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Közgyűlési jegyzőkönyv 
 

Készült: a Nagycsaládosok Szentendrei Egyesülete 2018. évi rendes közgyűlésén 
A közgyűlés időpontja: 2018. február 22. 18.00 óra 

A közgyűlés helyszíne: 2000. Szentendre Kálvária utca 16/C 

Jelen vannak a csatolt jelenléti ív szerint személyesen 18 fő egyesületi tag szavazati joggal.  

1. Közgyűlés megnyitása, jelenlévők üdvözlése, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők 

megválasztása. 

Osoha László, az egyesület elnöke üdvözli a megjelenteket és bejelenti, hogy a 18.00 
órára meghirdetett közgyűlés a megjelentek csekély létszáma miatt határozatképtelen 
volt. Jelen közgyűlés a 18.30 órára meghirdetett megismételt közgyűlés. 

Osoha László a jelenlévőknek felajánlja személyét, mint levezető elnök és felkéri, 
jegyzőkönyvvezetőnek Osoha Katalint, valamint jegyzőkönyv hitelesítőknek 

Hoffner Szilviát és Kátai László tagtársakat. A nevezettek a felkérést elfogadják. 

A közgyűlés a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető személyét, nyílt kézfeltartásos 
szavazással 18 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadják. 

A közgyűlés a hitelesítők személyét, nyílt kézfeltartásos szavazással 18 igen, 0 nem, 
és 0 tartózkodás mellett elfogadják. 

Osoha László megállapítja, hogy a jelen megismételt közgyűlés a megjelentek 
számától függetlenül határozatképes. A közgyűlés napirendje Azonos a meghívóban 
közölt napirendi pontokkal. 

Napirendi pontok: 

1. Közgyűlés megnyitása, jelenlévők üdvözlése, jegyzőkönyvvezető és -hitelesítők 
megválasztása.  

2. Az előző közgyűlés óta belépett új tagtársak bemutatkozása.  
3. A 2017. évi elnöki beszámoló szóbeli kiegészítése. 
4. Felügyelő bizottság beszámolója a 2017. évi gazdálkodásról. 
5. Hozzászólások a beszámolókhoz, a beszámolók elfogadása. 
6. A Jelölő Bizottság elnöke beszámolója a Felügyelő Bizottsági tagra érkezett 

javaslatokról. 
7. Választás mentének ismertetése, lebonyolítása.  
8. Szavazatszámláló bizottság megválasztása.  
9. Szavazás. 
10. Szünet. A szünet alatt a Szavazatszámláló Bizottság összesíti a szavazatokat. 
11. A szavazás eredményének ismertetése. 
12. Nagycsaládosok Országos Egyesületével kapcsolatos változások ismertetése  
13. Tervek elképzelések 2018. évre 
14. Közgyűlés zárása 

 A közgyűlés a napirendi pontokat nyílt kézfeltartásos szavazással 18 igen, 0 nem, és 0 
tartózkodás mellett elfogadják. 

2. Az előző közgyűlés óta belépett új tagtársak bemutatkozása.  
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Osoha László elmondja, hogy a 2017 évi rendes közgyűlés óta 9 család kérte felvételét 
az egyesületbe, ugyanakkor saját elhatározásból, tagdíjfizetés elmulasztása miatt, 
illetve időleges lakcímváltozás miatt 19 családdal csökkent az egyesületünk tagjainak 
száma. Összességében egyesületünket jelenleg 74 tagcsalád alkotja. Az újonnan 
belépett tagcsaládok közül senki nem jelent meg a közgyűlésen. Helyettük az új 
tagtársakról Osoha László mondott néhány bemutató mondatot. 

1. Marozs Ferencné 
2. Paitz Krisztina 
3. Kis Valéria 
4. Gulyás Melinda 
5. Balaskó Mária 
6. Ubránkovics Bernadett 
7. Mogony-Bajor Boglárka 
8. Soltész Emese 
9. Fazekas Sarolta 

3. A 2016. évi elnöki beszámoló szóbeli kiegészítése.  

Osoha László elmondta, hogy a mérleg főösszege 1,062 e Ft, saját tőke 1,017 e Ft volt. 
Az egyszerűsített beszámoló mérlege és eredmény levezetése mellékelve. Az előző 
évhez képest az egyesület vagyona 45,000.- forinttal növekedett.  

