Jegyzőkönyv
Nagycsaládosok Nagymarosi Egyesületének
2018. február 2-án tartott közgyűléséről.
Közgyűlés helye: 2626 Nagymaros, Váci út 19. Református Egyházközség közösségi terme
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.
Közgyűlést vezeti: Dr. Drobilichné Dr. Hollai Zsófia, az egyesület elnöke
Jegyzőkönyvvezető: Trieb Mariann, titkár
19:00 órakor a közgyűlés nem volt határozatképes, ezért a közgyűlést újra össze kellett hívni.
19:30-kor a közgyűlés határozatképes volt.
Az elnök az ülést megnyitja, és egyben közli a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. Napirend előtti felszólalások
2. Új egyesületi tagok bemutatkozása
3. Éves beszámoló – tartalmi és pénzügyi.
4. 2018-as év programjai.
5. Egyéb – tagdíj befizetés, matrica átvétel

A napirendi pontokat a közgyűlés megszavazta.
1. Napirend előtti felszólalások
 Dr. Drobilichné dr. Hollai Zsófia tájékoztatta a közgyűlést, hogy az új belépő családok tagkártyái illetve a 2018-as 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 köszönetet mondott az egyesület azon tagjainak, akik a
tavalyi év során sok segítséget, önkéntes munkát nyújtottak a programok
megszervezésében, lebonyolításában.

 Dr. Drobilichné dr. Hollai Zsófia érdeklődött a jelenlévőktől – mivel kevesen vannak - , hogy
kezdési időpont megfelelő-e, vagy a későbbiekben csúsztassuk valamerre. Úgy döntött a
közgyűlés, hogy marad a kezdési időpont.
 Kovács Barna jelezte, mivel korábban el kell mennie, hogy vállalja ebben az évben is a
paradicsomlé szervezést, szállítást.
 Hamvas Brigitta jelezte, hogy ő csak e-mailen keresztül kéri a NOE leveleket, postán a
továbbiakban nem.
 Dr. Drobilichné dr. Hollai Zsófia megköszönte a Czanka családnak a kedves vendéglátást a
református közösségi teremben, a közgyűlés helyszínén.
A közgyűlés a napirendi pontot elfogadta.

2. Új tagok bemutatkozása – előterjesztő: dr. Drobilichné dr. Hollai Zsófia elnök
2018-ben 6 új család csatlakozott az egyesülethez.

Belépési nyilatkozat érkezett a következő családoktól: Czanka Gábor és dr. Pacsika Edit, dr.
Kocsis István Tamás és dr. Mátrai Anna, Horváth Barnabás és Szabó Tünde, Tisch Dániel és
Harmincz Márta, Márky Ádám és Mészáros Annamária, Orr Máté és Szabó Henrietta

Striker Sándor és Arapovics Mária egyesületi státuszán gondolkodunk, mivel a gyerekeik
megnőttek, és nem aktív tagjai továbbra az egyesületnek, kilépni viszont nem szeretnének.

Az Alapszabály értelmében az elnökség döntött korábban a tagok felvételéről, a szívélyes
üdvözlést követően a családok jelenlévő képviselői bemutatkoztak.

2017-ben 72 család tartozott az egyesülethez, 2018-ban 78 család.
Kettős tag egyesületünkben 76 család, ezzel a számmal a NOE-n belül nagy egyesületnek
számítunk.

A közgyűlés a napirendi pontot elfogadta.
3. Éves beszámoló – tartalmi és pénzügyi – előterjesztő: dr. Drobilichné dr. Hollai Zsófia elnök,
Heinczingerné Szűcs Erika pénztáros
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Heinczingerné Szűcs Erika ismertette a tavalyi pénzügyi számokat.
A 2017-es évet 350.000,-Ft egyenleggel zárta az egyesület (bankszámla+készpénz).
Bevétel: 426.000,-Ft a tagdíjakból, ebből 108.000,-Ft ment a NOE felé, tehát maradt:
318.000 Ft
A kiadások: 212.000,-Ft rendezvényekre, 108.000,-Ft NOE felé tagdíj, 9.000,-Ft bankköltség,
3.000,-Ft postaköltség, 3.000,-Ft üzemanyagköltség. Mindösszesen: 335.000,-Ft
A közgyűlésen néhány szóban bemutatásra kerülnek a tavalyi év programjai:
A 2017-es évi beszámolót az Elnök Asszony elkésztette, és körbeadta a közgyűlésen, ebben
a programokról részletes beszámoló készült, melyet el lehet olvasni.
 február 3. éves közgyűlés
 április 1. ruha cserebere, ősszel is megrendezésre került, az is jó volt
 június 25. – családi nap – sikeresnek mondható családi nap. Közös főzés, kézműveskedés,
vetélkedő, íjászat várta a jelenlévőket. Igen kellemes napot töltött együtt a jelenlévő
családok serege.
 szeptember 30. buszos kirándulás a Skanzenbe Szentendrére, 11 család vett részt
 november 12. – családi nap, kézműveskedés, társasozás, közös pizzázás és a Suhaj együttes
muzsikája és táncház várta a résztvevő gyerekeket, felnőtteket.
 december – ACSSZ – 4 családhoz kerültek az adományok. A megajándékozottak hálásan
köszönték az adományokat.
 decemberben érkezett szövetadomány
 12 egyesületi család kapott élelmiszerbankos adományt karácsonykor
 Deme Tamásné Hajnit köszöntötték, mint önkéntest, az egyesületben végzett munkájáért,
köszönet érte!
 decemberben 10 család vett rész az Erkel Színházban a Diótörő c. előadáson
 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. 2018-as év programok
 ruhacsere-bere lehetőség legyen, tavasszal és ősszel, Deme Hajni és Koncsolné Edit vállalta
a szervezést, esetleg Nani
 buszos kirándulás, Hollókő és Ipolytarnóc merült fel lehetőségként. Ipolytarnócot Aradi
Zsuzsi járja körül, Hollókőt Trieb Mariann, lehetséges időpontok: ápr. 14. és május 26.
 családi nap júniusban, szervező segítő Deme Hajni
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 őszi program – külön felnőtt, külön gyerek lett megszavazva, a gyerekprogramban segítő
Deme Hajni, a felnőtt programban Czankáné Edit, Koncsolné Edit, Deme Hajni, Hamvas Brigi,
Kocsis István Tamás – előadás a gyertyafényes vacsorán
 kirándulás a Prédikálószékre vagy a Kopasz-hegyre (Márianosztra) májusban Hamvas Brigi
 horgászós délután – Alsópetény, Drobilich Janó vállalta a szervezést
 biciklitúra a közelben – Molnár-Tihor Eszter vállalta a szervezést
 előadások felnőtteknek, Kocsis István Tamás vállalta az előadásokat, összesen 3 téma merült
fel, az első időpont március 10. a közösségi házban
 paradicsomlé – Kovács Barna
 fokhagyma – Bálint Ildikó
 papíráru – Kovács Gábor
 karácsonykor ismét lesz angyali csomagküldő
 kisbaba születés esetén komatál szervezése
A közgyűlés a napirendi pontot elfogadta.
5. Egyéb
 Felsorolásra kerültek a nagymarosi kedvezményt adók: Fekete Tanya, Kutyakanyar
állatorvosi rendelő, Széplasz Júlia zöldséges, Édeske Cukrászda, Maros Étterem, Deme Hajni
– fodrász
 NAGYE-s pólót, vagy egyéb repi anyagot – toll, sapka, hűtőmágnes – lehetne csináltatni
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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