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JEGYZŐKÖNYV 

Pilis-Dunakanyar Waldorf Nevelésért Óvoda és Iskola Egyesület

2021.05.31-én, 17:00 órakor megtartott megismételt Közgyűléséről.

A közgyűlés helyszíne : rögzítésre kerül, miszerint a jelenlegi veszélyhelyzetre (COVID-19 koronavírus
járvány) tekintettel a mai közgyűlés a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek
működésére  vonatkozó  eltérő  rendelkezések  újbóli  bevezetéséről  szóló  502/2020.  (XI.16.)  Korm.
rendelet (továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseinek megfelelően elektronikus hírközlő eszköz útján
kerül megtartásra.
Az igénybe vett elektronikus hírközlő eszköz, a mai közgyűlésre szóló meghívóban foglaltak szerint a
kép és hang továbbítására alkalmas internetes Zoom kapcsolat. 

Mivel az eredetileg 16:00 órára meghirdetett időpontban 16:10 percig a rendes 41 tagból 17 fő jelent
meg, ezért megállapítottam, hogy a közgyűlés nem határozatképes. A megismételt közgyűlés időpontja
17:00 melyhez a kiküldött meghívón szereplő linkkel lehet kapcsolódni.

Az  egyes  tagok  részére  a  meghívó  megküldését  követően  jelszavak  kerültek  kiosztásra,  amely
jelszavakat  az  egyes  tagok  –  a  közgyűlés  kezdetét  megelőzően,  az  elektronikus  hírközlő  eszközön
keresztüli bejelentkezésükkor – közöltek az Elnökséggel, és ezen jelszavak alapján az egyes résztvevők
beazonosításra kerültek. 

A  Rendelet  4.  §  (3)  bekezdése  alapján  a  mai  napon  a  fenti  formai  előírások  mellett  megtartott
közgyűlésen jelenléti  ívet  nem kell  készíteni,  hanem a jegyzőkönyvnek kell  tartalmaznia  az  ülésen
elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő tagok adatait.  Ennek megfelelően a mai megismételt
közgyűlésen az alábbi tagok vannak jelen:

 Szavazásra jogosult Egyesületi 
tag neve

Szavazásra jogosult Egyesületi tag 
lakcíme

1 Bernáth Imre (Elnök) 2009 Pilisszentlászló, Honvéd u. 18.

2 Csizmazia Ákos 1048 Budapest, Intarzia u. 19.

3 Jörg Roland 2009 Pilisszentlászló, Honvéd u.17.

4 Jörg Rudolf 1123 Budapest, Alkotás út 25/7.

5 Körözsi Zsuzsanna (FB tag) 2000 Szentendre, Vasvári .u. 12/b.

6 Köves Tamás (Elnökségi tag) 2009 Pilisszntlszló,Kossuth L.u. 31.

7 Loós Péter 2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 13.

8 Stverteczky András (FB elnök) 2000 Szentendre, Kisforrás u. 21/1.

9 Szecsődi Valéria 1052 Budapest, Báthory u. 19.

10 Tiszóczi Enikő 2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 13.

11 Ladányi Erika  2022 Tahitótfalu, Ereszvények u. 3424/2.

12 Sándor Judit  2009 Pilisszentlászló, Béla Király u. 9.
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13 Sinka Attila (Elnökségi tag)  2009 Pilisszentlászló, Béla Király u. 9.

14 Láng Béla  2000 Szentendre, Szénás u. 7.

15 Fülöp Ádám  2009 Pilisszentlászló, Petőfi Sándor utca 27.

16 Balogh Géza  2000 Szentendre, Szirom u. 30.

17 Sándor Jenő  2000 Szentendre, Kánya utca 6.

18 Kovács Péter  2009 Pilisszentlászló, Béla király u. 8.

19 Bocska Krisztina  2000 Szentendre, Kánya utca 6.

20 Pálosi Éva  2000 Szentendre, Pilisi u. 8/2.

21 Gyuris Tamás  2022 Tahitótfalu, Ereszvények u. 3424/2.

22 Tóth László Levente  2009 Pilisszentlászló, Béke u. 66.

Jelen vannak: a fenti felsorolás alapján rögzítésre kerül, hogy a mai közgyűlésen a tagok 53,66%-a, azaz
az Egyesület 41 tagja közül 22 tag képviselteti  magát.  A megismételt  közgyűlés a megjelent tagok
számára tekintet nélkül határozatképes.

