
 
 

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

amely felvételre került a Neveleki Szomszédok Egyesület (székhelye: 2132 Göd, Őszapó u. 5.); a 
továbbiakban, mint „Egyesület”) Gödön, a Széchenyi Pizzéria  (2132 Göd, Duna út 1/b.) 

2018. március 3. napján megtartott Közgyűlésén 
 
 
 

  
 Jelen vannak: a külön jelenléti ív szerinti személyek 
 
 
Dégi Júlia, az Egyesület elnöke 16 óra 14 perckor üdvözli a megjelenteket. 
Az Egyesület taglétszáma 50 fő. A Közgyűlésen személyesen megjelent 18 fő, meghatalmazás útján             
képviselve van 17 fő. A Közgyűlésen 35 fő egyesületi tag képviselete biztosított, ami a teljes taglétszám                
70%-a. Az elnök megállapítja, hogy az Egyesület Közgyűlése a megjelentek számára tekintettel            
határozatképes és a javasolt napirendi pontokban történő határozathozatalhoz egyszerű szótöbbség          
szükséges.  
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Közgyűlés összehívása a jogszabályokban és az Alapszabályban            
foglaltaknak megfelelően történt.  
Ismerteti a napirendi pontokat. 
 
 
  
Napirendi pontok: 

1. A Közgyűlés tisztviselőinek megválasztása 
2. Tiszteletbeli tagság 
3. Tisztújítás 
4. Az Egyesület 2017. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása 
5. Az Egyesület 2017. évi szakmai beszámolójának elfogadása 
6. Az Egyesület 2018. évi tervei 
7. Döntés kommunikációs munkatárs megbízásáról 
8. Közhasznúvá válás 
9. A Natura2000 terület akácmentesítéséről 

A megjelentek a fenti napirendi pontokat elfogadják. 
 
 
 
1. napirendi pont 
A Közgyűlés tisztviselőinek megválasztása 
 
Az Alapszabálynak megfelelően a Közgyűlés állandó levezető elnöke az Egyesület elnöke, Dégi Júlia. Az              
Egyesület állandó jegyzőkönyvvezetője Rapay-Kósa Eszter javasolja, hogy a akadályoztatása miatt jelen           
ülésen a jegyzőkönyvvezető Szűcsné Németh Adrienn legyen. Szavazatszámlálónak jelentkezett: Pongrácz          
Krisztián és Bánfalvi-Radó Boglárka. 
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A Közgyűlés az alábbi határozatokat hozza: 
 
1/2018. (03.03.) számú Közgyűlési határozat: 
A Neveleki Szomszédok Egyesület Közgyűlése megválasztja a 2018. március 3-i Közgyűlés           
jegyzőkönyvvezetőjének Szűcsné Németh Adriennt, szavazatszámlálóinak és egyben       
jegyzőkönyvhitelesítőinek Pongrácz Krisztiánt és Bánfalvi-Radó Boglárkát. 
Nevezettek nyilatkoznak, hogy a kinevezést elfogadják. 
Határozathozatal módja: nyilvános szavazás 
Szavazásra jogosult: 35 fő 
Igen: 32 fő; Nem: 0 fő; Tartózkodott: 3 fő 
A szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 
 
 
 
2. napirendi pont 
Tiszteletbeli tagság 
 
Dégi Júlia levezető elnök tájékoztatott, hogy Gyarmati Attila és Dr. Nagy Elemér egészségi állapotuk miatt               
ezentúl nem tudnak aktívan részt venni az egyesület munkájában. Munkájukat méltányolva javasolta            
tiszteletbeli taggá nyilvánításukat 2018. március 3-al. Tiszteletbeli tagként továbbra is részt vehetnek            
tanácskozási joggal az egyesület gyűlésein, rendezvényein, viszont a tagokra vonatkozó kötelezettségek (pl.            
tagdíjfizetés) nem állnak fenn. Egyúttal Horváth István tagtársunkról is megemlékeztünk. 
 
 
A Közgyűlés az alábbi határozatot hozza: 
 
2/2018. (03.03.) számú Közgyűlési határozat: 
A Neveleki Szomszédok Egyesület Közgyűlése 2018. március 3-i dátummal tiszteletbeli taggá           
nyilvánítja Gyarmati Attilát és Dr. Nagy Elemért.  
 
