foglalkozás, ill. egy színházi előadás szokott a program
lenni ezeken az alkalmakon.
 Hamvas Brigitta szervezi az iskolában a hangya túrákat, kérés volt, hogy a levelezőlistára
legyen értesítés ezekről a túrákról.
 Június 19-re tűzte ki az elnökség az egyesület családi napját – segítségét ígérte a
szervezésben: Molnár-Tihor Eszter, Lénárt Kitti, Tóth-Marafkó Dóra. Deme Tamás
felajánlotta, hogy a tavalyi egyházközség által szervezett családtáborban nagy sikert aratott
homokképek készítéséhez a családi napra is lehetne kelléket rendelni.
 Ősszel 10 éves lesz az egyesület, vacsorára okt. 22. a kitűzött időpont, a vacsora
szervezésben segítséget vállalnak: Molnár Károlyék, Hamvas Brigitta, Bálint Ildikó, és
Battyáni Katinka vállalta az ünnepi tortát
 Felmerült, hogy a kézműves foglalkozást át kell újra gondolni, ne a szaladgálásról szóljon,
hanem a kézműveskedésről. Erre egy megoldás lehet, ha nagyobb helyre visszük az
eseményt, pl. közösségi ház, művelődési ház. Döbrössy László emlékeztette a közgyűlést,
hogy az önkormányzat támogatásként a civil szervezeteknek évente egyszer rendelkezésre
bocsátja a művelődési házat. A jelenlévők többsége úgy gondolja, hogy ez jó lehetőség a
gyerekeknek a találkozásra, mindenképpen legyen idén is, ennek körülményeit még az
elnökség átgondolás után jelzi a tagság felé.
 Az elnökség úgy érzi, igény lenne arra, hogy alkalmanként – negyedévenként – egy
délutánt-estét az anyukáknak kikapcsolódás, beszélgetés céljából együtt töltsenek. A
jelenlévők támogatták a kezdeményezést.
A közgyűlés a napirendi pontot elfogadta.

6. Egyéb – matrica/kártya rendelés, tagdíj befizetés
 Kovács Gábor beszámolt róla, hogy a tavalyi évben is sikeres volt a papíráru-rendelés,
minden évben egyre nagyobb mennyiséget kell rendelnie. Megígérte, hogy idén is intézi a
papírárut május körül, mikor már biztosabban megfelel az időjárás a termékek udvaron
való elhelyezésének.
 Heininger Ivett és Kovács Barna elvállalták, hogy lebonyolítják a paradicsomlé-rendelést,
melyet évek óta Kecskeméti Zöldségkutató intézetből vesz az egyesület tagsága.
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 Az esetleges adományokra szállító felajánlást szívesen fogad az elnökség, illetve az osztás
lebonyolítására is várnak jelentkezőket. Deme Tamás, Molnár-Tihor Eszter jelentkeztek a
szállításra. Dr. Drobilichné dr. Hollai Zsófia megköszönte Siklósi Péternek, hogy az őszi
adományok elhozatalát és szétosztását is vállalták.
 Drobilich János hirdette a jelenlévőknek, hogy idén is lesznek Házasság Heti rendezvények,
a téma a Szexualitás lesz. Február 8-án a Gorove házaspár, 12-én a Krúdy házaspár lesz az
előadó, minden érdeklődőt szeretettel várnak.

A közgyűlés a napirendi pontot elfogadta.

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

__________________________

hitelesítő

hitelesítő

__________________________

__________________________

elnök

jegyzőkönyvvezető
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