Szavazás módja: a szavazati joggal rendelkezők kézfeltartással (képi azonosítás), nyílt szavazással (hang
azonosítás) hozzák meg a határozatokat. A Közgyűlésen minden rendes tag egy szavazattal rendelkezik,
a pártoló tagok nem rendelkeznek szavazati joggal, pártoló tag nincs jelen.

Bernáth Imre Elnök úr köszönti a megjelenteket. A rögzítésre való tekintettel, kérem a jelenlévőket a
konstruktív segítő részvételre, mert ilyen közgyűlést még nem csináltunk.

A mai közgyűlés megtartásával kapcsolatban a további adminisztratív kérdések kerülnek rögzítésre: 

A mai közgyűlés a 2021.05.15-i meghívóval (Meghívó) szabályszerűen került összehívásra, az alábbi
napirendi pontokkal:

1. A  közgyűlés  tisztségviselőinek  (levezető  elnök,  jegyzőkönyvvezető,  jegyzőkönyv  hitelesítő)
megválasztása

2. Az Egyesület taglistájának aktualizálása
3. Felügyelőbizottság  tagjainak  megválasztása:  Kőrözsi  Zsuzsa  és  Stvertezky  András

újraválasztása  felügyelőbizottsági  taggá  mandátumuk  lejártára  tekintettel,  valamint  új
felügyelőbizottsági  tag,  Tomkó  Zoltánné  megválasztása  felügyelőbizottsági  taggá  Dr.  Schill
Róbert helyett

4. Beszámoló  az  Elnökség  munkájáról,  valamint  a  lezajlott  és  folyamatban  lévő  hatósági
vizsgálatok állásáról (Állami Számvevőszék, Magyar Államkincstár)

5. Felügyelőbizottság jelentése a 2020-as üzleti évről
6. A 2020. üzleti év mérlegének, beszámolójának megállapítása és elfogadása:
7. Elnökség  tagjainak  megválasztása,  tisztújítás:  Bernáth  Imre,  Bárczi  Attila  és  Jörg  Roland

mandátumai járnak le. 

Bernáth Imre (BI) Elnök kéri, hogy a közgyűlés határozati úton is erősítse meg a közgyűlés
napirendi pontjait.

A közgyűlés 22 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  meghozta az alábbi
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1/2021.  (2021.05.31.)  sz.  határozatot:  a  megismételt  közgyűlés  megállapítja,  hogy  a  közgyűlés
megtartható, mert az a 2021.05.14-én kelt és a tagságnak 05.15.-én kiküldött meghívóval (Meghívó)
szabályszerűen került összehívásra. A tagok egyúttal a mai közgyűlés napirendjeként az előbbiekben
ismertetett napirendi pontokat állapítják meg és fogadják el.

1. napirendi pont: A közgyűlés tisztségviselőinek (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, ill. jegyzőkönyv
-hitelesítő) megválasztása:

Bernáth  Imre  elnök  javasolja,  a  mai  közgyűlés  levezető  elnökévé  és  jegyzőkönyv  vezetőjévé
határozatilag ő maga kerüljön megválasztásra. A napirendi ponttal kapcsolatban további észrevétel,
hozzászólás nem merült fel.

A közgyűlés 22 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  meghozta az alábbi
2/2021.  (2021.05.31.)  sz.  határozatot:  A  közgyűlés  Bernáth  Imre  elnököt  választja  meg  a  mai
közgyűlés levezető elnökévé és jegyzőkönyvvezetőjévé.

