
Közgyűlési jegyzőkönyv

Készült: 2013. február 28-án a Vizes_Nyolcas Uszoda és Szabadidókozpont
konferenciatermében, Szentendre, Kálvária út 1 6'

Tárgy: Nagycsaládosok Szentendrei Egyesületének évi rendes, tisztújító köz-
gyűlése.

Jelen van: mellékelt jelenléti/regisztráciÓs ív1 szerint személyesen 26 Íő. Az alap-
szabályban foglaltak értelmében további 12 főt jelenlévő meghatalma-
zott' rendes tag képvisel.

í' A közqvűlés meqnvítása

Kapás Ferencné, mint az egyesület elnöke üdvözölte a jelenlévoket, bejelenti,
hogy ez a közgyűlés megismételt közgyŰlés, tekintettel arra, hogy a 2013. február
13-ára meghirdetett közgyűlés a megjelentek alacsony számára tekintettel, haiá_
rozatképtelenség miatt elmaradt. Napirend Változtatásra nincs lehetőség. a köz-
gyűlést a meghívóban3 jelzett napirend szerint folytatjuk le'

Az elnök javaslatot tett

o közgyúlés levezető elnökére Hidegkúti Gergely személyében;

r jegyzőkÖnyvvezetőre osoha Katalin személyében;

. jegyzőkönyv_hitelesítcjkre orováné Kiss MáÉa és Varga Csilla személyé-
ben.

A közgyŰlés a fenti személyeket kéÍeltartással 38 igen 0 nem, 0 tartózkodás mel-
lett (egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkÜl) elfogadta.

Hidegkúti Gergely átvette a közgyűlés vezetését.

2. Úi taqok bemutatása

A kozgyŰlés levezető elnöke felkérte jelenlévő Új tagtársakat a bemutatkozásra,
majd felkérte az egyestjlet elnökét a 2012. évben belépett, de az itt meg nem je-
lent új tagok bemutatására

3' Eves beszámoló

A közgyÍilés levezető elnöke az lntézőbizottság által elkésztett és előre kikÜldött'
továbbá az egyesület honlapján is előzetesen közzétett 2012. évi EgyszerűsÍtett
beszámolójának kiegészítésére fe|kéri az lntézóbizottság tagjait.

Szóbeli kiegészités nem tÖrtént. Ezután a felkérte a közgyűlést a Beszámoló elfo-
gadására. A közgytlilés kéáeltartással 38 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett (egy-
hangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkÜ|) elfogadta a BeszámolÓt.

r l. sz. me llék let: je len lét i/regisárác ió5 ív
' A Ktizgyúlésen a rendes tagokat sajátjogukon egy szavazat illeti meg. A rendes tag nevére szóló' át nem ru-

^ 
házható meghatalmazással legfeljebb további négy tagot képviselhet.

'2. sz. melléklet: köz5iúlési meghívÓ



4. Gazdasági felelős beszámolóia

A közgyűlés levezetó elnöke felkérte Selmeczi Józsefné gazdasági felelőst az
előre kikÜldött, továbbá az egyesÜlet honlapján is közzétett az Egyszerűsített Be-
számoló mellékleteit képezó 2012 évi pénzÜgyi mérleg és eredmény levezetésé-
nek kiegészÍtésére'

Szóbeli kiegészítés nem történt. Ezután a felkérte a közgyűlést pénzÜgyi mérleg
és eredmény levezetésének elfogadására. A közgyűlés kézfeltartással 38 igen 0
nem, 0' tartózkodás mel|ett (egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) el_

fogadta.

5. Számvizsqáló bizottsági beszámoló

A kÖzgyűlés levezető elnöke felkérte a Számvizsgáló Bizottság elnökét _ HáÍráné
Fitos Adrient - az előre kikÜldött, továbbá az egyesület honlapján is kőzzétett
beszámolójának kiegészítésére.

Szóbeli kiegészítés nem történt. Ezután a felkérte a közgyű|ést a beszámoló elfo-
gadására. A közgyiilés kéíeltartással 37 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett (egy-
hangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta a Számvizsgáló bizott
ság beszámolóját.

