Jegyzőkönyv
Nagycsaládosok Nagymarosi Egyesületének
2017. február 3-án 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: Trieb Mariann, titkár
18:30 órakor a közgyűlés nem volt határozatképes, ezért a közgyűlést újra össze kellett hívni.
19:00-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), 2017-es matrica
2. Új egyesületi tagok bemutatkozása
3. Éves beszámoló – tartalmi és pénzügyi
4. 2017-es év programjai – helyi és NOE-s. A 2017-es év költségvetésének elfogadása.
5. Egyéb – tagdíj befizetés, matrica átvétel

A napirendi pontokat a közgyűlés megszavazta.
1. Napirend előtti felszólalások, kettős tagság (NOE – NagyE), 2017-es matrica
 Dr. Drobilichné dr. Hollai Zsófia tájékoztatta a közgyűlést, hogy az új belépő családok –
azok, akik már 2016-ban jelezték belépési szándékukat - tagkártyái illetve a 2017-es évi
matricák megérkeztek, ezeket a 6000 Ft-os tagdíj befizetése ellenében a közgyűlés után át
lehet venni Heinczingerné Szűcs Erikától. Természetesen az összeget át is lehet utalni az
Egyesület bankszámlájára.
 Dr. Drobilichné dr. Hollai Zsófia tájékoztatta a közgyűlést a kettős tagságról. Tavalyelőtti év
folyamán a NOE is átdolgozta az alapszabályát, melynek értelmében az eddigi tagsági
rendszer nem tarható fenn. Az elnök asszony 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, tagdíjat egy
helyen (NAGYE) kell fizetni, a kedvezményekre csak a kettős tagok jogosultak.
 Czochné Maurer Bernadett tájékoztatott továbbá, hogy így Egyesületünk 1 családként
szerepel a NOE-ban – a meglévő családok mellett -, így a plusz egy tagdíjat az Egyesületünk
fizeti.
A közgyűlés a napirendi pontot elfogadta.

2. Új tagok bemutatkozása – előterjesztő: dr. Drobilichné dr. Hollai Zsófia elnök
2017-ben 13 új család csatlakozott és 4 család lép ki.

Belépési nyilatkozat érkezett a következő családoktól: Erdősi Szilveszter és Tóth Mária,
Szilágyi Sándor és Nagy Anna Stefánia, Koncsol Gábor és Szincsák Edit, Rácz Imre és Virga
Nikolett, Kis Balázs és Horváth Anna, Balázs István és Gulyás Dalma, Aradi Szilveszter és
Aradi Zsuzsanna, Heincz János és Arnold Mónika, Kata Sándor és Zsolna Mónika, Patakfalvy
Miklós és Bánszegi Tímea, Kosztra Gábor és Zoller Judit, Heincz Géza és Schönek Ágota,
Suijker Markus és Pitz Andrea.
Kilépők: Lázár Robert és Trieb Veronika, Grexa Gábor és Ternay Tímea, Valentin Róbert és
Burgermeister Nóra, Cseri István és Révész Zsanett.
Az Alapszabály értelmében az elnökség döntött korábban a tagok felvételéről, a szívélyes
üdvözlést követően a családok jelenlévő képviselői bemutatkoztak.
Lénárt Kitti felvetette, hogy lenne egy család, akit javasolna az Egyesületbe. Elnök asszony
válasza, hogy bárki csatlakozhat az Egyesülethez, aki az Alapszabállyal egyetért.

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 2016-os évet 18.598,-Ft egyenleggel zárta az egyesület.
374.895,-Ft volt a bevétel és 356.297,-Ft a kiadás.