Elnök úr tájékoztatja a tagokat, hogy a korábban hivatkozott Rendelet 4. § (3) bekezdése alapján a mai
közgyűlésről felvett jegyzőkönyvet egyedül az ülést levezető vezető tisztségviselő, vagyis Bernáth Imre
írja alá. A mai ülésről készült jegyzőkönyv a 2021.05.15-i meghívóval azonos módon megküldésre kerül
a tagok részére. 

2. napirendi pont: Az Egyesület taglistájának aktualizálása:

A levezető elnök bejelenti, hogy 0 tag lépett ki az Egyesületből, ugyanakkor 8 új tag kérte felvételét az
Egyesületbe. A felvételt kérők névsorát a levezető elnök ismertette a tagsággal.

Új jelentkezők
lakcím

Horváth Mónika  2500 Esztergom, Honvéd u. 45.
Barna Horváth Kitti  2000 Szentendre, Sztaravodai út 94.
Bartha József Attila  2000 Szentendre, Óvíz u. 7.
Volosinovszki Emese  4531 Nyírpazony, Petőfi u. 87/a.
László-Herbert Márk  2000 Szentendre, Bagoly utca 30.
Lestár Dávid  2000 Szentendre, Papszigeti út 49.
Bilkei-Gorzó Borbála  2017 Pócsmegyer, Árvácska út 11.
Pornói István  2009 Pilisszentlászló, Kossuth Lajos utca 16/a

A levezető elnök ezt követően szavazást kér a fent felsorolt tagok (felvételt kérő tagok) felvételére.
Mindannyiuk  felvételét  az  Egyesület  elnökségének  jelenlévő  tagjai,  Bernáth  Imre,  és  Sinka  Attila
javasolták.

Jörg Rudolf kéri, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően a jelentkezők mondjanak pár szót magukról.

Bernáth Imre egyenként szólítja a jelentkező tagokat. Akik pár szóban bemutatkoznak a közgyűlésnek.

Bernáth Imre megköszöni a bemutatkozásokat és felszólítja a tagokat a szavazásra:

A közgyűlés 22 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  meghozta az alábbi
3/2021.  (2021.05.31.)  sz.  határozatot:  A  levezető  elnök  megállapítja,  hogy  a  közgyűlés  Horváth
Mónika felvételét támogatta. 
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A közgyűlés 22 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  meghozta az alábbi
4/2021. (2021.05.31.) sz. határozatot: A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés Barna Horváth
Kitti felvételét támogatta. 

A közgyűlés 22 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  meghozta az alábbi
5/2021. (2021.05.31.) sz. határozatot: A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés Bartha József
Attila felvételét támogatta. 

A közgyűlés 22 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  meghozta az alábbi
6/2021. (2021.05.31.) sz. határozatot: A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés Volosinovszki
Emese felvételét támogatta. 

A közgyűlés 22 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  meghozta az alábbi
7/2021. (2021.05.31.) sz. határozatot: A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés László-Herbert
Márk felvételét támogatta. 

A közgyűlés 22 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  meghozta az alábbi
8/2021. (2021.05.31.) sz. határozatot: A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés Lestár Dávid
felvételét támogatta. 

A közgyűlés 22 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  meghozta az alábbi
9/2021. (2021.05.31.) sz. határozatot: A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés Bilkei-Gorzó
Borbála felvételét támogatta. 

A közgyűlés 22 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  meghozta az alábbi
10/2021. (2021.05.31.) sz. határozatot: A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés Pornói István
felvételét támogatta. 

Az  új  tagok  felvétele  az  Egyesület  tagjegyzékében  átvezetésre  kerültek.  A  levezető  elnök
megállapította, hogy jelen van 30 tag, a 49 fős tagság 61,22 %-a.

