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Jelenlévők: Anta! Enikő, Yrazimér Nikolett, Csákvári Zsolt, Szabó Kriszta, Borbély Lívia, Tilai Martin,
HidvégiJakab, Lajtai Noémi, Szabó Csaba
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közgyűlés.

Levezető elnök: csákvári zsolt
J e gyzó kö nywezető : Antal Enikó

Sz av az at sz á m I á l Ó k: szabó csaba és Lajtai Noémi

Levezető elnök szeméIyének megváIasztása:

Tilai Martin jelöli Csákvári Zsoltot. Csákvári Zsolt elfogadja a jelölést-

9 igen
0 nem

0 tartózkodoft

Elfogadtuk a levezetó elnök személyét.
A közgyúlés ennél a döntésnél határozatképes volt

Jegyzőkönyv hitelesítő :



{"*:xx,2
S zavazabzám I áI ó s ze m él yek megváIas zás a :

Szabó Csaba jelöli Kazimér Nikolettet, Csákvári Zsolt jelöli Szabó Csabát. Tilai Martin
Jelöli Lajtai Noemit. Kazimér Nikolett nem fogadja el a jelölest. Szabó Csaba elfogadja a
jelölest. Lajtai Noémi elfogadja a jelölest.

szabó csaóa szavazatai
7 igen

, o|n!i{*.o

Lajtai Naémi szavazatai
8 igen

,, noolí[*,o

Elfogadtu k a szav azatszám lá lók személyét.
A közgyűlés ennél a döntésnél határozatképes voli.

J egyőkönywezető szeméIyének megváIasztása:

Csákvári Zsolt jelöli Antal Enikót. Antal Enikő elfogadja a jelölést.

9 igen
0 nem

0 taftőzkodás

Elfogadtuk a jegyzókönywezetó személyét.
A közgyúlés enné! a dönt*nél határozatképes volt.

zl.attrevező
Gyerekanlmátorok Ewesülete _

^1J.42 ts.,Alsóőr út 9/B. ./'-' l----Adószám: ts669a6z-i;, L_ír T
csákvári zsbltTilai MartinJegyzókönyv hitelesítő :
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Napirend elfogadása:

Levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat:

Az Eg yes ü let vezetősfi; én ek beszá molója (szóbel i előteriesáes)
előterjesáó: Antal Enikő

Új vezetőség megvátasáása (szóbeli elóteriesáés)
elóteiesztó : Csál<vái Zsolt

XXVI!. Nemzetközi Gyerekfesztivál programigazgatóságának beszámolója (szóbeli
elóterjesáés)
előte rje sztő : SzaI m a Kri szti n a

FEB beszámolója (szóbeli előterjesztes)
el őterj esztő: Kaz i m ér N i kot ett

E gye bek, bejelentése k (szóbel i előtedesztés)
előterjesztő: Gombos Gréta Naémí

8 igen
1 nem

0 tartózkodás

Etfogadtuk a napirendi pontokat.
A közgyűlés ennél a döntésnél határozatképes volt.

1-

2.

4.

5.

Jegyzőkönyv hitelesítő :



Zabhesyező
Cyereí<animátorof<, Egyesü lete

Napirend

1. Az egyesület vezetőségének besámolója
(szóbel i e|óterjesá és} e l őte rj e sztő : C s á kv á i Zsol t

Csákvári Zsolt megköszöni a leköszönő vezetóségi tagok sokévi munkáját.

Szalma Krisáina távollétében Kazimér Nikolett ismerteti az egyesületi a legutóbbi közgyúlés óta
megvalósult programokat. Dió§di Családi nap, Pedagogusnapi csapatépító, Csiki hegyek ÁtaÉnos lskola
sport nap, Sotymári Chili Fesztivál, Solymári Búcsú, Solymári lGlandgyár, és még számos kisebb
gyerekprogram. Krisái hamarosan tájékoáatja az animátorokat a Mikulás programokról, melyre sok
jelentkezőt vár. Köszónjük mindenkinekaz egész éves munkáját!

Gombos Gréta távollétében Csákvári Zsolt elmondja, hogy az lskolai Közösségi Szolgálat
kapcsán, hogy kiváló kapcsolatot ápolunk már számm iskolával, ahonnan idén is számos önkéntes
érkeett hozzánk, azonban továbbra sem ez adia Egyesületünk utánpótlását. Akik ebben az évben így
kerültek egyesületünkhöz, pozitív tapasáalatokkal es élményekkel számoltak be osáályuknak,
tanáraiknak.