Határozathozatal módja: nyilvános szavazás 
Szavazásra jogosult: 35 fő 
Igen: 35 fő; Nem: 0 fő; Tartózkodott: 0 fő 
A szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 
 
 
Dégi Júlia levezető elnök megköszönte Gyarmati Attila és Dr. Nagy Elemér sokéves odaadó munkáját. 
Az Egyesület taglétszáma 48 főre módosult. A Közgyűlés a megjelentek számára való tekintettel továbbra is               
határozatképes. A képviseleti arány 73 %. 
 
16 óra 22 perckor Velőssy Mónika megérkezett. A szavazásra jogosultak száma 36 főre módosult. 
 
 
 
3. napirendi pont 
Tisztújítás 
Egyesület jelenlegi tisztségei: 
Elnöke: Dégi Júlia, alelnökei: Pongrácz Krisztián és Baló Tamás, gazdasági elnökhelyettese: Pálfi István,             
valamint titkára: Krisztián Ferencné 
Dégi Júlia levezető elnök ismerteti, hogy az egyesület alelnöke, Baló Tamás lemondását jelentette be. 
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A Közgyűlés az alábbi határozatot hozza: 
 
3/2018. (03.03.) számú Közgyűlési határozat: 
A Neveleki Szomszédok Egyesület Közgyűlése 2018. március 3-án elfogadja Baló Tamás alelnök            
lemondását. 
Határozathozatal módja: nyilvános szavazás 
Szavazásra jogosult: 36 fő 
Igen: 34 fő; Nem:1 fő; Tartózkodott: 1 fő 
A szavazás eredménye: elfogadva 
 
Dégi Júlia megköszönte Baló Tamás eddigi munkáját. Az egyesület többi tisztséget betöltő tagja a              
tisztségüket a továbbiakban is vállalják. 
Dégi Júlia levezető elnök felkérte a megjelenteket, hogy tegyenek javaslatot az új alelnök személyére.  
Javaslat érkezett Szűcsné Németh Adrienn személyére, aki jelezte, hogy amennyiben a Közgyűlés            
megszavazza, vállalja a tisztséget. 
  
 
A Közgyűlés titkos szavazással az alábbi határozatot hozza: 
 
4/2018. (03.03.) számú Közgyűlési határozat: 
A Neveleki Szomszédok Egyesület Közgyűlése 2018. március 3-án Szűcsné Németh Adriennt           
alelnöknek választja a korábbi alelnök mandátumának lejártáig, 2020. május 11-ig. 
Határozathozatal módja: titkos szavazás 
Szavazásra jogosult: 36 fő 
Igen: 35 fő; Nem: 0 fő; Tartózkodott: 1 fő 
A szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 
 
 
 
4. napirendi pont 
Az Egyesület 2017. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása 
 
Dégi Júlia elnök a Közgyűlés elé tárja az Egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló, előzetesen megküldött               
pénzügyi beszámoló tervezetét, és kéri a tagokat, hogy annak átolvasását és részletes megvitatását követően              
fogadják el. 
 
 
A Közgyűlés az alábbi határozatot hozza: 
 
5/2018. (03.03.) számú Közgyűlési határozat: 
A Neveleki Szomszédok Egyesület Közgyűlése az Egyesület 2017. évi pénzügyi beszámolóját elfogadja. 
Határozathozatal módja:  nyilvános szavazás 
Szavazásra jogosult: 36 fő 
Igen: 36 fő; Nem: 0 fő; Tartózkodott: 0 fő 
A szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 
 
 
 
5. napirendi pont 
Az Egyesület 2017. évi szakmai beszámolójának elfogadása 
 
Dégi Júlia elnök a Közgyűlés elé tárja az Egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló, előzetesen megküldött               
szakmai beszámoló tervezetét, és kéri a tagokat, hogy annak átolvasását és részletes megvitatását követően              
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fogadják el. Ismerteti a tavaly megszervezett és lebonyolított programokat, elmondja, hogy az Egyesület             
tagjai 2046 óra önkéntes munkát vállaltak, mely nagy része az önkormányzat által is támogatott esemény               
volt. 
 