3. napirendi pont: Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása: Kőrözsi Zsuzsa és Stvertezky András
újraválasztása  felügyelőbizottsági  taggá  mandátumuk  lejártára  tekintettel,  valamint  új
felügyelőbizottsági tag, Tomkó Zoltánné megválasztása felügyelőbizottsági taggá Dr. Schill Róbert
helyett

A levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést Körözsi Zsuzsanna (lakcím: 2000 Szentendre, Vasvári Pál u.
12/B.; anyja neve: Feigl Ágnes) és Stvertezky András (lakcím: 2000 Szentendre, Kisforrás u. 21/1.; anyja
neve:  Faluvégi  Lenke)  felügyelőbizottsági  tagságának  lejártáról,  valamint  Dr.  Schill  Róbert
elhalálozásáról.  Erre  tekintettel  javasolja  Kőrözsi  Zsuzsát  és  Stvertezky  Andrást  felügyelőbizottsági
taggá újraválasztani, valamint javasolja Tomkó Zoltánnét (lakcím: 1195 Budapest, Jahn F. u. 19. IV/12.;
anyja neve: Répási Margit) harmadik felügyelőbizottsági taggá megválasztani. 
Levezető elnök ismerteti, hogy a felügyelőbizottsági tagok, közöttük a megválasztásra előterjesztett
harmadik  tag  is  megkapták  az  évzárással  kapcsolatos  iratokat,  hogy  azokat  az  évzáró  közgyűlést
megelőzően  megvizsgálhassák,  illetve,  hogy  az  írásos  jelentésüket  előkészíthessék.  A
felügyelőbizottsági  tagok megválasztását  követően,  az éves beszámoló közgyűlés általi  elfogadását
(döntését)  megelőzően  az  újonnan  létrehozott  felügyelőbizottság  az  írásos  jelentését  határozati
formában a közgyűlés elé fogja terjeszteni.

Ezt követően a levezető elnök szavazást kér a felügyelőbizottsági tagok személyét illetően. 
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Jörg  Rudolf  kérdést  intéz  a  levezető  elnökhöz  a  Felügyelő  Bizottságra,  mint  testületre  vonatkozó
alapszabályban  rögzített  feltételek,  mint  létszám  és  megbízás  időtartama,  megváltoztatásának
lehetőségéről.

Bernáth Imre válasza: a jelen közgyűlés a korábbiakban ismertetett napirendi pontokat fogadta el, így
ezekben a napirendi pontokban hozható határozat. Következő közgyűlés alkalmával napirendi 
pontként felvehető az alapszabály módosítás, amelyhez a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel 
meghozott határozata szükséges.

Az  FB  tagságra  vonatkozó  feltételek  változtatására  vonatkozó  felmerült  igényt  a  jegyzőkönyvben
rögzítjük.

Horváth Mónika kérdése, hogy új belépő is szavazhat -e már?
Bernáth Imre: Igen.
Jörg Rudolf kéri, hogy a jelöltek pár szóban mutatkozzanak be.
Bernáth Imre bemutatja a jelölteket és eddig végzett munkájukat és felszólítja a jelenlévő tagokat a
szavazásra.

A közgyűlés 28 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 2 tartózkodással  (Jörg Rudolf, Kőrözsi Zsuzsanna)
meghozta az alábbi
11/2021. (2021.05.31.) sz. határozatot: Az Egyesület 2021.06.01-jétől 2 éves határozott időtartamra
Körözsi Zsuzsannát felügyelőbizottsági taggá újraválasztja.

A közgyűlés 29 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással  (Stvertezcky András) meghozta
az alábbi
12/2021. (2021.05.31.) sz. határozatot: Az Egyesület 2021.06.01-jétől 2 éves határozott időtartamra
Stvertezky Andrást felügyelőbizottsági taggá újraválasztja.

Tomkó Zoltánné Gyöngyi bemutatkozik és kifejezi együttműködési szándékát.

Az online közgyűlésről kijelentkezők miatt a résztvevők ellenőrzik a névsort a szavazás előtt. 
Megállapítják, hogy Lestár Dávid, Jörg Roland, Bilkei-Gorzó Borbála elmentek és ezt írásban (chat)
jelezték.
30 résztvevő maradt jelen. Melyből 3 résztvevő nem rendes tagja az Egyesületnek. A figyelembe vehető
szavazatok száma 27.

