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ZABHEGYEZŐ GYEREKANIMÁTOROK
EGYESÜLETE
Jegyzőkönyv 2021. november 13-i közgyűlésről
(Budapest XXIII. Kerületi Mikszáth Kálmán
Általános Iskola, 1239 Budapest, Sodronyos
u.28.)
Jelenlévők:

Asztalos István, Németh Zoltán, Molnár Richárd, Horváth János, Nyilas Ildikó Fanni, Tóth Balázs, Tilai
Martin, Rovács Péter, Borbély Lívia, Lajtai Noémi, Márkos István, Nagy Barbara, Pardek Dóra, BalázsBalázs Dóra, Papp Gergő, Iván Dániel Ármin, Krasznai Csilla, Téglás Petra, Bárdos Dominik, Farkas Ábel,
Birta Imola Vivien, Mészáros Panna-Zsuzsa, Balla Dorottya, Horváth Róbert, Hidvégi Sebő, Lélek Hunor
Kadosa, Kiss Zsolt, Csogvay Réka, Iván Kinga Petra, Mészáros Lili, Nagy Anita, Zatykó Noémi, Márton
Ágnes, Tomi Dániel, Bite Csanád, Lakatos Zsófia, Szabó Patrícia-Anna, Kurucz Csenge Dorottya,
Gácsfalvi Vivien Lili, Knipl Viktor, Csákvári Zsolt, Koncz Márk, Stokker Henrietta

Az egyesület tagjainak száma 55 fő, melyből 35 jelen van, így a közgyűlés
határozatképes.

Levezető elnök: Csákvári Zsolt
Jegyzőkönyvvezető: Rovács Péter
Szavazatszámlálók: Borbély Lívia és Hidvégi Sebő

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Nagy Anita

Lajtai Noémi

Levezető elnök személyének megválasztása:
Nagy Anita jelöli Csákvári Zsoltot. Csákvári Zsolt elfogadja a jelölést.

Csákvári Zsolt szavazatai
35 igen
0 nem
0 tartózkodott

Elfogadtuk a levezető elnök személyét.
A közgyűlés ennél a döntésnél határozatképes volt.

Szavazatszámláló személyek megválasztása:
Iván Dániel Ármin jelöli Bite Csanád, Bite Csanád nem fogadta el a jelölést.
Csákvári Zsolt jelöli Hidvégi Sebőt, Hidvégi Sebő elfogadja a jelölést.
Csákvári Zsolt jelöli Borbély Lívia, Borbély Lívia elfogadja a jelölést.

Hidvégi Sebő szavazatai
34 igen
0 nem
1 tartózkodott

Borbély Lívia szavazatai
34 igen
0 nem
1 tartózkodott

Elfogadtuk a szavazatszámlálók személyét.
A közgyűlés ennél a döntésnél határozatképes volt.

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Nagy Anita

Lajtai Noémi

Jegyzőkönyvvezető személyének megválasztása:
Csákvári Zsolt jelöli Rovács Pétert. Rovács Péter elfogadja a jelölést.

Rovács Péter szavazatai
35 igen
0 nem
0 tartózkodás

Elfogadtuk a jegyzőkönyvvezető személyét.
A közgyűlés ennél a döntésnél határozatképes volt.

Jegyzőkönyv hitelesítő személyeinek megválasztása:
Csákvári Zsolt felterjesztette Nagy Anitát, Nagy Anita elfogadta a jelölést.
Csákvári Zsolt felterjesztette Lajtai Noémit, Lajtai Noémi elfogadta a jelölést.

Nagy Anita szavazatai
35 igen
0 nem
0 tartózkodás

Lajtai Noémi szavazatai
35 igen
0 nem
0 tartózkodás

Elfogadtuk a jegyzőkönyv hitelesítő személyeit.
A közgyűlés ennél a döntésnél határozatképes volt.

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Nagy Anita

Lajtai Noémi

Napirend elfogadása:
Levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat:
1. Az Egyesület Vezetőségének beszámolója
(szóbeli előterjesztés) előterjesztő: Csákvári Zsolt
2. Új vezetőség megválasztása
(szóbeli előterjesztés) előterjesztő: Csákvári Zsolt
3. XXIX. Nemzetközi Gyerekfesztivál programigazgatóságának megválasztása
(szóbeli előterjesztés) előterjesztő: Lajtai Noémi
4. A FEB tagjainak beszámolója
(szóbeli előterjesztés) előterjesztő: Mészáros Lili
5. A FEB tagjainak megválasztása
(szóbeli előterjesztés) előterjesztő: Iván Dániel Ármin
6. Egyebek, bejelentések
(szóbeli előterjesztés) előterjesztő: Nagy Anita
35 igen
0 nem
0 tartózkodás
Elfogadtuk a napirendi pontokat.
A közgyűlés ennél a döntésnél határozatképes volt.

