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ZABHEGYEZŐ GYEREKANIMÁTOROK
EGYESÜLETE
Jegyzőkönyv 2022 január 9.-ei rendkívüli
közgyűlésről
Jelenlévők:
Pardek Dóra, Mészáros Lili, Koncz Márk, Horváth János, Mészáros Panna-Zsuzsa, Szabó
Patricia-Anna, Nagy Anita, Lajtai Noémi, Borbély Lívia
Az egyesület tagjainak száma 55 fő, melyből 9 jelen van, így a közgyűlés határozatképes.

Levezető elnök: Lajtai Noémi
Jegyzőkönyvvezető: Nagy Anita
Szavazatszámlálók: Pardek Dóra, Koncz Márk, Borbély Lívia (pót tag)
Jegyzőkönyv hitelesítők: Horváth János, Mészáros Lili

Horváth János

Mészáros Lili
Jegyzőkönyv hitelesítők

Levezető elnök személyének megválasztása:
Nagy Anita Jelölte Lajtai Noémit. Lajtai Noémit elfogadja a jelölést.
Lajtai Noémi szavazatai
9 igen
0 nem
0 tartózkodott
Elfogadtuk a levezető elnök személyét.
A közgyűlés ennél a döntésnél határozatképes volt.

Szavazatszámláló személyek megválasztása:
Nagy Anita jelöli Pardek Dórát. Pardek Dóra elfogadja a jelölést.
Nagy Anita jelöli Koncz Márkot, Koncz Márk elfogadja a jelölést.
Lajtai Noémi jelöli Borbély Líviát pót szavazatszámláló tagnak.

Pardek Dóra szavazatai
9 igen
0 nem
0 tartózkodott

Koncz Márk szavazatai
9 igen
0 nem
0 tartózkodott

Borbély Lívia szavazatai
9 igen
0 nem
0 tartózkodott
Elfogadtuk a szavazatszámlálók személyét.
A közgyűlés ennél a döntésnél határozatképes volt.
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Mészáros Lili
Jegyzőkönyv hitelesítők

Jegyzőkönyvvezető személyének megválasztása:
Lajtai Noémi jelöli Nagy Anitát. Nagy Anita elfogadja a jelölést.

Nagy Anita szavazatai
9 igen
0 nem
0 tartózkodás
Elfogadtuk a jegyzőkönyvvezető személyét.
A közgyűlés ennél a döntésnél határozatképes volt.

Jegyzőkönyv hitelesítő személyeinek megválasztása:
Lajtai Noémi felterjeszti Mészáros Lilit. Mészáros Lili elfogadta a jelölést.
Lajtai Noémi felterjesztette Horváth Jánost. Horváth János elfogadta a jelölést.

Mészáros Lili szavazatai
9 igen
0 nem
0 tartózkodás

Horváth János szavazatai
9 igen
0 nem
0 tartózkodás
Elfogadtuk a jegyzőkönyv hitelesítő személyeket.
A közgyűlés ennél a döntésnél határozatképes volt.
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Mészáros Lili
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Napirend elfogadása:
Levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat:
1. Új
vezetőség
megválasztása
(szóbeli előterjesztés) előterjesztő: Mészáros Lili
2. XXIX. Nemzetközi Gyerekfesztivál programigazgatóságának megválasztása
(szóbeli előterjesztés) előterjesztő: Mészáros Lili
3. Egyebek,
bejelentések
(szóbeli előterjesztés) előterjesztő: Nagy Anita
A napirendi pontok elfogadása
9 igen
0 nem
tartózkodás
Elfogadtuk a napirendi pontokat.
A közgyűlés ennél a döntésnél határozatképes volt.
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Mészáros Lili
Jegyzőkönyv hitelesítők

Napirend
1. Új
vezetőség
(szóbeli előterjesztés) előterjesztő: Mészáros Lili

megválasztása

Iván Dániel Ármin pályázata
Iván Dániel Ármin lemond a programokért felelős vezetőségi tag pozíciójáról, és pályáz
az egyesület meghirdetett elnöki pozíciójára.
Iván Dániel Ármin távollétében a pályázatát Nagy Anita ismertette.
“Mik az Egyesületben eddig végzett tevékenységeid, a poszt betöltéséhez
kapcsolódó releváns tapasztalataid?
2019 ‐ 2021 ‐ Programokért felelős vezetőségi tag
Ebben a pozícióban hozzám tartozik az egyesület vezetőségével való
együttműködés, az évközi rendezvények szervezése, és az azt lebonyolító
animátor(ok) feladatainak delegálása.
2014 ‐ 2016 ‐ Gyerekekért felelős programigazgató
Az évente megrendezésre kerülő Nemzetközi Gyerekfesztivál egyik
főszervezőjeként feladataim
közé tartozott a meglévő csoportokkal való kapcsolattartás, valamint a potenciális
új résztvevők elérése.
Miért tartod alkalmasnak magad erre a posztra?
2009 óta vagyok az Egyesület tagja, ez idő alatt úgy érzem kellő mennyiségű
tapasztalatra tettem szert. Beleláttam egy Fesztivál szervezésébe a legapróbb
részletekig, valamint 2 évig vezetőségi tagként segítettem a szervezet munkáját.
Milyen terveid vannak, milyen újításokat tervezel?
Jelenleg új terveim nincsenek, elsődleges feladatomnak most a covid okozta
károk megoldását látom, hogy az Egyesület élete visszatérhessen a régi
kerékvágásba.”
Ármin nem vett részt a közgyűlésen, ezért a közgyűlés telefonon lépett vele kapcsolatba
és tette fel neki a kérdéseit.
Nagy Anita megjegyzi, hogy szimpatikus neki az, hogy Ármin fiatal rendezőként kezdte a
pályafutását az egyesületben, és most elnök szeretne lenni.
Nagy Anita megkérdezi, hogy Ármin Csákvári Zsolt, az előző elnok lemondása nélkül is
jelentkezett volna-e. Ármin azt válaszolja, érdekelte a pozíció ettől függetlenül is, és
Zsolttal beszélgettek már erről a lehetőségről korábban.
Ármin beszélt továbbá arról, hogy szeretné, hogy olyan média stáb alakuljon, ami
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nemcsak a Fesztiválon, hanem
promotálásával is foglalkozzon.