Az kilépők után a levezető elnök megállapította, hogy jelen van 27 tag, a 49 fős tagság 55,1 %-a.

A közgyűlés 26 igen szavazattal,  0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással  (Jörg Rudolf) meghozta az
alábbi
13/2021. (2021.05.31.) sz. határozatot: Az Egyesület 2021.06.01-jétől 2 éves határozott időtartamra
Tomkó Zoltánnét felügyelőbizottsági taggá választja.

A közgyűlés 27 igen szavazattal, 0. ellenszavazattal és 0 tartózkodással  meghozta az alábbi
14/2021.  (2021.05.31.)  sz.  határozatot:  A  felügyelőbizottsági  tagok  a  tagságot  a  jelen
jegyzőkönyvhöz  mellékelt  nyilatkozatokkal  fogadják  el.  Az  új  felügyelőbizottsági  tagok  adatai
feltüntetésre kerülnek az Egyesület Alapszabályában.
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4.  napirendi  pont:  Beszámoló  az  Elnökség  munkájáról,  valamint  a  lezajlott  és  folyamatban  lévő
hatósági vizsgálatok állásáról (Állami Számvevőszék, Magyar Államkincstár):

A levezető elnök, mint az Egyesület elnöke beszámol az Elnökség munkájáról, valamint a lezajlott és
folyamatban lévő hatósági vizsgálatok állásáról (Állami Számvevőszék, Magyar Államkincstár).

Szabados Ákos gazdasági vezető beszámol a Magyar Államkincstár vizsgálatáról.

Ladányi Erika kérdést tett fel Ász vizsgálattal kapcsolatosan melyre Bernáth Imre és Jörg Rudolf adnak
választ.

Mivel több kérdés nincs, a levezető elnök szavazást kér az elnökségi beszámoló tárgyában.

A közgyűlés 27 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  meghozta az alábbi
15/2021.  (2021.05.31.)  sz.  határozatot:  A  közgyűlés  az  Elnökség  beszámolóját  az  Elnökség
munkájáról,  valamint  a  lezajlott  és  folyamatban  lévő  hatósági  vizsgálatok  állásáról  (Állami
Számvevőszék, Magyar Államkincstár) tudomásul veszi.

5. napirendi pont: Felügyelőbizottság jelentése a 2020-as üzleti évről:

A levezető elnök felkéri az újonnan létrehozott felügyelőbizottság elnökét Stverteczky Andrást, hogy a
2020-as üzleti év tekintetében előterjesztett írásos jelentésüket terjesszék a közgyűlés elé.

Bilkei-Gorzó Borbála visszajött, Fülöp Ádám elment. Az összes létszám változatlan.
Az kilépők után a levezető elnök megállapította, hogy jelen van 27 tag, a 49 fős tagság 55,1 %-a.

Stverteczky  András:  Bemutatkozik  és  bemutatja  eddigi  több  mint  14  éves  tevékenységét  a
közösségben.  Rávilágít  a  FB  fontosságára.  Szóban  is  bemutatja  -  a  terjedelemre  való  tekintettel
összefoglaló jelleggel - az elkészített és korábban az iskolai levelező listára kiküldött jelentésüket.
Balogh Géza: tisztázó kérdéseket intéz Stvertezcky Andráshoz és Szabados Ákoshoz.
Stvertezcky András és Szabados Ákos megválaszolja a kérdéseket, illetve utalnak az FB jelentésének
megfelelő részére, melyben a válaszok részletesen megtalálhatóak.
Egy kérdés megválaszolása a közgyűlés után a tagságnak kiküldött emailben lehetséges.

A levezető elnök megköszöni a beszámolót, a tisztázó kérdéseket és a pontosításokat a felszólalóknak.
Szavazást kezdeményez a beszámolóról. 
A jelenlevő tagok létszám 26 főre változott. Körözsi Zsuzsanna lekapcsolódott.
A kilépő után a levezető elnök megállapította, hogy jelen van 26 tag, a 49 fős tagság 53 %-a.

