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Weöres Sándor Oktatási, Kulturális és Szabadidős Egyesület 
Közgyűlés - 2014. november 8. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Kissné Fábián Zsuzsanna, az egyesület elnöke 8.30 órakor megállapítja, hogy a teremben tartózkodó 
egyesületi tagok alacsony létszáma miatt a közgyűlés nem határozatképes. 
A meghívóban is jelzett időpontban, és azzal megegyező tartalommal 9.00 órakor megkezdi a közgyűlést. A 
közgyűlés megjelent létszámtól függetlenül határozatképes.  
 
Az Egyesület Elnöke köszönti a megjelenteket, megnyitja a Közgyűlést, megállapítja a jelenléti ív alapján, 
hogy a megjelent egyesületi tagok létszáma 16 fő, majd javasolja a közgyűlésnek a levezető elnök, a 
jegyzőkönyvvezető, a két jegyzőkönyv-hitelesítő és a szavazatszámláló megválasztását. A nyílt szavazás 
eredményeként a Közgyűlés megválasz-totta az alábbi közreműködőket:  

Levezető elnök              :   Tari Attila ................................ …………. (16  igen) 
Jegyzőkönyvvezető       :   Juhos Krisztina .........................................  (16 igen) 
Jegyzőkönyv-hitelesítő :   Oláh Attila .................................................  (16 igen) 
Jegyzőkönyv-hitelesítő :   Dezső Gergely ............................................  (16 igen) 
Szavazatszámláló          :   Garamszegi Zoltán……………………….(16 igen) 

 
Napirendi pontok: 

1. Tagfelvétel, tagság megszűnése 
2. Közösség- és szervezetfejlesztési folyamat bemutatása 
3. Új vezetőségi tag jelölése, választása 
4. A 2013/14-es tanév pénzügyi beszámolójának elfogadása 
5. SZITÁR szabályzat módosítása 
6. A 2014/15-ös tanév májusban elfogadott költségvetési tervének módosítása 
7. Épület munkacsoport beszámolója 
8. Egyéb (bejelentés, tájékoztatás) 

 
1. napirendi pont: Tagfelvétel, tagság megszűnése 

Kissné Fábián Zsuzsanna elnök ismerteti azon tagok listáját, akiknek a tagsági viszonya megszűnik 
(Patakyné Forgács Erzsébet, Szalai Imre, Sárközi Zsuzsanna, Orbán Annamária), ill. aki újként szeretne 
a tagjaink sorába lépni (Szentmarjay-Kertész Lívia). 
2014/1.(11.08.)K számú Közgyűlési határozat:  
A közgyűlés elfogadta, hogy a következő tagok tagsági viszonya megszűnik: Patakyné Forgács Erzsébet, 
Szalai Imre, Sárközi Zsuzsanna, Orbán Annamária 
Szavazati arány: 16 igen, 0 tartózkodás, 0 nem. 
2014/2.(11.08.)K számú Közgyűlési határozat:  
A közgyűlés elfogadta, hogy új tagként tagsági viszonyt létesít: Szentmarjay-Kertész Lívia 
Szavazati arány: 16 igen, 0 tartózkodás, 0 nem. 
 

Ezzel az egyesületi tagok száma 17-re változott. 
 
2. napirendi pont: Közösség- és szervezetfejlesztési folyamat bemutatása 

A levezető elnök felkérésére Nagy Tibor bemutatta a közgyűlésnek a hamarosan elinduló közösség- és 
szervezetfejlesztési folyamatot. 

 
3. napirendi pont: Új vezetőségi tag jelölése és választása 

Tari Attila levezető elnök felhívta az egyesületi tagok figyelmét arra, hogy ha valaki szívesen 
csatlakozna a vezetőséghez, akkor jelezze ezt a szándékát. 
 
 

4. napirendi pont: A 2013/14-es tanév pénzügyi beszámolójának elfogadása 
Oláhné Balajti Ilona, az egyesület gazdasági vezetője ismertette a 2013/14-es tanév pénzügyi 
beszámolóját. 
2014/3.(11.08.)K számú Közgyűlési határozat:  
A közgyűlés elfogadta, a 2013/14-es tanév költségvetési beszámolóját. 
Szavazati arány: 17 igen, 0 tartózkodás, 0 nem. 

 
A teremben az egyesületi tagok száma 16-ra változott. 
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5. napirendi pont: SZITÁR szabályzat módosítása 
A SzITÁR csoport képviseletében Oláh Attila röviden ismretette javaslatukat a költségvetésben 
szszereplő 1%-os támogatási keret, az Átmeneti Támogatási Alap (ÁTA) felhasználására, ill. az ehhez 
kapcsolódó SzITÁR folyamatleírás módosítására. 
2014/4.(11.08.)K számú Közgyűlési határozat:  
A közgyűlés elfogadta, a SzITÁR csoport által készített, az Átmeneti Támogatási Alap felhaszná-lására 
vonatkozó leírást, ill. az ezzel összefüggésben javasolt SzITÁR szabályzat  kiegészítést. Egyúttal 
felhatalmazta a vezetőséget, hogy a SzITÁR folyamatleírást ennek megfelelően módo-sítsa. 
Felelős: Tari Attila (titkár)  Határidő: 2014. november 30. 
Szavazati arány: 15 igen, 1 tartózkodás, 0 nem. 
 

6. napirendi pont: A 2014/15-ös tanév májusban elfogadott költségvetési tervének módosítása 
Oláhné Balajti Ilona az egyesület gazdasági vezetője ismertette a módosításokat. Ehhez kapcso-lódva 
Mincsik István iskolaképviselő arról adott tájékoztatást, hogy miért kellett az előző taggyű-lésen 
elfogadott 4%-os pedagógus kedvezmény keretet (amely akkor a korábbi 8%-ról lett lecsökkentve) 
megnövelni kb. 5,3%-ra. 
 

Közben a teremben lévő egyesületi tagok száma 14-re változott. 
2014/5.(11.08.)K számú Közgyűlési határozat:  
A közgyűlés elfogadta és jóváhagyta, a 2014/15-es tanév költségvetési tervét. 
Szavazati arány: 14 igen, 0 tartózkodás, 0 nem. 
 

7. napirendi pont: Épület munkacsoport beszámolója 
Tari Attila levezető elnök felolvasta az épület munkacsoport beszámolóját, mert a munkacsoport tagjai 
nem tudtak jelen lenni a közgyűlésen.  

 
8. napirendi pont: Egyéb bejelentés, tájékoztatás 

Kecskés Judit bejelentette, hogy Kuntz Orsolya és Nagy Tibor fordításában az egyesület rövidesen 
kiadja Johannes Kiersch waldorf pedagógiáról írt könyvét. 
 

A levezető elnök a közgyűlést  12 óra  01 perckor bezárja. 
 
 
Kelt: Gödöllő, 2014. november 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Tari Attila       Juhos Krisztina 
levezető elnök            jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 
 
 
 
     Oláh Attila                 Dezső Gergely 
jegyzőkönyv-hitelesítő           jegyzőkönyv-hitelesítő 