 
A Közgyűlés az alábbi határozatot hozza: 
 
6/2018. (03.03.) számú Közgyűlési határozat: 
A Neveleki Szomszédok Egyesület Közgyűlése az Egyesület 2017. évi szakmai beszámolóját elfogadja. 
Határozathozatal módja:  nyilvános szavazás 
Szavazásra jogosult: 36 fő 
Igen: 36 fő; Nem: 0 fő; Tartózkodott: 0 fő 
A szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 
 
Dégi Júlia elnök elmondja, hogy az elfogadott beszámolókkal további adminisztrációs teendők vannak,            
melyek ellátásáról dönteni szükséges. 
 
 
A Közgyűlés az alábbi határozatot hozza: 
 
7/2018. (03.03.) számú Közgyűlési határozat: 
A Neveleki Szomszédok Egyesület Közgyűlése felhatalmazza Dégi Júlia elnököt, hogy a Neveleki            
Szomszédok Egyesület 5/2018. (03.03.) és 6/2018. (03.03.) számú közgyűlési határozattal jóváhagyott           
2017. évi pénzügyi, valamint szakmai beszámolóját az Egyesület képviseletében aláírja, benyújtsa az            
Országos Bírósági Hivatalnak és közzétegye az egyesület honlapján. 
Határozathozatal módja:  nyilvános szavazás 
Szavazásra jogosult: 36 fő 
Igen: 35 fő; Nem: 0 fő; Tartózkodott: 1 fő 
A szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 
 
 
6. napirendi pont 
Az Egyesület 2018. évi tervei  
 
Tervezett 2018-as közösségi programjaink: 

● Közösségi albumkészítés (január 6., megvalósult) 
● Húsvéti tojáskeresés (április 1.) 
● Városi szemétszedés (március 24., Szekeres Máté javaslatára) 
● Tavaszi szemétszedés, virágültetés (május 5.) 
● Közösségi lekvárfőzés (július 7.) 
● Garázsvásárral egybekötött bográcsozás (szeptember 8.) 
● Adventi kézműveskedés és Mikulás ünnepség (december 1.) 
● Hídünnep (december 9.) 

 
Velőssy Mónika szóbeli hozzájárulását adta, hogy az előző évhez hasonlóan az egyesület 2018-as közösségi 
programjait a Füzike u. 41. szám alatt található telkén rendezzük meg. 
 
Szekeres Máté elmondta, hogy március 24-én tartandó városi szemétszedésnek ő  lesz a  neveleki szervezője.  
 
A húsvéti tojáskeresés szervezőjének jelentkezett Szűcs Ferenc, valamint segítőnek Baló Tamás. 
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A Közgyűlés az alábbi határozatot hozza: 
 
8/2018. (03.03.) számú Közgyűlési határozat: 
A Neveleki Szomszédok Egyesület Közgyűlése megszavazza a 2018-as húsvéti tojáskeresés projekt           
elindítását és egyben megválasztja Szűcs Ferencet projektvezetőnek és Baló Tamást a projektvezető            
segítőjének. 
Határozathozatal módja: nyilvános szavazás 
Szavazásra jogosult: 36 fő 
Igen: 34 fő; Nem: 0 fő; Tartózkodott: 2 fő 
A szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 
 
16 óra 46 perckor Hódosi Lajos távozott. A szavazásra jogosultak száma 35 főre módosult. 
 
A tavaszi szemétszedés, virágültetés akcióhoz kapcsolódóan Szűcsné Németh Adrienn felvetette, hogy a 
Fülemüle utcai út áthelyezése során a kiírtott növényzetet lakossági kérésre az Önkormányzat az Egyesülettel 
együttműködésben szeretné helyreállítani.  Biztosítják a facsemetéket, az ültetésben és a gondozásban az 
egyesület segítségét kérték. Ezzel kapcsolatban több kérdés merült fel a tagok részéről (facsemeték száma, 
egyszerre vagy több részletben történik-e az ültetés, igény kertészmérnök szakmai támogatására, locsolás 
módja). Jakab Júlia  Göd Város környezetvédelmi ügyintézője 2018.03.06-án méri fel a helyszínt a 
faültetéshez. Szűcsné Németh Adrienn tájékoztatni fogja az egyesületet a megbeszélésről. Jelenleg nincs elég 
információnk, hogy döntést tudjunk hozni az ügyben. 
 
A Kapcsolat-park környékének hagyományos megtisztítását és rendben tartását 2018-ban is szeretnénk 
folytatni. A Kapcsolat-park, virágültetés 2018 projekt szervezésére jelentkezett Szűcsné Németh Adrienn, 
segítőnek Hegedűs Istvánné. 
 