Az elnöki beszámolóhoz Kapás Ferenc szólt hozzá 

1. Pénzügyi mellékletet nem találta a kiküldött közgyűlési meghívó mellett 

2. A 2016-os beszámolót nem találja a honlapon 

Osoha László válaszai: 

1. A pénzügyi melléklet a közgyűlés megkezdése előtt elérhető volt a 
regisztrációs asztalnál. 

2. A 2016-os beszámoló a honlapra felkerül. 

A közgyűlés a 2017. évi elnöki beszámoló szóbeli kiegészítését nyílt, kézfeltartásos 
szavazással 18 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadják. 

Nagycsaládosok Szentendrei Egyesületének közgyűlésének 1/2018 (02.22) számú 

határozata: A közgyűlés az elnök beszámolóját a 2017. évi munkáról elfogadja. 

 

4. Pénzügyi beszámoló a 2017. évi gazdálkodásról Felügyelő Bizottság tagjától.  

A felügyelő bizottság beszámolóját Benzsay Réka a Felügyelő Bizottság elnöke 
mondta el a Közgyűlésnek. 

A Felügyelő Bizottsági beszámolóhoz hozzászólás nem volt. 

A közgyűlés a Pénzügyi beszámoló szóbeli kiegészítését nyílt, kézfeltartásos 
szavazással 18 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadják. 

Nagycsaládosok Szentendrei Egyesületének közgyűlésének 2/2018 (02.22) számú 

határozata: A közgyűlés az 2017 évi pénzügyi beszámolót elfogadja.  
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5. Hozzászólások a beszámolókhoz, a beszámolók elfogadása.  

A beszámolók a korábbi napirendi pontok szerint megtárgyalásra és elfogadásra 
kerültek.  

6. A Jelölőbizottság elnöke, Eckensberger Zsolt elmondja, hogy a felügyelőbizottsági 
tagságra 5 főre érkezett jelölés: 

1. Eckensberger Zsolt 

2. Kapás Ferenc 

3. Koren Tamás 

4. Soltész Emese 

5. Vorindánné Gyüre Ágnes 

A jelöltek közül hárman vállalták a jelölést, és így felkerültek a szavazólapra.  
Ismerteti a szavazás menetét. 

Osoha László javasolja, hogy a Jelölőbizottság tagja mellé Megyesi Katalint és Kapás 
Ágnest a Szavazatszámláló Bizottságba. A közgyűlés nyílt, kézfeltartásos szavazással 
17 igen, 0 nem, és 1 tartózkodás mellett elfogadják. 

7. Szavazás 

8. Szünet, a szünetben a Szavazatszámláló Bizottság összesíti a szavazatokat. 

9. A Szavazatszámláló Bizottság ismerteti a szavazás eredményét.  

Eckensberger Zsolt: 13 

Soltész Emese: 2 

Vorindánné Gyüre Ágnes: 3 

Az új Felügyelő Bizottsági tag: Eckensberger Zsolt 

10. Nagycsaládosok Országos Egyesületével kapcsolatos változások ismertetése.  

Osoha László a NOE Vezetőségi Gyűlésen elhangzottakat megismerteti a közgyűlés 
tagjaival. 
A Közgyűlés Osoha László beszámolóját a NOE-val kapcsolatos tájékoztatását 
tudomásul veszi 

 

11. 2018-es programok tervezete.  

Osoha László 2018 évi programok, tervek ismertetése kapcsán elmondja, hogy a már 
évek óta rendszeresen megtartott, hagyományosnak számító rendezvények, ebben az 
évben is megrendezésre kerülnek. Húsvéti tojáskeresés, Tavaszi-, őszi Családi Nap, 
Mikulás ünnepség, különféle kézműves foglalkozások. Új elemként bekerül a 
programba, hogy környékbeli kirándulásokat szervez az egyesület. Az év folyamán 
amennyiben felkérést kapunk valamely városi rendezvényen történő közreműködésre, 
erőnkhöz mérten azon is részt veszünk.  