A közgyűlés 24 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 2 tartózkodással  (Stvertezcky András, Balogh
Géza) meghozta az alábbi
16/2021.  (2021.05.31.)  sz.  határozatot:  A  Felügyelőbizottság  a  jelen  közgyűlést  megelőzően
megkapta és részletesen megtárgyalta az Egyesület 2020-as üzleti évre vonatkozó beszámolóját,
amelyről a jelentést a közgyűlés tudomásul veszi.

6. napirendi pont: A 2020. üzleti év mérlegének, beszámolójának megállapítása és elfogadása:

A  levezető  elnök  felkéri  Szabados  Ákost,  hogy  ismertesse  az  Egyesület  2020.  évi  beszámolóját,  a
közhasznúsági jelentést, valamint kiegészítő mellékletet, amit elküldött a tagoknak előzetesen és mely
számainak érdemi vizsgálata zajlott a korábbiakban.

Szabados Ákos gazdasági vezető tájékoztatta a közgyűlést az Egyesület 2020. évi tevékenységéről, a
mérleg  főbb  számairól,  a  közhasznúsági  jelentés  és  a  kiegészítő  melléklet  tartalmáról,  és  kérte  a
dokumentumok  elfogadását.  Visszautalt  a  korábban  elhangzott  felügyelőbizottsági  tájékoztatóra.
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Kiegészítő jelleggel  kiemelte a pályázatokban jelentős segítséget nyújtó Ladányi  Erika és Mészáros
Melinda szerepét. 

A levezető elnök kérdések megfogalmazására szólítja fel a közgyűlést. Mivel nincsenek kérdések
szavazást  kért  a  2020.  évi  beszámoló  és  közhasznúsági  jelentés,  valamint  kiegészítő  melléklet
elfogadása tárgyában.

A közgyűlés 26 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  meghozta az alábbi
17/2021.  (2021.05.31.)  sz.  határozatot:  A  közgyűlés  243.148.000,  -  Ft,  azaz
kettőszáznegyvenhárommillió-száznegyvennyolcezer  forint  mérlegfőösszeggel  elfogadja  az
Egyesület  2020.  évi  beszámolóját,  0,-  Ft,  azaz  nulla  forint  adózott  eredménnyel  elfogadja  az
Egyesület  2020.  évi  eredménykimutatását,  valamint  elfogadja  a  közhasznúsági  jelentést  és  a
kiegészítő mellékletet.

7. napirendi pont: Elnökség tagjainak megválasztása, tisztújítás: Jörg Roland Olivér Bernáth Imre és
Bárczi Attila elnökségi tagok mandátumának lejártára tekintettel szükséges.

A levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést Jörg Roland Olivér, Bernáth Imre és Bárczi Attila elnökségi
tagok mandátumának lejártáról. 

A  Tanári  Kollégium  Pornói  Istvánt  és  Volosinovszki  Emese  osztálytanítókat  jelölte  az
Elnökségbe.  Sinka Attila  aktív  elnökségi  tag ajánlására Sándor  Jenő szülőtársunk vett  részt
jelöltként  az  Elnökség  munkájában.  Emese  egy  képzés  miatt  még  nem  csatlakozott  a
munkánkhoz, de vele az Igazgatási Konferenciában végzett munkáján keresztül kapcsolódtunk,
a közös alkalmakkor. 

A levezető elnök felkéri a jelölteket rövid bemutatkozásra. 
A jelöltek bemutatkoznak.  Jörg Rudolf,  Balogh Géza tagok kérdéseket intéznek a jelöltekhez a
terveikről és a megújuló Elnökség programjáról.
A jelöltek és a maradó elnökségi tagok válaszolnak a kérdésekre.