A Közgyűlés az alábbi határozatot hozza: 
 
9/2018. (03.03.) számú Közgyűlési határozat: 
A Neveleki Szomszédok Egyesület Közgyűlése megszavazza a Kapcsolat-park, virágültetés 2018          
projekt elindítását egyben megválasztja Szűcsné Németh Adriennt a projekt vezetőjének, Hegedűs           
Istvánnét pedig a projektvezető segítőjének. 
Határozathozatal módja: nyilvános szavazás 
Szavazásra jogosult: 35 fő 
Igen: 33 fő; Nem: 0 fő; Tartózkodott: 2 fő 
A szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 
 
A garázsvásárral egybekötött bográcsozás szervezésére jelentkezett Szekeres Máté, Pálfi István, Baló Tamás, 
Pongrácz Krisztián, valamint javasolták Milassin Ákost és Langer Marcust. 
 
A Közgyűlés az alábbi határozatot hozza: 
 
10/2018. (03.03.) számú Közgyűlési határozat: 
A Neveleki Szomszédok Egyesület Közgyűlése megbízza a garázsvásárral egybekötött bográcsozás          
projekt szervezésével és lebonyolításával Pongrácz Krisztián vezetésével Szekeres Mátét, Pálfi Istvánt,           
Baló Tamást, Milassin Ákost és Langer Marcust. 
Határozathozatal módja: nyilvános szavazás 
Szavazásra jogosult: 35 fő 
Igen: 34 fő; Nem: 0 fő; Tartózkodott: 1 fő 
A szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 
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17 óra 10 perckor Varga Klára távozott. A szavazásra jogosultak száma 34 főre módosult. 
 
A további tervekkel kapcsolatban Dégi Júlia elnök tájékoztatott, hogy januárban beadásra került a 
“Lakóközösség fejlesztése Neveleken” c. pályázat a Nemzeti Együttműködési Alaphoz, melynek keretében 
támogatást kértünk közösségi rendezvényekhez kapcsolódó eszközök, kerti bútorok vásárlására, tárolóhely 
bérlésére és adminisztrációs munkatárs megbízására összesen 2 040 000, azaz kettőmilliónegyvenezer, forint 
értékben. A beadott pályázat érvényes, várjuk az értesítést, hogy sikeres-e. 
 
A Göd Város Önkormányzatához a Civil Keret terhére benyújtott támogatási kérelemben összesen 480.000 
Ft-ot kértünk közösségi rendezvényekre és a Neveleki Hírmondó beindítására. A lakóközösség fejlesztésének 
fontos eszköze, hogy a nevelekiek rendszeresen kapjanak híreket a szűk lakókörnyezet eseményeiről, a 
közérdekű ügyekről, fejlesztésekről, illetve az egyesület tevékenységéről. Ebből a célból 2018-ban elindítjuk 
a Neveleki Hírmondót, amely megjelenik a nevelek.hu oldalon, illetve offline módon plakátok és szórólapok 
formájában havonta. Szeretnénk az internettel nem rendelkező, vagy az online felületeken nem jelen lévő 
lakosokat is tájékoztatni. Az online tartalmak kivonatát közzé tesszük a Neveleki Szomszédok Facebook 
oldalán, a neveleki levelezőlistán illetve a Gödi Körképben is, hogy a lehető legtöbb lakost el tudjuk érni. 
A támogatás megítélése esetén megkezdjük a munkát. 
 
 
 
7. napirendi pont 
Döntés kommunikációs munkatárs megbízásáról 
 
 
A legutóbbi gyűlésen megfogalmaztuk, hogy a legfontosabb közös célunk  a közösség építése, ebben a 
legnagyobb nehézség a megfelelő kommunikáció fenntartása. 
 
Az egyesületnek van honlapja, Facebook oldala, Instagram profilja, megjelenési lehetőség a Gödi Körképben 
illetve a  Nevelek-info levelezőlista. Ennek ellenére még a tagok sem ismerik teljes mértékben az egyesület 
munkáját, nem látszik a befektetett órák száma. 2017-ben Bánfalvi-Radó Boglárkának és Szűcsné Németh 
Adriennek köszönhetően  megerősödött a Facebook kommunikáció, ezáltal találtak ránk új szomszédok, de 
ennél sokkal többet elérhetnénk, ha több időnk lenne a kommunikációs anyagok kidolgozására. Sajnos a 
jelenlegi vezetőségből senki nem tud erre folyamatosan kellő mennyiségű időt fordítani. A legutóbbi 
gyűlésen jelen levők közül szintén nem vállalkozott senki. Emiatt arra gondoltunk, hogy érdemes külső 
szakemberre bízni a feladatok egy részét. 
 