a

hétköznapokban,

az

egyesület

ügyeivel,

Szavazás az egyesület elnöki pozíciójának betöltéséről:
9 érvényes szavazat volt.
Szavazatok:
Iván Dániel Ármin 9 szavazat
A közgyűlés ennél a döntésnél határozatképes volt.

Pardek Dóra pályázata
Pardek Dóra lemond FEB tagságáról, mert pályázik a meghirdetett programokért felelős
vezetőségi pozícióra.
Pardek Dóra ismerteti a pályázatát.
“Mik az Egyesületben eddig végzett tevékenységeid, a poszt betöltéséhez
kapcsolódó releváns tapasztalataid?
Az Egyesületben már 2013 óta tevékenykedem, mint önkéntes. Ezalatt az idő
alatt több pozíciót is betölthettem: voltam családanya, stábvezető és
programokért felelős programigazgató is, így sokat dolgoztam együtt különböző
program felelősökkel és koordináltam az animátorok munkáját egy-egy
programelem vagy fesztivál erejéig.
Miért tartod alkalmasnak magad erre a posztra?
Mivel úgy érzem az elmúlt évek során sok olyan tapasztalatot szereztem, amit
tökéletesen fel tudnék használni a vezetőségi tisztségem ideje alatt, így
testhezállónak érzem ezt a pozíciót. Emellett szeretek és véleményem szerint
tudok is csapatban dolgozni és másokkal együttműködni, ami ilyen
helyzetekben elengedhetetlen. Könnyen szót értek bárkivel és rugalmasnak
tartom magam és amit elvállalok, azt általában maximálisan teljesítem, főképp
ha másokról van szó.
Milyen terveid vannak, milyen újításokat tervezel?
Szeretnék közeli kapcsolatot kialakítani az animátorokkal, illetve motiválni őket,
hogy a fesztiválon kívül is minél több programon vegyenek részt. Szeretném, ha
a fiatalabb szervezők belelátnának a prigség illetve a vezetőség munkásságába,
véleményt vagy ötleteket formálnának, így a „fiatalság” számára később nem
lenne olyan ijesztő a felelősségteljesebb helyzetek és feladatok megoldása
sem.
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Gondoskodnál-e az utánpótlás nevelésről? Ha igen, hogyan?
Szeretnék olyan embereket találni az egyesületben, akik érzik magukban a
lehetőséget és a kíváncsiságot egy ilyen poszt iránt, csupán félnek felvállalni,
vagy félnek a felelősségtől és számukra jobban átláthatóvá tenni miből is áll egy
ilyen pozívió betöltése. Reményeim szerint így elérve azt, hogy a jövőben
sokkal bátrabban pályázzanak eféle posztokra.”
Horváth János kérdezi, hogy Dóra szeretne-e külön programot szervezni a
rendezőknek. Pardek Dóra szeretne, ha a covid szituáció engedi, olyan programokat
szervezni, mint a korábban megrendezésre került egyesületi tábor.
Lajtai Noémi azt kérdezte, hogy Dóra inkább várná-e a programokkal kapcsolatos
megkereséseket, vagy inkább ő keresne programlehetőségeket. Dóra azt mondja, hogy
mindkettőt, elsősorban talán várná a megkereséseket, de hogy a covid után
visszahozzuk az Egyesületet a körforgásba, érdemes lenne új helyekre menni
programokat szervezni.
Horváth János megjegyzi, hogy véleménye szerint a covid miatt az egyesület háttérbe
szorult. Kérdése az, hogy van-e olyan promóciós anyagunk, amit el tudunk vinni
szervezetekhez, hogy népszerűsítsük a programjainkat. Lajtai Noémi azt válaszolja,
hogy van, de frissítést igényel a rajta szereplő információ.
A szavazást az összeférhetetlenség miatt Márk mellett Dóra helyett a tartalék
szavazatszámláló Lívia bonyolítja le.
Szavazás az egyesület programokér felelős vezetőségi pozíciójának betöltéséről
9 érvényes szavazat volt.
Szavazatok:
Pardek Dóra 9 szavazat
A közgyűlés ennél a döntésnél határozatképes volt.

