Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület

JEGYZŐKÖNYV
a Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület
Közgyűléséről
Időpont:
Helyszín:
Jelen vannak:
Levezető elnök:
Jegyzőkönyvvezető:

2015. szeptember 23. 18.00 óra
Kecskemét, Szarkás 74.
A jelenléti ív szerinti tagok
Ugrai Zoltán
Pesti Ágnes

Lévai Zoltán, az egyesület elnöke megállapítja, hogy az egyesület 40 tagjából 22 (55.%) tag jelent
meg a közgyűlésen, ezért a közgyűlés határozatképes.
Pető Melinda, Harczi Sándor Szilveszter a saját és Cseketa Mariann kilépési nyilatkozataikat a
közgyűlés megkezdése előtt átadták.
Lévai Zoltán megnyitja a közgyűlést és ismerteti a napirendi pontokat, amelyekhez kiegészítési
javaslat nem érkezett, hozzászólás nem történt.
A közgyűlés egyhangú nyílt szavazással elfogadta az alábbi NAPIRENDET:
1. Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
2. Tagfelvétel
3. Intézményvezető megbízás
A közgyűlésről hangfelvétel készül.
1. Napirendi pont: KÖZGYŰLÉSI TISZTSÉGVISELŐK MEGVÁLASZTÁSA
Lévai Zoltán felhívja a tagokat a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető megválasztására.
A közgyűlés nyílt szavazással megválasztja
levezető elnöknek:
Ugrai Zoltán ( 20 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
jegyzőkönyvvezetőnek:
Pesti Ágnes (21 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
jegyzőkönyv-hitelesítőknek: Vidák Annamária (21 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Radnótiné Bálint Nikoletta (21 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Szavazatszámláló: Freigang Krisztián 21 igen 0 nem 1 tartózkodás
2._Napirendi pont: Tagfelvétel és státusz módosítás
Tagfelvétel:
Határozat: 1/0923/2015
Dakó Gabriella tagfelvételi kérelmet nyújtott be az egyesületbe
A közgyűlés tagjai az alábbi szavazatokkal fogadták el jelentkezését:
Szavazás: 22 igen 0 nem 0 tartózkodik
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Tagi státusz :módosítás:
Határozat: 2/0923/2015
Balla Beáta kéri tagi státusz módosítását pártoló tagból rendes taggá.
A közgyűlés tagjai az alábbi szavazatokkal fogadták el kérelmét:
Szavazás: 22 igen 0 nem 0 tartózkodik
Lévai Zoltán elnök eltőterjeszti, hogy a közgyűlés vizsgálja meg az összes olyan tag
vonatkozásában az alapszabály 4.11-es pontját, aki nem volt jelen az utolsó két közgyűlésen.
Az alapszabály 4.11 pontja szerint:

Ha az Egyesület rendes tagja két egymást követő Közgyűlésen személyesen nem vesz részt, és
magát az alapszabályzatban megjelölt módon (7.5. pont) nem is képviselteti, akkor a tag
rendes tagságát a Közgyűlés többségi határozata alapján pártoló tagsággá változtathatja. A
későbbiekben az illető bármikor kérheti, hogy újból rendes tagja legyen az Egyesületnek.
Határozat 3/0923/2015
Berényi Mátyás rendes tag tagságát pártoló tagsággá változtatja a közgyűlés az alábbi
szavazatokkal:
Szavazás: 22 igen 0 nem 0 tartózkodik
Szakállas Attila rendes tag tagságának pártoló taggá változását a közgyűlés az alábbi szavazatokkal
nem javasolja.
Szavazás: 0 igen 21 nem 1 tartózkodik
3._Napirendi pont: Intézményvezető megbízása
Máténé Orlov Edina intézményvezetői kinevezése 2015.08.15-el lejárt. Az egyesület elnöksége
pályázatot írt ki az intézményvezető státusz betöltésére, két körben. Az előző elnökség 2015
januárjától folyamatosan, majd a mostani elnökség is, szeptemberben. A pályázatokra jelentkezés
nem volt. A tanári konferenciát felkérte az elnökség, hogy nevezzen meg egy intézményvezetőjelöltet, Balla Beátát javasolták. Balla Beáta 2006 óta dolgozik az intézményben, jelenleg 2.
osztályos osztálytanító.
Határozat 4/0923/2015
Balla Beátát 2017.08.31-ig a közgyűlés megbízza az intézményvezetői teendők ellátásával.
Szavazás: 22 igen 0 nem 0 tartózkodik
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További napirend, kérdés, észrevétel nem lévén az elnök a tagoknak a részvételt megköszöni,
és a közgyűlést berekeszti.
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