A kiadások: 244.974,-Ft rendezvényekre, 94.200,-Ft NOE felé tagdíj, 8.000,-Ft bankköltség,
9.123,-Ft egyéb költség. Mindösszesen: 356.297,-Ft
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Bankszámlán: 129.265,-Ft, készpénzben 127.864,-Ft áll rendelkezésre, mindösszesen:
257.129,-Ft
A közgyűlésen néhány szóban bemutatásra kerülnek a tavalyi év programjai:
A 2016-os évi beszámolót az Elnök Asszony elkésztette, és körbeadta a közgyűlése, ebben
a programokról részletes beszámoló készült, melyet el lehet olvasni.
 január 29. éves közgyűlés
 június 19. – családi nap – 20 család részvételével zajlott a nagyon sikeresnek mondható
családi nap. Közös főzés, kézműveskedés – homokkép készítés, palacsintaevő verseny,
kukoricadaráló verseny, kincskereső játék, ping-pong, tollas, foci, versíró móka, viccíró
verseny várta a jelenlévőket. Igen kellemes napot töltött együtt a jelenlévő családok
serege.
 október 29. – az Egyesületünk alapításának 10 éves születésnapját ünnepeltük. Délelőtt a
gyerekeket bűvész produkció, kézműveskedés és születésnapi torta várta. Este a
felnőtteknek gyertyafényes vacsora és táncház volt. Köszönjük Molnár Károly és MolnárTihor Eszter szervező munkáját. 13 házaspár vett részt a rendezvényen.
 december – ACSSZ – Battyáni Katinka fogta össze a karácsony előtti adományozást.
Beszámolt róla, hogy rengeteg adomány jött össze, 5 család kapott belőle. A
megajándékozottak hálásan köszönték az adományokat.
 szeptemberben volt egy NOE Fesztivál a Vasúttörténeti Parkban, melyen 10 család vett
részt Egyesületünkből
 tavasszal tisztújítás volt a NOE-ban, Kardosné Gyurkó Katalin lett az elnök, Battyáni
Katinkát elnökségi póttagnak választották.
 A tavalyi év folyamán egyszer kaptunk vitaminadományt.
 Az elnökség az Alapszabályban előírt 4 ülését megtartotta.
 Idén is nagy sikerrel zajlott a paradicsomlé, ill. a papíráru rendelés.
A közgyűlés a napirendi pontot, a beszámolókat egyhangúlag elfogadta.
4. 2017-es év programjai – helyi és NOE-s
 A NAGYE-t dr. Drobilichné dr. Hollai Zsófia elnök asszony képviselte a Művelődési házban,
ahol összegyűltek a Kistérség civil szervezeteinek képviselői, hogy a 2017. évi helyi és
kistérségi programokat egyeztessék.
 Dr. Drobilichné dr. Hollai Zsófia részt vett Vácott a NOE választmányi ülésén, melyen a
Dunakeszi Nagycsaládos Egyesület beszámolóját megismerte, és ezt ötletmerítés céljából a
NAGYE közgyűlésén is bemutatta. Két program tetszett meg a Közgyűlésen
megjelenteknek, a társasozós klub, illetve a hozd-vidd ruhacsere akció, ezekről még szó
lesz a későbbiekben.
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 Június 25-re tűzte ki az elnökség az egyesület családi napját – segítségét ígértek a főzésben
Szilágyi Sándorék, a kézműveskedésben Deme Tamásék
 Ősszel a hagyományos egyesületi születésnap alkalmából gyerekprogram illetve
gyertyafényes vacsorás felnőttprogram lesz, melynek szervezésben segítséget vállalnak:
Battyáni Katinkáék illetve Deme Tamásék.
 április 22. szombat buszos kirándulás a családoknak, lehetséges célok: Szentendre –
Skanzen, Ipolytarnóc – Ősmaradványok, pályázni lehet a helyi Önkormányzattól az
útiköltség (busz) támogatására. Segítenek a szervezésben: Erdősi Szilveszterék, Deme
Tamásék.
 Heininger Ivett és Kovács Barna elvállalták, hogy lebonyolítják a paradicsomlé-rendelést,
melyet évek óta Kecskeméti Zöldségkutató intézetből vesz az egyesület tagsága.