Számításaink szerint erre a jelenlegi költségvetésünkből legfeljebb havonta 30.000 Ft-ot tudunk szánni, ami 
egy szövegíró kb. 10 órányi munkáját fedi le egy hónapban. Ennek tesztelésére felkértük egyik neveleki 
lakótársunkat, akit tapasztalata és végzettsége alapján alkalmasnak találtunk, hogy az év első két hónapjában 
írjon a Facebookra és a Gödi Körképbe cikkeket az események jegyzőkönyvei alapján. A tapasztalatok 
alapján a fenti keret hozhat változást a kommunikációban, de továbbra is keressük a megfelelő 
kommunikációs munkatársat. Dégi Júlia az elnökség nevében kérte a Közgyűlés felhatalmazását a feladat 
kiszervezésére. 
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A Közgyűlés az alábbi határozatot hozza: 
 
11/2018. (03.03.) számú Közgyűlési határozat: 
A Neveleki Szomszédok Egyesület Közgyűlése 2018. márciustól szakembert bíz meg az Egyesület            
honlapjain, Facebook oldalán és a Gödi Körképben megjelenő írásos anyagok elkészítésével, havonta            
legfeljebb 30.000 Ft megbízási díj fejében. A szakember kiválasztását a Közgyűlés az elnökség             
hatáskörébe utalja. 
Határozathozatal módja: nyilvános szavazás 
Szavazásra jogosult: 34 fő 
Igen: 34 fő; Nem: 0 fő; Tartózkodott: 0 fő 
A szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 
 
8. napirendi pont 
Közhasznúvá válás 
 
Dégi Júlia tájékoztatott, hogy az Elnökség megvizsgálta az adó 1% fogadásának feltételeit, illetve a 
közhasznúvá válás előnyeit és hátrányait. A közhasznú jogállás számos olyan kötelezettséggel jár együtt, 
amelyek nagyobb adminisztrációs teherrel járnak a nem közhasznú minősítéshez képest, amit a jelenlegi 
Elnökség nem tud vállalni. Azonban a személyi jövedelemadó 1%-ának fogadásához nem feltétel a 
közhasznú jogállás. Az adó 1%-kok gyűjtését az Elnökség hasznosnak tartja. 
 
A Közgyűlés az alábbi határozatot hozza: 
 
12/2018. (03.03.) számú Közgyűlési határozat: 
A Neveleki Szomszédok Egyesület Közgyűlése az Elnökségi hatáskörébe utalja a döntést, hogy a             
2018-as adóévtől kezdődően az Egyesület vállalkozik-e az adó 1% gyűjtésére.  
Határozathozatal módja: nyilvános szavazás 
Szavazásra jogosult: 34 fő 
Igen: 27 fő; Nem: 0 fő; Tartózkodott:7 fő 
A szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 
 
Az adó 1%-ok gyűjtéséhez szükséges NAV regisztrációról elnökségi határozatot kell hozni. 
 

9. napirendi pont 
A Natura2000 terület akácmentesítéséről  

Az Egyesülethez sok lakossági kérdés érkezik a Nevelek határában levő Natura2000 terület            
akácmentesítésével kapcsolatban. Felvetődött, hogy az Egyesület felvállja-e lakossági fórum szervezését a           
témában, melyet a Közgyűlés megvitatott. 
 
A Közgyűlés az alábbi határozatot hozza: 
 
13/2018. (03.03.) számú Közgyűlési határozat: 
A Neveleki Szomszédok Egyesület Közgyűlése kijelenti, hogy az egyesület nem szervez lakossági            
fórumot a Natura2000 terület akácmentesítéséről, mert a kérdés nem tarozik az Egyesület illetékességi             
körébe. 
Határozathozatal módja: nyilvános szavazás 
Szavazásra jogosult: 34 fő 
Igen: 33 fő; Nem: 0 fő; Tartózkodott:1 fő 
A szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva 
 
A levezető elnök megköszöni a részvételt és a Közgyűlést 17 óra 47 perckor berekeszti. 
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