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KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ 

 

 

Tisztelt Egyesületi Tag!  

 

Az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület Elnöksége ezúton tájékoztatja, 

hogy az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület (székhely: 1072 Budapest, 

Akácfa u. 32.) 2021. március 26-án 10:00 órai kezdettel rendkívüli közgyűlést tart. A jelenleg 

fennálló veszélyhelyzethez alkalmazkodva a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő 

szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 

16.) Korm. rendelet 4. §-a szerint elektronikus hírközlő eszközök használatával online térben. 

 

Az egyesületi tagok regisztrációja 09:30 órakor veszi kezdetét az online térben. 

 

Közgyűlés helye, megtartásának módja: Zoom platform, melynek linkjét a rendkívüli közgyűlés 

kezdete előtt 48 órával küldünk meg a tagságnak. 

 

Napirendi pontok:  

1. A napirendi pontok elfogadása - határozathozatal 

2. Az egyesület felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása - határozathozatal 

3. Az egyesület székhelyének áthelyezése a 7477 Zselickisfalud, Külső sor 9. szám alá - 

határozathozatal 

4. Egyebek. 

 

Abban az esetben, ha az egyesület közgyűlése a fent meghirdetett időpontban nem 

határozatképes, akkor annak megismétlésére a napirendi pontok és a helyszín változatlansága 

mellett 2021. március 26-án 10.30 órakor kerül sor. Ezen megismételt közgyűlést a megjelentek 

számától és szavazati arányától függetlenül határozatképes közgyűlésnek kell tekinteni.  

 

Mindenki megjelenésére számítunk.  

 

Budapest, 2021. március 9. napján  

 

 

Sikentánc Szilveszter 

elnök 

  



 

NAPIRENDRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS 

(RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS, 2021. március 26.) 

 

 

2. napirendi pont: 

Az egyesület felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása - határozathozatal 

 

Az egyesület jelenlegi felügyelőbizottsági tagjainak megbízatása 2021. március 19. napján le fog 

járni. Erre tekintettel az egyesület folyamatos, törvényes működése érdekében új 

felügyelőbizottsági tagok megválasztása vált indokolttá. 

Az előzetes személyi javaslatok száma vételét követően az Elnökség a következő személyeket 

javasolja felügyelő bizottsági tagnak 2021. március 26. napjától 2026. március 26. napjáig terjedő 

időre: Héra Éva, Müller Anita és Szigetvári József. 

 

A napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat: 

 

„2/2021. (III.26.) számú közgyűlési határozat 

Az egyesület közgyűlése 2021. március 26. napjától 2026. március 26. napjáig tartó időtartamra 

Héra Évát, Müller Anitát és Szigetvári Józsefet az egyesület felügyelőbizottsági tagjának választja.” 

 

3. napirendi pont: 

Az egyesület székhelyének áthelyezése a 7477 Zselickisfalud, Külső sor 9. szám alá - 

határozathozatal. 

 

Az egyesület a saját tulajdonában álló, általa megvásárolt, Zselickisfalud, belterület, 124 helyrajzi 

szám alatt felvett, természetben a 7477 Zselickisfalud, Külső sor 9. szám alatt található ingatlanra 

kívánja módosítani székhelyét.  

Az egyesület működési helyét és a tevékenysége szerinti feladatai ellátásának központját a fenti 

címre kívánjuk áthelyezni a praktikus okokon túlmenően abból az okból, hogy az egyesület 

számára elérhető pályázatokat és az ily módon rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat és 

támogatásokat minél szélesebb körben kíséreljük meg igénybe venni az egyesület céljainak 

megvalósítása érdekében. 

 

A napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat: 

 

„3/2021. (III.26.) számú közgyűlési határozat 

Az egyesület közgyűlése az egyesület székhelyét a 7477 Zselickisfalud, Külső sor 9. szám alá helyezi 

át.” 

 