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Nagy Anita

Lajtai Noémi

Napirend
2 fő érkezett (Mészáros Panna, Birta Vivien, Mészáros Lili) Új létszámunk 38 fő

1. Az egyesület vezetőségének beszámolója
(szóbeli előterjesztés) előterjesztő: Csákvári Zsolt
Iván Dániel Ármin kezdi a beszámolót. Elmondja, hogy az elmúlt két évben nem volt sok program, de Tilai
Martin és Rovács Péter megszervezték az egyesületit tábort 2020 nyarán, ami menő. A 2021-es évben a
gyerekfesztivált megpróbáltuk az online térbe helyezni, erről Iván Petra Kinga számol be. Nagyobb
rendezői létszámmal tudtunk indulni, végül 15 fő gyerek vett részt programon, megköszöni mindenkinek a
segítséget. Ármin elmondja, hogy ezen a nyáron egy születésnapon tudtak animátoraink résztvenni,
valamint Nagváradon az animátorok táborát meg tudták szervezni, ennek során képzéseket tartottak 34 fő
részvételével.
Nagy Anita pályázatokról számol be. Tájékoztatja a tagokat, hogy egy nyertes pályázaton 1 millió forintos
támogatást nyertünk, amit a Gyerekfesztiválra tudtunk volna elkölteni. Sajnos, mivel technikai okok miatt
nem tudtunk fesztivált tartani, a jövő évi fesztiválra az egyesület beadta a módosítási kérelmet. Ennek a
pénzügyi részén dolgoznak jelenleg.
5 fő (Pardek Dóra, Papp Gergő, Nagy Barbara, Koncz Márk, Balázs Dóra) érkezett. Új létszámunk 43 fő.
Mészáros Lili elmondja, hogy vittünk a Strand fesztiválra Zabhegyezős csillogást, ennek során
programokat tartottunk nagy sikerrel. Beszél a levelezőlisták frissítéséről, valamint az önkéntesség
napjára is sikerült online akciót rendezni.
Csákvári Zsolt köszönetet mond a tagságnak az elmúlt évekért. Tapsvihar. Sajnálja, hogy egy ilyen
időszak végén adja le az elnökséget.
Lajtai Noémi beszámol róla, hogy az egyesület pénzügyi téren a nyugodt gyarapodás időszakát élte, így
már közel 4 millió forint likvid forrással rendelkezik a következő időszakra.
42 igen
1 nem
0 tartózkodás
Elfogadtuk a beszámolót.
A közgyűlés ennél a döntésnél határozatképes volt.