 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-június körül.
 karácsonykor ismét lesz angyali csomagküldő
 ebben az évben, pontosan október 24-én lesz a NOE 30 éves, ennek kapcsán lehet
tájékozódni a NOE honlapján a programokról, illetve számtalan pályázat jelent meg ezzel
kapcsolatban.
 el lehet gondolkodni az újbóli NAGYE póló nyomtatáson – a rengeteg új belépő család
miatt akár pályázati pénzből is.
 A dunakeszi egyesülettől kapott ötletek megvalósításában a következőkre jutottunk: A
társasozós klub illetve a hozd-vidd ruhacsere program szervezésében Deme Hajni, MolnárTihor Eszter, Csete Annamária illetve Czoch András ajánlott föl segítséget. A két program
külön-külön illetve együtt szervezhető. Helyszínnek a Szent Márton Közösségi Ház és a
Családi Napközi emeleti terme merült fel, illetve ideális időpontnak a szombat délelőtt. A
Közösségi Házért fizetnünk kellene bérleti díjat, az első 3 alkalomét Molnár-Tihor Eszterhez
kapcsolódó cég finanszírozná. A ruhacsere programra az évszakonkénti gyakoriság (évi 4)
lenne megfelelő. Felmerült az első ilyen dátumnak április 8. szombat, helyszíne a Közösségi
Ház.
 Ezeken kívül még a következő programlehetőségek merültek fel, zárójelben szerepel az
ötletgazda:
 2 havonta táncház szervezése, van rá igény, ld. néptáncvizsga, péntek/szombat este,
anyagi vonzata lenne, akár belépő, Művelődési Házat évente egyszer ingyen veheti bérbe
az egyesület. (Molnár-Tihor Eszter)
 Deme Tamás tartana előadást fiataloknak a tetoválásról (Deme Hajni)
 bábszínház szervezése, illetve lábujjal bábozó művész meghívása akár a családi napra vagy
októberre. (dr. Hollai Zsófia)
 felsős illetve középiskolás gyermekek számára különféle témákban előadások,
foglalkozások szervezése (1-2 óra) külön illetve valamilyen másik program keretében,
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esetleg a NAFIÁVAL együttműködve (Gyöngyösi Gyula, Hollai Zsófia); másik program –
táblácska képek (Molnár-Tihor Eszter)
 gyermekeink számára kulturált buli szervezése (Csete Annamária)
 játszótér projekt – Önkormányzat felé nyomást gyakorolni az Egyesület nevében, a helyszín
kérdéses: Duna-part Dámtól Zebegény felé, esetleg a Motorcsónakklubtól elkérni a
telephelyüket, mivel az is önkormányzati tulajdon. Az ötlet / téma megmozgatta a
jelenlevő egyesületi tagokat
A közgyűlés a napirendi pontot elfogadta.
5. Egyéb – tagdíj befizetés, matrica átvétel
 Czochné Maurer Bernadett tájékoztatott a nagycsaládosok gázártámogatási lehetőségéről
 Dr. Drobilichné dr. Hollai Zsófia tájékoztatott a József Attila Színház műsoráról
 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, melyről
Czochné Maurer Bernadett tájékoztatott. Felsorolásra kerültek a nagymarosi kedvezményt
adók: Fekete Tanya, Kutyakanyar állatorvosi rendelő, Széplasz Júlia zöldséges, Édeske
Cukrászda, Maros Étterem, Vígmatróz étterem
 NAGYE-s pólót aki szeretne, jelezze e-mailben az elnökség felé
 beszélgettünk az élelmiszer-mentés program lehetőségeiről, végül nem pályázza meg az
Egyesület
 a Családsegítő Szolgálat nyári táboraiba jelentkezhetnek a középiskolás fiatalok segítőnek,
ez szükséges számukra az érettségire jelentkezéshez
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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