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MEGHÍVÓ
a Pilis-Dunakanyar Waldorf
Nevelésért Óvoda és Iskola Egyesület
2021.05.31. napján 16:00 órakor
tartandó
Közgyűlésére
Tisztelt Egyesületi Tagok!
A Pilis-Dunakanyar Waldorf Nevelésért Óvoda és Iskola Egyesület (székhely: 2009 Pilisszentlászló,
Szabadság tér 3.; nyilvántartási szám: 13-02-0003622) Elnöksége 2021.05.31. napjára, 16:00 órára
éves rendes közgyűlést hív össze, amelyre ezúton tisztelettel meghívja a Tagokat.
A Közgyűlés megtartásának módja a hatályos jogi szabályozásnak (502/2020 Korm. rendelet (XI.16.) a
veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő
rendelkezések újbóli bevezetéséről) megfelelően: elektronikus hírközlő eszköz útján (online). Az
igénybe vett elektronikus hírközlő eszköz: a kép és hang továbbítására alkalmas internetes Zoom
kapcsolat.
Az egyes Tagok részére a meghívó megküldése után jelszavak kerülnek kiosztásra, amely jelszavakat az
egyes Tagok – a közgyűlés kezdetét megelőzően, az elektronikus hírközlő eszközön keresztüli
bejelentkezésükkor – közölnek az Elnökséggel, és ezen jelszavak alapján az egyes résztvevők
beazonosításra kerülnek.
A közgyűlés napirendi pontjai:
1. A közgyűlés tisztségviselőinek (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő)
megválasztása
2. Az Egyesület taglistájának aktualizálása
3. Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása: Kőrözsi Zsuzsa (lakcím: 2000 Szentendre, Vasvári
Pál utca 12/B., anyja neve: Feigl Ágnes) és Stvertezky András (lakcím: 2000 Szentendre,
Kisforrás u.21/1., anyja neve: Faluvégi Lenke) újraválasztása felügyelőbizottsági taggá
mandátumuk lejártára tekintettel, valamint új felügyelőbizottsági tag, Tomkó Zoltánné
(lakcím: 1195 Budpest, Jahn F. u. 19. IV/12., anyja neve: Répási Margit) megválasztása
felügyelőbizottsági taggá Dr. Schill Róbert helyett.
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.
Határozati javaslatok: „Az Egyesület a mai nappal, a mai naptól 2 éves határozott időtartamra
Kőrözsi Zsuzsát felügyelőbizottsági taggá újraválasztja.”
„Az Egyesület a mai nappal, a mai naptól 2 éves határozott időtartamra Stvertezky Andrást
felügyelőbizottsági taggá újraválasztja.”
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„Az Egyesület a mai nappal, a mai naptól 2 éves határozott időtartamra Tomkó Gyöngyit
felügyelőbizottsági taggá választja.”
„A felügyelőbizottsági tagok a tagságot a jelen jegyzőkönyvhöz mellékelt nyilatkozatokkal
fogadják el. Az új Felügyelő Bizottsági tagok adatai feltüntetésre kerülnek az Egyesület
Alapszabályában.”
Beszámoló az Elnökség munkájáról, valamint a lezajlott és folyamatban lévő hatósági
vizsgálatok állásáról (Állami Számvevőszék, Magyar Államkincstár)
Határozati javaslat: „A közgyűlés az Elnökség beszámolóját az Elnökség munkájáról, valamint
a lezajlott és folyamatban lévő hatósági vizsgálatok állásáról (Állami Számvevőszék, Magyar
Államkincstár) tudomásul veszi.”
Felügyelőbizottság jelentése a 2020-as üzleti évről
Határozati javaslat: „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.”
A 2020. üzleti év mérlegének, beszámolójának megállapítása és elfogadása:
Határozati javaslat: „A közgyűlés 243.148.000, - Ft, azaz kettőszáznegyvenhárommilliószáznegyvennyolcezer forint mérlegfőösszeggel elfogadja az Egyesület 2020. évi
beszámolóját, 0,- Ft, azaz nulla forint adózott eredménnyel elfogadja az Egyesület 2020. évi
eredménykimutatását.”
Elnökség tagjainak megválasztása, tisztújítás: Jörg Roland Olivér elnökségi tag mandátumának
lejártára tekintettel, megbízatásának meghosszabbításához közgyűlés általi újraválasztása
szükséges.
További kettő új elnökségi tag megválasztása Bernáth Imre és Bárczi Attila elnökségi tagok
mandátumának lejártára tekintettel szükséges.
Felkérem a tagságot, hogy a tisztújításra vonatkozó javaslataikat a jogszabályi határidőn belül
tegyék meg az Elnökség részére.
Határozati javaslat: Mivel a jelölésre rendelkezésre álló határidő még nem járt le az Elnökség
a jogszabályi határidőn belül beérkezett jelölések ismeretében a Közgyűlésen megteszi
határozati javaslatát
„Az elnökségi tagok a tagságot a jelen jegyzőkönyvhöz mellékelt nyilatkozattal fogadják el.
Az elnökségi tagok adatai feltüntetésre kerülnek az Egyesület Alapszabályában.”

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra
jogosult tag részt vesz. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést 2021.05.31. napján,
17:00 órakor tartjuk változatlan módon (online konferenciabeszélgetés) és változatlan napirenddel. A
megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül
határozatképes.
Pilisszentlászló, 2021.05.14.

Bernáth Imre
Pilis-Dunakanyar Waldorf Nevelésért Óvoda és Iskola Egyesület
Elnöksége képviseletében