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Nagy Anita

Lajtai Noémi

2. Új vezetőség megválasztása
(szóbeli előterjesztés) előterjesztő: Csákvári Zsolt
Nagy Anita ismerteti pályázatát pályázatokért felelős vezetőségi tagnak. Elmondja, hogy szeretne
utánpótlás képzéssel foglalkozni a következő két évben, mivel eddig úgy érezte, hogy nem tudott erre
elegendő időt szakítani. Hozzáteszi, hogy szerinte ez egy a való életben is jól használható tudást lehet
szerezni ezen a poszton. Elmondja továbbá, hogy szerinte a vezetőségben nagyon kellemes és támogató
hangulat uralkodik. Tomi Dániel kérdezi, hogy a közhasznúság és az adó 1% gyűjtési lehetőséggel mi a
helyzet. Anita elmondja, hogy ez a hiba egy adminisztratív hiányosság miatt történt, az okát már
rendeztük és a jövő évi adó 1% gyűjtésen már részt tudunk venni. Horváth János megkérdezi, hogy
milyen módszerekkel szeretné az érdeklődőket megszólítani. Anita elmondja, hogy még nem tudja
pontosan, de elsősorban a személyes kapcsolatok kiépítésére szeretne koncentrálni és ezzel
megszólítani a leendő utódait.
Iván Dániel Ármin ismerteti pályázatát programokért felelős vezetőségi tagnak. Elmondja, hogy szeretné
folytatni a vezetőségi munkát, mivel az elmúlt két évben a világ helyzete folytán nem tudott kiteljesedni
rendezvényszervezőként. Szeretne végre gyerekfesztivált szervezni vezetőségi tagként, valamint minél
több gyerekprogramot, köztük a régi jó mikulásprogramokat és karácsonyokat. Horváth János kérdezi,
hogy van-e az elmúlt évek alapján terve vagy elképzelése a következő hullámokra. Ármin elmondja, hogy
már több ötlet is felmerült kisebb programok és rendezvényekkel kapcsolatban, ő nem zárkózik el az
online programoktól sem.
Lajtai Noémi ismerteti pályázatát a pénzügyekért felelős vezetőségi tag pozícióra. Elmondja, hogy eddigi
munkáját is élvezte és szeretné folytatni a vezetőségi munkáját. Tilai Martin megkérdezi, hogy mi a
helyzet a könyvelővel. Noémi elmondja, hogy sikerült rendezni a könyvelési helyzetet, de újra problémák
lettek, ezért a következő időszakban új könyvelő után kell nézni.
Mészáros Lili ismerteti pályázatát HR felelős vezetőségi tagnak. Lili elmondja, hogy szereti végezni ezt a
feladatot, szeretne fejlődni és szeretne végre egy fesztivált is rendezni, ezért pályázik a következő
időszakra is. Horváth János kérdezi, hogy van-e valamilyen terv arra, hogy rendezői képzést tartson az
egyesület az online térben tartott programokkal kapcsolatban. Lili elmondja, hogy volt ilyen terv, de a
járványügyi szabályozások keresztülhúzták őket.
Elnöki pozícióra nem érkezett pályázat.
43 érvényes szavazócédula volt.
0 érvénytelen szavazócédula volt.
Szavazatok:
Nagy Anita 43 szavazat
Iván Dániel Ármin 42 szavazat
Lajtai Noémi 43 szavazat
Mészáros Lili 42 szavazat
42 igen
1 nem
0 tartózkodás
Elfogadtuk a napirendi pontot.
A közgyűlés ennél a döntésnél határozatképes volt.

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Nagy Anita

Lajtai Noémi

3. A
XXIX.
Nemzetközi
Gyerekfesztivál
megválasztása
(szóbeli előterjesztés) előterjesztő: Lajtai Noémi

programigazgatóságának

Koncz Márk ismerteti pályázatát technikai programigazgató pozícióra. Szeretne újra próbálkozni, mivel a
tavalyi évben nem lehetett fesztivált tartani. Emellett szeretne Horváth Róberttel együtt dolgozni az idei
évben is. Tomi Dániel megkérdezi, hogy van e már valamilyen helyszínötlet. Márk elmondja, hogy
egyelőre nincs, de lesz. Lakatos Zsófia megkérdezi, hogy a jelentkezőkkel milyennek érzi a kapcsolatát.
Márk elmondja, hogy többükkel már dolgozott együtt, valamint úgy gondolja, hogy a közös munkával nem
lesz probléma.
Szabó Patricia Anna ismerteti programokért felelős programigazgatói pályázatát. Elmondja, hogy egyelőre
nehéz tervezni, de reméli, hogy a vezetőség segítséget nyújt nekik ebben. A programokon nem szeretne
változtatni, mert elsősorban arra kell koncentrálni, hogy egyáltalán sikerüljön megtartani a fesztivált. A
szervezői rendszereket szeretné valamennyire átalakítani, de ezzel kapcsolatban egyelőre csak laza
ötletei vannak. Nagy Anita megkérdezi, hogy mi tetszett meg neki ebben a pozícióban. Patricia elmondja,
hogy a szervezőkkel közös munka elsősorban. Horváth János megkérdezi, hogy milyen korábbi
tapasztalatai vannak. Patricia válaszol, elsősorban nagyjáték szervezése és az utolsó két dekorstáb
vezetése volt a legfontosabb tapasztalatai. Tomi Dániel megkérdezi, hogy látja-e esélyét, hogy a korábbi
és aktuális játékokat esetleg valamilyen összeállításban kiadható formába lehet rendezni. Patricia szerint
erre van lehetőség. Tomi Dániel következő kérdése, hogy ha újra online lenne a fesztivál, akkor kitart-e a
pozíció mellett. Patricia elmondja, hogy ezt is vezetné, de ebben az esetben fontos, hogy a rendezői
akaratról pontos információi legyenek. Lakatos Zsófia megkérdezi, hogy melyik az a feladat amiben
segítségre lehet szüksége. Patricia még nem tudja, de azt már ismeri akitől segítséget tud kérni.
Mészáros Panna-Zsuzsa ismerteti pályázatát gyerekekért felelős programigazgatói posztra. Elmondja,
hogy a korábbi fesztiválokon csoportkísérőként munkálkodott és így sikerült jó kapcsolatot kialakítani a
tanárokkal. Emellett szervezett programokat is. Reméli, hogy a feladatait a vezetőség tudja támogatni,
erről már beszélt Mészáros Lilivel. Nagy Anita elmondja, hogy számára nagyon szimpatikus, hogy annak
ellenére jelentkezett, hogy eredetileg csak sidekick szeretett volna lenni. Csákvári Zsolt a terveiről kérdezi.
Panna elmondja, hogy először megkeresné a korábbi csoportokat, ezután látna neki új csoportok
keresésének.
Lakatos Zsófia mindhárom pályázóhoz intézi a kérdést, hogy problémának érzik-e, hogy nincs
pénzügyekért felelős programigazgató egyelőre. Márk elmondja, hogy a vezetőség segítségét kérik ebben
a kérdésben, de egyelőre nem érzik ezt problémának.
Tomi Dániel megkérdezi a pályázókat, hogy milyen pokemonok lennének. Patricia nem ismeri a
pokemonokat, de azt szeretné amelyiknek égő farka van. Már geodude szeretne lenni. Panna sem tudja
a neveket, de vulpix szeretne lenni.
43 érvényes szavazat cédula volt.
0 érvénytelen szavazat cédula volt.
Szavazatok:
Koncz Márk 43 szavazat
Szabó Patricia 42 szavazat
Mészáros Panna-Zsuzsa 41 szavazat
Lakatos Zsófia 42 szavazat