Beszélgetés zajlik a költségvetésről és a tervezést és forrásteremtést kísérő folyamatról.
Balogh Géza, Jörg Rudolf és Kovács Péter hozzászólásaikban jelzik azt a kérést, hogy az Iskola részletes
költségvetésének  megismerésére  a  szülők  minél  korábban,  lehetőleg  még  a  tervezési  fázisban
kapjanak  lehetőséget.  Balogh  Géza  szeretné  hivatalosan  kérni,  hogy  az  iskola,  mint  közpénzzel
gazdálkodó intézmény és mint közfeladatot ellátó intézmény a jövő heti gyűlés előtt legyen szíves és
küldje ki a részletes költségvetési tervet, hogy ott érdemben tudjunk erről vitatkozni.
Horváth Mónika hozzászólásában kérte a KWAP programot bonyolítók támogatását is az iskola és az
egyesület elnöksége részéről. Válaszában Pornói István jelezte, hogy ez az ő feladata lesz.

A  levezető  elnök  felhívja  a  figyelmet  a  napirendi  pont  témájára  és  miután  az  elnökségi  tagok
programjának ismertetésén keresztül kialakult költségvetés tervezéssel kapcsolatos párbeszéd során
további szót résztvevő nem kért, szavazásra bocsátja az új elnökségi tagok megválasztását.

A levezető elnök megállapítja, hogy jelen van 25 tag, a 49 fős tagság 51 %-a.

A levezető elnök javasolja Volosinovszi Emese elnökségi tagot megválasztani, majd szavazást kér a
személyét illetően.

A  közgyűlés  24  igen  szavazattal,  0  ellenszavazattal  és  1  (Volosinovszki  Emese)  tartózkodással
meghozta az alábbi
18/2021.  (2021.05.31.)  sz.  határozatot:  Az  Egyesület  a  2021.06.01-jétől  2  éves  határozott
időtartamra Volosinovszki Emesét elnökségi taggá megválasztja.



8

Ezt követően a levezető elnök javasolja, hogy a közgyűlés elnökségi taggá válassza meg Pornói Istvánt,
majd szavazást kér a személyét illetően.

A közgyűlés 24 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással (Pornói István)  meghozta az
alábbi
19/2021. (2021.05.31.) sz. határozatot: Az Egyesület 2021.06.01-jétől 2 éves határozott időtartamra
Pornói Istvánt elnökségi taggá választja.

Ezt követően a levezető elnök javasolja, hogy a közgyűlés elnökségi taggá válassza meg Sándor Jenőt,
majd szavazást kér a személyét illetően.

A közgyűlés 24 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással  (Sándor Jenő) meghozta az
alábbi
20/2021. (2021.05.31.) sz. határozatot: Az Egyesület 2021.06.01-jétől 2 éves határozott időtartamra
Sándor Jenőt. elnökségi taggá választja.

Ezt követően a közgyűlés 25 igen szavazattal,  0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  meghozta az
alábbi
21/2021.  (2021.05.31.)  sz.  határozatot:  Az  elnökségi  tagok  a  tagságot  a  jelen  jegyzőkönyvhöz
mellékelt nyilatkozattal fogadják el. Az elnökségi tagok adatai feltüntetésre kerülnek az Egyesület
Alapszabályában.

A leköszönő egyesületi elnök gratulál a megválasztottaknak, akik megköszönik a közgyűlés szavazóinak
a bizalmat.

Sándor Jenő, Jörg Rudolf, Sinka Attila, Pornói István, Kovács Péter megköszönik a leköszönő elnökségi
tagok Bernáth Imre és Jörg Roland munkáját.

Bernáth  Imre  leköszönő  egyesületi  elnök  és  levezető  elnök  megköszöni  az  elhangzottakat.  Az  új
tagoknak jó munkát kíván a megújuló Elnökségben. Megköszöni a tagságnak a bizalmat és a közgyűlés
tagjainak a mai konstruktív részvételt. Megállapítja, hogy 19 óra 46 perc van.

A levezető elnök a Közgyűlést 19 óra 46 perckor bezárta.

Kmf.

.........................................
Bernáth Imre

Egyesület Elnöke
Levezető elnök
egyedüli aláíró az 

502/2020. (XI.16.) Korm. 
rendelet 4. § (3) bek. 

szerint

Bátha


