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MEGHÍVÓ KÖZGYŰLÉSRE
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Helye:
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Nemzetközi Oktatási Központ,
Budapest, XII. kerület, Böszörményi út 21.
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A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők
megválasztása.
A mandátumvizsgáló/szavazatszámláló bizottság megválasztása.
A napirend elfogadása.
A 2016. évi beszámoló – ezen belül az elnökségnek a szövetség vagyoni
helyzetéről szóló jelentésének – az elfogadása.
A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2016-os évről.
A 2017. évi munkaterv megtárgyalása és elfogadása.
2017. évi költségvetés megállapítása, az éves pénzügyi terv megtárgyalása,
elfogadása.
A Jelölő Bizottság beszámolója.
A Felügyelő Bizottság elnökének, és tagjainak megválasztása
Alapszabály módosítása
Az elnökség két új tagjának megválasztása.
A Főtitkár munkaszerződésének jóváhagyása.
Egyebek

A Közgyűlés zárása.
A MESZ közgyűlés nem nyilvános [Ptk. 3:73 § (2)].
Határozatképtelenség esetén a közgyűlést 2017. március 31-én 14:00-ra hívom
össze. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendre felvett
kérdésekben a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
Alapszabály 6.§ (4): A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 8 napon belül
a tagok és a Szövetség szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik annak indoklásával
és a tárgyaláshoz szükséges valamennyi információ megadásával. A napirend kiegészítésének
tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Kizárólag ebben a tárgykörben a rendkívüli elnökségi ülés 8
napon belülre is összehívható. Amennyiben a kiegészítést kérő nem vesz részt az ezt a napirendi
pontot tárgyaló elnökségi ülésen, hogy kérését alátámassza, az Elnökségnek jogában áll a kérést
elutasítani. Amennyiben az Elnökség a kiegészítési kérést elutasítja a Közgyűlés a napirend
elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének
tárgyában.
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Kérem, hogy részvételi szándékát a Főtitkárnak jelezze, és adja meg a regisztrációhoz,
valamint a jegyzőkönyv elkészítéséhez szükséges adatokat (név, lakcím, gépjármű
rendszám) részére 2017. március 22-én 12:00-ig.
Budapest, 2017. február 28.

Dr. habil. Boda József
elnök