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Nagy Anita

Lajtai Noémi

42 igen
1 nem
0 tartózkodás
Elfogadtuk a napirendi pontot.
A közgyűlés ennél a döntésnél határozatképes volt.

4. A FEB tagjainak beszámolóinak
(szóbeli előterjesztés) előterjesztő: Mészáros Lili
Borbély Lívia elmondja, hogy a felügyelőbizottság az elmúlt évek során a vezetőségi üléseken részt vett,
az egyesület működését megfelelőnek találta.
42 igen
0 nem
1 tartózkodás
Elfogadtuk a beszámolókat.
A közgyűlés ennél a döntésnél határozatképes volt.
1 fő távozott (Márkos István). Az új létszám 42 fő.

5. A FEB tagjainak megválasztása
(szóbeli előterjesztés) előterjesztő: Iván Dániel Ármin
Nagy Anita felterjeszti Csákvári Zsoltot. Csákvári Zsolt elfogadja a jelölést.
Hidvégi Sebő felterjeszti Borbély Líviát. Borbély Lívia elfogadja a jelölést.
Borbély Lívia felterjeszti Tilai Martint. Tilai Martin nem fogadja el a jelölést.
Csákvári Zsolt felterjeszti Rovács Pétert. Rovács Péter nem fogadja el a jelölést.
Mészáros Lili felterjeszti Pardek Dórát. Pardek Dóra elfogadja a jelölést.
FEB szavazás eredménye:
Borbély Lívia 40 szavazat
Pardek Dóra 41 szavazat
Csákvári Zsolt 40 szavazat
42 érvényes szavazat cédula volt.
0 érvénytelen szavazat cédula volt.
42 igen
0 nem
0 tartózkodás
Elfogadtuk a szavazást.
A közgyűlés ennél a döntésnél határozatképes volt

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Nagy Anita

Lajtai Noémi

6. Egyebek, bejelentések
(szóbeli előterjesztés) előterjesztő: Nagy Anita
Tomi Dániel arról beszél, hogy lehetne Kétegyházán a fesztivál. Csákvári Zsolt elmondja, hogy
ennél sokkal jobb ötletek is felmerültek. Nagy Anita folytatja, hogy a Babits felmerült, mint
lehetőség, mivel vannak személyes kapcsolatok.
42 igen
0 nem
0 tartózkodás
Elfogadtuk a szavazást.
A közgyűlés ennél a döntésnél határozatképes volt

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Nagy Anita

Lajtai Noémi

