Jegyzőkönyv
Nagycsaládosok Nagymarosi Egyesületének
2019. március 8-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
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. Új egyesületi tagok bemutatkozása
2. Éves beszámoló – tartalmi és pénzügyi
3. Tisztújítás
4. 2019-es év programjai
5. Egyéb

A napirendi pontokat a közgyűlés megszavazta.
1. Új egyesületi tagok bemutatkozása – előterjesztő: dr. Drobilichné dr. Hollai Zsófia elnök
Belépési nyilatkozat érkezett a következő családoktól: Döbrössy Gergely és Csernői Ildikó,
Tóth Gábor és Heininger Adrienn, a családok jelenlévő képviselői bemutatkoztak.
5 család jelezte kilépési szándékát, 3 válás miatt, 2 pedig nem volt aktív tag.
Jelenleg az egyesületnek 75 tagcsaládja van, összesen 270 gyermekkel.

A közgyűlés a napirendi pontot elfogadta.

2. 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 2018-as évet 193e Ft
egyenleggel zárta az egyesület.
A tagdíjakból 448e Ft jött be, ebből 116e Ft-ot továbbítottunk a NOE felé. Rendezvényekre
180e Ft-ot fordítottunk.
A közgyűlésen néhány szóban bemutatásra kerülnek a tavalyi év programjai:
 március 10-én Dr. Kocsis István Tamás tartott előadást a kiégésről
 júniusban családi napot szervezett az egyesület, ennek megszervezésére nyert
önkormányzati pályázati forrásból 50e Ft-ot a NAGYE
 októberben gyertyafényes vacsora volt a házaspárok számára, melyet Dr. Kocsis István
Tamás előadása színesített az El Caminóról
 novemberben családi kézműves délutánt szerveztünk gyermekek és felnőttek számára
egyaránt
 tavasszal és ősszel 1-1 alkalommal ruha cserebere volt a tagcsaládok számára
 decemberben, karácsonykor 4 családot ajándékozott meg az egyesület az ACSSZ
keretében családjaink felajánlásából
 az év folyamán 3 alkalommal kapott adományt az egyesület

A közgyűlés a napirendi pontot, a beszámolókat egyhangúlag elfogadta.
3. Tisztújítás
Idén lejárt az elnökség 3 éves mandátuma. Deme Tamásné, Hajnin kívül nem sikerült maguk
helyett jelölteket találni a következő 3 évre. Előző évben kellett volna felállítani a
jelölőbizottságot, de ez nem történt meg. Heinczingerné Szűcs Erika jelezte, hogy szívesen
lenne továbbra is elnökségi tag, a többiek átadnák a tagságukat. Ha nem találnak további
jelölteket, az elnökség még egy évig vinné az egyesületet tovább, és felajánlották, hogy az év
folyamán az érdeklődő jelöltek részt vehetnek 1-1 elnökségi ülésen, és ismerkedhetnek a
feladatokkal. Az elnökség tájékoztatja a tagságot két héttel az elnökségi ülés előtt az ülés
időpontjáról, és a lehetséges részvételről.
Lénárt Kitti és Molnár-Tihor Eszter jelentkezett, mint érdeklődő.
Az elnökség megpróbált egy 3 fős jelölőbizottságot is felállítani a következő évi átadásra, de
erre sem volt jelentkező.
A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadta, miszerint az elnökség még egy évig ellátja a
feladatokat.
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A közgyűlés Deme Tamásnét, az új elnökségi tagot egyhangúlag elfogadta.
4. 2019-es év programjai
 Dr. Márky Ádám egyesületi tag szívesen tartana előadást életmód témában, ennek
időpontja március vagy szeptember lehetne.
 Szeptember 14-én lesz a NOE őszi találkozója Szentendrén
 családi nap:
- kerékpártúrázós piknikezős program, ennek úticélja Helemba és a Burdahegy lehetne (15 km biciklizés, 3 km túrázás), illetve másik úticél a
Gyadai tanösvény lenne.
- a hagyományos családi nap (plébániakertben) is hasonló támogatást
kapott a résztvevők körében.
- lehetséges időpont: június 22. vagy 29.
 az őszi program a gyertyafényes vacsora a házaspárok számára és/vagy a pizzázós,
kézműveskedős ebéd lenne, az utóbbit többen preferálták
 ruha cserebere is felmerült, többen támogatják a megszervezését
 az előző évben elmaradt buszos kirándulás úticéljának Ipolytarnócot szavazták meg a
jelenlévők (Hollókő merült fel még lehetőségként), ennek időpontja április 6. vagy 27.
 spontán vasárnap délutáni kirándulás ötlete merült föl – Kopasz-hegyre, ennek egyszerű a
szervezése, egy kör-e-mail formájában.
 papíráru rendelés lesz május-június hónapban Kovács Gábor szervezésében
 paradicsomlé rendelési lehetőség augusztusban Kovács Barna szervezésében
 előző évekhez hasonlóan fokhagyma-, almarendelés és komatál szervezése merült föl
A közgyűlés a napirendi pontot elfogadta.
5. Egyéb
 Lénárt Kitti jelezte, hogy március 31-ig pályázhatnak a civil szervezetek önkormányzati
támogatásért
 éves tagdíjat lehet utalni az egyesületnek, illetve készpénzben fizetni
 Czochné Maurer Bernadett a NOE adatkezelési szabályzata alapján elkészítette a NAGYE
adatkezelési szabályzatát
 a rendezvények fényképeit a következőképpen lehet megnézni: új (mindenki számára
ismert) e-mail címen lévő drive-on
 a Google-csoportra való áttérés lehetősége felmerült
 30e Ft-os festékanyag adományra pályázhatnak az érdeklődők

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

__________________________

hitelesítő

hitelesítő

__________________________

__________________________

elnök

jegyzőkönyvvezető
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