6' Ellenórző bizottsági beszámoló

A közgyűlés levezetó elnöke felkérte az Ellenórző bizottság tagját - Benzsay Ré-
kát- az előre kiküldött, továbbá az egyesület honlapján is közzétett beszámoló
kiegészítésére.

Szóbeli kiegészítés nem történt' Ezután a felkérte a közgyűlést a beszámoló elfo-
gadására. A közgyúlés kézfeltartással 38 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett (egy-
hangúan, etlenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadÍa az Ellenórzó bizottság
beszámolóját.

7. Az eqvesület vezetőséqének lemondása

Kapás Ferencné az egyesület elnöke az lntézőbizottság, az Ellenőrzö Bizottság
és a Számvizsgáló Bizottság tagjainak nevében - megköszönve a tagság bizal-
mát - lemond jelenlegi tisztségéró|.

8' Jelöltek bemutatása. úi ielöltek felkérése

A közgyűlés levezető elnöke bejelenti, hogy Tóth lstván, akÍt az lntézőbizottság
2013. január 4_én megbízott _ a tisztújításhoz kapcsolódóan - a Jelölőbizottság
e|nöki feladatainak ellátásával időközben, megbízásáról lemondott. Lemondása
miatt felkéri Kapás Ferencet, mint a Jelölőbizottság tagját a megválasztandó tisá-
ségviselők bemutatására.

Kapás Ferenc bejelenti, hogy a szavazó|apra felkerült és a Jelölóbizottság által az
egyesület tisáségeire javasolt tagtársak a jelölést e|fogadták, továbbá néhány
mondatban bemutatta a jelölteket.

A levezető elnök Íelkéri a közgyűlés résztvevőit, hogy kíván-e valaki még újabb
jelöltre javaslatot tenni. Javaslat nem érkezett'

Toth lsfuán, mint lntézőbizottság tagjelölt bejelenti, hogy e tisáséget egyéb elfog-
laltsága miatt nem tudja vállalni, a jele|ö|éstől visszalép.

A közgyűlés, beleértve a Jelölöbizottságot is TÓth lstván bejelentését tudomásul
vették.



9. Szavazás menete' Szavazatszámláló Bizottsáq meqválasztása

A Jelölőbizottság ismertette a szavazás menetét, amit a közgyűlés elfogadott.

A szavazás előtt a közgyűlés kÖzfelkiáltással egyhangúan megválasztotta a Sza_
vazatszámláló Bizottság elnökét orováné Kiss Márta, tagjait Hománné Sinko- '
vics Piroska és Elter lstvánné személyében, melyet az érintettek elvállaltak.

10' Szavazás
Az új tisztségviselők megválasztása titkos szavazással.

1í'Szavazás eredménve

A SzavazatszámlálÓ Bizottság elnöke ismertette a szavazás eredményét az aláb-
biak szerint:

Elnökre és a gazdasági felelósre leadott szavazás eredménye:

Név Szavazatszám Eredmény
Kapás Ferencné 3B elnök
Selmeczi Józsefné 38 qazdasáqi íelelős

lntézőbizottság szavazás eredménye:

Név Szavazalszám Eredménv
Benzsav Réka 32 lntézóbizottsáqi taq
Boqátiné Schütz Gabriella 30 lntézőbizottsáoi taq
Csizmadia Zoltánné 27 lntézóbizottsáqi taq
Háfráné Fitos Adrien 27 lntézóbizottsáqi taq
Mikóné Serqő Viráo 6
osoha László 32 lntézőbizottsáqi taq
Varqa Csilla 16

Ellenórzó bizottsági szavazás eredménye:

Név Szavazat-
szám taqnak

Szavazatszám
elnöknek Eredmény

Tariánviné Bíró Eva 38 Ellenőrző Bizottsáq elnöke
Csenki Tamásné 37 Ellenőrzó Bizottsáq taq
Vorindánné Gyüre
Aqnes ől