Antal Enikó elmondja, hogy a 2017-es Múködési pályázaton nyert 250.000.- Ft-ból pár hónap
raktár tlérleti díjat, pár hónap könlruelési díjat és egyéb adminisárácios díjakat fog tudni az Egyesület
kífizetni. Szeptember hónapkn kertilt kdásra a PEPCO Magyarországhoz egy qátyázat melyen közet
2500 euro-t nyertünk. Az összeg egy rszét a PEPCO üzleteiben kellett elköltsük, egy részét pedig
szabadon fe]használhattuk. A pályázat élja es egyben a vállalat feltétele azvoft, hogy az összeget olyan
dologi javakra költhetjük el, melyek a gyennekek prétét szolgálják. Mindezeket és az Egyesület profilját,
tevékenységét szem elótt tarfua az összeg 70o/o-át kézmúves kellékekre tudtuk elkölteni, sportszerekre
továbbá szabadtéri foglalkozásainkhoz vásároltunk meg padokat és sátrat.

lGzimér Nikolett, ismerteti a 201&os év adó tolo-ból összegyűlt irsszegét 485.378.- valamivel
kevesebb mint az elmúlt években. Tájékoztatja a közgyúlést, h€y semmilyen váratlan kiadása nem
keletkaett az Egyesületnek 2017-bn, és az állandó költségeink sem váltoáak.

8 tgen
0 nem

1 taftózkodás

Elfogadtuk a beszámo]ót.
A közgyűles ennéla döntésnél határozatképes volt.
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csákvári zsoltJegyzőkönyv hitelesítő : Tilai Martin
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2, Új vezetőség megválasztása (szóbeli elóterjesáés)

elóterjesztő : Csal<vári Zsolt

Gombos Gréta külföldi tanulmányai miatt videópályázattal készült, mely levetítésre keriilt a
közgyúlésnek. Gréta a HR felelős vezetőségí pozíc|őra adta be pá|yézatát.
Csákvári Zsolt ismerteti a pályázatát. Elszomorítja, hogy kevés az egyesületi tagoknak szánt
program. Sokat fog dolgozni az elkövetkezó 2 évben az Egyesület belsó és külsó életének
fellendíttásén, akár együttműködésekkel.
Programokért felelós vezetőségi tag pozícióra nem érkezett pátyéuat.
Pénzügyekért felelós vezetőségi tag pozícióra nem érkezett pátyézat.
Pályázatokért felelós vezetőségi tag pozícióra nem érkezett pátyázat.

A szavazás eredménve:

Elnök: 9 fő
HR felelós vezetóségitag: 9 fő
Programokért felel& vezetóségi trag:
Pénzügyekért felekis vezetósegi tag:
Pályazatokért felelős vezetóségi tag:

9 érvényes szavazat volt.
0 érvénytelen szavazat volt.

A közgyúlés ennéla döntésnél határozatképes volt. Azonban a 3 betö|tetlen vezetőségipozícióra újabb
páíyázat kerül kiírásra, továbbá újabb közgyűlés.

Jegyzőkönyv hitelesíó :

t€\ zABlEGYEző
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Tilai Martin csááánzsolt



Zabhesye"ző
Cyerekani nrátorof< Eqyesütete

3. XXVll. Nemzetközi Gyerekfesztivál programigazgatóságának beszámolója (szóbeli
elóterjesáés)
előterjesztő: Szal ma Ki sztina

Csákvári Zsoll beszámal az eddigi teendőiről- Debreceni fóhelyszínnel folyik a tárgyalás, illetve az első
megbeszéltás helyszínét visszamondta az iskola, így új helyszínt keresünk.
Hídvegi Jakab beszámol a saját es a többi Programigazgató eddigi teendőiröl.

9 igen
0 nem

0 taftózkodás

Elfogadtuk a beszámolót.
A közgyúlés ennél a döntésnél határozatképes vott.

Hidvegi Jakab elhagyja a közgyűlest.

4. FEB beszámolója (szóbeli elóterjesztés)
e l óte rj e sztő : Kazi mér N i kal eft

Tilai Martin, Szabó Csaba József és Mári József Marcell - FEB tagok nevében Tilai Martin és Szabó
Csaba József ismertetik a FEB beszámolóját.
Helyi csoportok és Szalma Kriszti is nagyon ügyesek a proqramok megszervezése terén, de
természetesen kiváló munkát végez minden egyesületi tag. Honlap frissítés egész jól halad,

A XXVll. Nemzetközi Gyerekfesztivált nagyon jónak ígáí<ezik, jó munkát kívánnak a PRlG-nek a
szervezéshez.

Az elmú|t közgyűlés után több megbeszélést tartottak, valamint PRIG és vezetósfui gyúlésen
vettek résá, mely alapján az egyesület operatív tagjainak munkáját szabályosnak és eredményesnek
tartják,

8 tgen
0 nem

1 taftózkodás

Elfogadtuk a beszámolót.
A közgyúlés ennél a döntésnél határozatképes volt.

Egyebek, bejelentése k (szóbel i elóterjesztés)
előterjesáő: Gombos GÉta Noémi

5.

Jegyzőkönyv hitelesítő : ,ffi-*ffiffirr;-",,&


