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Meghívó

a Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület 2014. évi tisztújító közgyűlésére

A közgyűlés helyszíne: Budakeszi, Fő út 85. (Egyesületek Háza)

A közgyűlés időpontja: 2014. július 23. (szerda) 16 óra

Amennyiben a szavazóképes tagok nem jelennek meg kellő létszámban, úgy az ismételt

közgyűlés helye ugyanaz: Budakeszi, Fő út 85. (Egyesületek Háza)

A megismételt közgyűlés kezdetének időpontja: 16 óra 30 perc

A közgyűlés napirendje:

1. Az elnök ismerteti a napirendet és felkéri a közgyűlés levezető elnökét tiszte betöltésére
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2. A levezető elnök elfogadása (nyílt szavazással)

3. A napirend elfogadása (nyílt szavazással)

4. A levezető elnök bemutatja a korábban felkért Jelölő Bizottságot, amelyik egyben a szavaza
t szedő és számvizsgáló bizottság feladatát is ellátja

5. A Jelölő és Számvizsgáló Bizottság összetételének jóváhagyása a közgyűlés által (nyílt
szavazással)

6.

A levezető elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyv vezetőjére és a jegyzőkönyv hitelesítőire

7. A jegyzőkönyv vezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása a közgyűlés által
(nyílt szavazással)

8.

Az Egyesület elnökének beszámolója a BNE 2013. évi tevékenységéről

9.

A 2013/14 évben tartott ismeretterjesztő előadás-sorozat bemutatása és értékelése

10. A 2013. év pénzügyi beszámolója

11. Az elnöki és a pénzügyi beszámoló elfogadása (külön-külön, nyílt szavazással)

12. Tisztújításhoz a BNE alapszabályzatának módosítása, a módosítási javaslat ismertetése,
majd elfogadása a közgyűlés által (nyílt szavazással)
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13. A Jelölő Bizottság javaslatai az Egyesület tisztségeire (elnök, alelnökök, titkár, szakértői bi
zottság tagjai)

14. A jelölések elfogadása a jelöltek részéről, valamint a közgyűlés részéről (nyílt
szavazással), ennek megfelelően a szavazó cédulák elkészítése és kiosztása a szavazati
joggal rendelkező
egyesül
eti tagoknak

15. A tisztségviselők megválasztása (titkos szavazással, külön az elnök, alelnökök, titkár és a
szakértő bizottság tagjai)

16. Szavazatszámlálás, majd eredményhirdetés

17. A BNE 2014. évi munkatervének ismertetése

18. A munkaterv elfogadása a közgyűlés részéről (nyílt szavazással)

19. Elnöki zárszó

A 8., 9. és 10. napirendi pontokhoz készített írásbeli beszámolók a BNE honlapján elérhetők.

A közgyűlésre szeretettel várjuk tagjainkat, pártoló tagjainkat, tagszervezeteink képviselőit és
meghívott vendégeinket.

3/4

Meghívó

2014. július 22. kedd, 19:34

Az Alapszabály értelmében csak az érvényes tagsággal rendelkező tagok választhatnak és
választhatók a tisztújítás során. Így azon tagtársainknak, akik még az idei tagdíjukat nem
fizették be, lehetőségük van a helyszínen eleget tenni tagdíjfizetési kötelezettségüknek.
Amennyiben ennek nem tesznek eleget, úgy a közgyűlésen pártoló tagként vehetnek részt.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Budakeszi, 2014. július 2.

Dr. Darkó Jenő

elnök

sk.
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