Zeg-Zug Waldorf Egyesület
1141. Budapest, Gödöllői u. 15/A.

T á r g y: a Zeg-Zug Waldorf Egyesület Közgyűlési meghívója 2019. május 20-án tartandó rendes
közgyűlésre

Tisztelt Tag!

A Zeg-Zug Waldorf Egyesület (székhely: 1141. Budapest, Gödöllői u. 15/A., a továbbiakban:
Egyesület) választmánya értesíti, hogy az Egyesület 2019 évi első Rendes Közgyűlését
2019. május-án 20:00 órai kezdettel
tartja, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

A közgyűlés helyszíne:

Zuglói Waldorf Általános Iskola és AMI
1145. Budapest, Róna u. 177-179.

A Közgyűlés napirendi pontjai:
1.

napirendi pont:
Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása.

2.

napirendi pont:
A Zuglói Waldorf Iskola és AMI alapító okiratának módosítása: telephely alapítása a 1142.
Budapest, Dorozsmai u. 56. szám alatt.

3.

napirendi pont:
A Zuglói Waldorf Iskola és AMI létszámbővülésének elfogadása a működési engedély
módosítása céljából.

4.

napirendi pont:
A Zuglói Waldorf Általános Iskola és AMI aktualizált költségvetési tervének elfogadása.

5.

napirendi pont:
Kincses Tamás választmányi tag lemondása miatt új tag megválasztása az egyesületi
Választmányba.

6.

napirendi pont:
Földesi István választmányi tag lemondása miatt új tag megválasztása az egyesületi
Választmányba.

7.

napirendi pont:
A Zeg-Zug Waldorf Egyesület alapszabályának módosítása: A IV.1.(1). pontban szereplő
rendes taggá váláshoz szükséges 9 hónapos társult tagság időtartamának 6 hónapra történő
csökkentése.

8.

napirendi pont:
Madarász Lóránt (1158 Budapest Őrjárat u. 20/B. ) a Zeg-Zug Waldorf Egyesület társult
tagjának rendes taggá választása a Zeg-Zug Waldorf Egyesület rendes tagjai közé.
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Zeg-Zug Waldorf Egyesület
1141. Budapest, Gödöllői u. 15/A.

Előzmény: Madarász Lóránt benyújtotta csatlakozási nyilatkozatát a Zeg-Zug Waldorf
Egyesület rendes taggá válásához. Kérelméhez a szükséges ajánlólevelet Csabina Péter és
Irsik Nikoletta, mint az egyesület rendes tagjai megadták.

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult és szavazatok többségét (több mint
50%-át) képviselő tagok jelen vannak. Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés nem
határozatképes, a megismételt közgyűlés megtartására az eredeti napirenddel és helyszínen 2019. 05.
23. napján 20:00 órakor kerül sor. A megismételt Közgyűlésen való részvételi jogosultság feltételei
megegyeznek az eredeti Közgyűlés részvételi feltételeivel. A megismételt Közgyűlés az eredeti
napirenden szereplő ügyekben – a megjelent tagok számára tekintet nélkül – határozatképes.
A Közgyűlésen az Egyesület bármely tagja felszólalhat, javaslatot tehet. A tagok és az Egyesület
szervei a kézbesítéstől számított 3 napon belül kérhetik a napirend kiegészítését, a kiegészítés
indokolásával. A kiegészítésről a Választmány 2 napon belül dönt. A Választmány a napirend
kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a
kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon
belül igazolható módon közli a tagokkal.
Ha a Választmány a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy
a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend
kiegészítésének tárgyában azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben
csak akkor hozható határozat, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a
napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
A Közgyűlés – jogszabály vagy a jelen alapszabály eltérő rendelkezése hiányában – a határozatait
nyílt szavazással, a jelenlévő rendes tagok egyszerű szótöbbségével hozza. Személyi kérdésekben a
Közgyűlés dönthet titkos szavazás elrendeléséről. Az alapszabály módosításához, valamint a
Választmány tagjainak megválasztásához a jelenlévő tagok, az egyesület céljának módosításához és
az egyesület megszűnéséről szóló döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
A Közgyűlésen a regisztrációra 19:45 - 20:00 óra között kerül sor.
Számítunk részvételére!

Budapest, 2019. május 12.

Zeg-Zug Waldorf Egyesület Választmánya
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