A szavazást követően a vezetőség teljes.
Szavazás a napirendi pont elfogadásáról
13 igen
0 nem
0 tartózkodás
Elfogadtuk a napirendi pontot.
A közgyűlés ennél a döntésnél határozatképes volt.
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2. XXIX. Nemzetközi Gyerekfesztivál programigazgatóságának megválasztása
(szóbeli előterjesztés) előterjesztő: Mészáros Lili
A meghirdetett pénzügyekért felelős programigazgatói pozícióra pályázat nem
érkezett, a jelenlévők közül senki nem került felterjesztésre.
Szabó Partícia megkérdezte, hogy minek van ilyen pozíció, ha nem kötelező a
Gyerekfesztivál megszervezéséhez. Anita és Noémi elmagyarázza, hogy
habár a fesztivál megszervezéséhez nem kötelező, hogy be legyen töltve a
pozíció, érdemes, hogy a szervezői csapatban legyen egy ember, aki
figyelemmel tartja a bevételeket és kiadásokat.
Jelentkezés hiányában továbblépünk a napirendi ponton.
Szavazás a napirendi pont elfogadásáról
9 igen
0 nem
0 tartózkodás
Elfogadtuk a napirendi pontot.
A közgyűlés ennél a döntésnél határozatképes volt.
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3. Egyebek,
(szóbeli előterjesztés) előterjesztő: Nagy Anita

bejelentések

A Felügyelő Bizottság (FEB) 3 tagjából az egyik, Pardek Dóra lemondott, és vezetőségi
tagnak lett megválasztva.
Lajtai Noémi javasolja, hogy szavazással válasszunk új FEB tagot.
Szavazás arról, hogy szavazással válasszunk új FEB tagot
9 igen
0 nem
0 tartózkodás

Borbély Lívia felterjesztette Tilai Martint.
Tilai Martinnal telefonon felvettük a kapcsolatot, aki elfogadta a felterjesztést.
Lajtai Noémi felterjesztette Horváth Jánost.
Horváth János elfogadta a felterjesztést.
Szavazás az új FEB tag személyéről
Összesen 9 szavazat érkezett
8 Tilai Martin
1 Horváth János
0 tartózkodik

Anita megköszöni a jelentkezőknek a pályázatukat.
Noémi az egyesület pénzügyi helyzetéről kíván néhány bejelentést tenni.
● Új ÁFA törvény miatt a papíralapú számlákat, amit kiállítunk, 8 napon belül a NAVhoz be kell küldeni, ami figyelmet igényel.
● A könyvelő mulasztása miatt ismét nem kerültek a NAV felé elküldésre a kötelező
hivatalos dokumentumok. Új könyvelőt bíz meg az egyesület, akit Iván Dániel
Ármin személyesen ismer. Havi 20 000 Ft költség várható kezdetben, holnap
tárgyal Noémi, Zsolti és Ármin a részletekről. Ez a hölgy egyesületeknek és
egyéneknek is könyvel, tapasztalt. Az előző könyvelő még nincs elbocsátva. A
2020-2021-es egyesületi pénzügyi dokumentumokat Noémi mihamarabb elhozza
tőle. Az egyesület levelezési címe a régi könyvelőnké, ezt meg kell változtatni változatlanul hagyni a székhely címet és a levelezési címet megszüntetjük, mivel
valós szükség nincs rá. Teendők ezzel kapcsolatban: a cím eltávolítása a
levelezési papírunkról, a holnapról, a könyvelő értesítése, a székhely tulajdonos
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értesítése. Probléma, hogy a könyvelő nem reagál megkeresésekre és nem
kommunikál. Holnap szerződik Noémi az új könyvelővel, ezután jelszót vált az
ügyfélkapu portálunkon, az új jelszót a könyvelővel megosztja és a hiányzó
igazolásokat az új könyvelő mihamarabb beküldi a NAV felé. Ezután el kell hozni
az egyesületi dokumentumokat a régi könyvelőnktől, hogy májusig az új könyvelő
ezek alapján be tudja adni a 2021-es évi beszámolónkat.
● Érdemes lenne az egyesületnek a Magnet bankhoz átmenni, hogy hozzáférjünk
az itt elérhető egyesületi támogatásokhoz. Bankkártyákat is érdemes lenne kérni,
hogy Húsvét környékén ne legyen nehéz a kifizetéseket megoldani. A vezetőség
a beszélgetés során azt javasolja, hogy ebben az esetben alkalomadtán majd 2
bankkártya legyen, egy az elnöknek, egy a pénzügyekért felelős vezetőségi
tagnak. Egy vezetőségi ülésen erről dönt majd a vezetőség.

Szavazás a napirendi pont elfogadásáról
9 igen
0 nem
0 tartózkodás

Elfogadtuk a napirendi pontot.
A közgyűlés ennél a döntésnél határozatképes volt.

Lajtai Noémi megköszöni a részvételt mindenkinek és berekeszti a közgyűlést.
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