Ellenőrző Bizottság tag

Számvizsgáló bizottsági szavazás eredménye

Név Szavazatszám
taqnak

Szavazatszám
elnöknek Eredmény

orováné Kiss Márti 38 Számvizsgáló
Bizottsáq elnöke

Némethné Tóth Ágota 37 Számvizsgáló
Bizottsáo taq

Elter lstvánné 37 Számvizsgáló
Bizottsáo tao



12. 2013' évi tervek. elképzelések

Az lntézóbizottság a tagságnak előre kiküldte' valamint a honlapon kÖzzétette a
2013. évt terveket, elképzeléseket, melyekhez újabb javaslat nem érkezett, aá a
közgyűlés kéáeltartással 38 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett (egyhangÚan, el-
lenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta.

í3. Eqvebek

Az Újonnan, illetve az ismételten megválasztott tisáségviselók megköszönték a
tagság bizalmát.

14' Zárszó
A levezetö elnök gratulált és sikeres munkát kívánt az új tisztségviselóknek, meg-
koszonve a megjelent tagok részvételét a közgyillést berekesáette.
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/Osoha Katalin
jegyzökönyvvezető

Melléklet:

.......W.:.t.r+1 ..

orováníKiss Márta
jegyzőkönyv hitelesítő

Jelenléti ív 3 lap
Meghatalmazás 12 lap
Nyilatkozat 13 lap

..lÍg*'.h'!h
Varga Csilla

jegyzőkönyv hitelesÍtő



Nagycsaládosok Szentendrei Egyesülete
Kaptk Ferencné elnitk

200() Szentendre. Szqtmúri u. 38.

Tel: 0ó-2ó/3 ] 2-858: Mobil:06-20i397-73-75
E-nail: c!nlk !'tlszyehAerelo n/ó
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Meghívó

Tisztelt TaglársakI

Tiszlelettel meghívlak Benneteket 2013. február 28-án (csütiiÉökön) 18.00 órakor tartandó

tisztúj ító közgyűlésünke.

Helyszín: Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidőközpont - 2000 Szentendre, Kálvária út 16ic

2013. február 13.-i közgyűlés a megjelentek alacsony száma miatt hatarozatképtelen volt. A
megismé1elt közgyűlést a fent jelzett helyen és időpontban tartjuk. változatlan napirenddel. rnelyre
minden egyesületi tagot tisztelettel meghívok. A megismételt közgirilés a megjelentek számátől
fiiggetlenül határozatképes.

Javaslom azon taglársaknak. akik egyéb fontosabb elfoglaltságuk miatt a megisnrételt közgyűlésen
nem tudnak részt r'enni. éljenek az alapszabályunk biZtoSította lehetőséggel. mely szerint:

.... A rendes latri nevére szóló, át nem rttházhcttó meghatalmazassal legfeljebb tovúbhi nég,, tagot
képviselhet....

Napirendi pontok:

1. Közgyűlés megnyitása. jelen1évők üdvözlése. levezető elnök. jegyzőkönyvvezetó és

hitelesítők megválasáása
2. Az előző közgyútés óta belépet új tagtarsak bemutatkozása

3. A 2012-es elnöki beszámolójának szóbeli kiegészítése _ beszámoló rnegtekinthető

honlapunkon
4. Pénzngyi felelős beszámolója a 2012_es évi gazdálkodásról

5. Számvizsgáló bizottság beszámolója az elmúlt év tapasztalatairól

6. Ellenőrző bizottság beszánrolója 2012-es é\' tapasztalatairól

7. Ajelenlegi Intézó_, Számvizsgáló- és Ellenőrző BiZottsági tiSZtSégViSelők lemondása

8. Jelölőbizottság elnöke bemutatja egyesületünk különböz<i tisztségeire javasolt tagtársakat.

és javaslatot kér esetleges további jelöltekre

9. .Telö|őbizottság átalakulása Szavazatszám|áló bizottsággá, szavazás rendjének ismertetése

10. A tisáségviselők megválasztása titkos szavazással

11. A szavazás eredményének ismertetése

12. Tervek elképzelések 2013-ra

13. Egyebek
14. Közgyűlés zárása

Szentendre, 2013' február 14.

Kapás Ferencné
elnök


