
 

 

MEGHÍVÓ 

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 2019. évi Küldöttközgyűlésére 

 

Helyszín: MOM Kulturális Központ Kupolaterem (1124 Budapest, Csörsz utca 18. megközelítés) 

Időpont: 2019. május 18. szombat 10 órai kezdettel 

 

A Küldöttközgyűlés tervezett napirendje (tervezett időkeret és előterjesztő): 

1) Elnöki megnyitó, köszöntő (5p – Bajor Zoltán) 

2) Jegyzőkönyvvezetők és hitelesítők megválasztása (5p – Bajor Zoltán) 

3) Napirend jóváhagyása (5p – Bajor Zoltán) 

4) Az Elnökség beszámolója (30p – Bajor Zoltán) 

5) 2018. évi pénzügyi beszámoló és mérleg bemutatása (l0p – Wolfné Magyar Zsuzsanna) 

6) 2018. évi jelentés és közhasznúsági melléklet bemutatása (20p - Halmos Gergő) 

7) Könyvvizsgáló beszámolója a 2018. évi gazdálkodásról (10p – Kolbe Tünde) 

8) Ellenőrző Bizottság beszámolója (20p - Nechay Gábor) 

9) Fegyelmi Bizottság beszámolója (5p) 

10) Beszámoló és határozat a tagnyilvántartásról (10 p – Harangi István) 

11) Elnökségi tagságra jelöltek bemutatása és választás (1 fő megüresedett helyre 15 perc) 

12) Szünet 

13) Elnökségi tag választási eredmény ismertetése titkos szavazás esetén (5 perc) 

14) Kitüntetések, jutalmak átadása (30 p – Bajor Zoltán) 

15) Alapszabály módosítás elfogadása (15 p – Bajor Zoltán) 

16) 2019. évi költségvetés megvitatása és elfogadása (l5p – Halmos Gergő) 

17) A küldöttközgyűlés zárása (5p – Bajor Zoltán) 

 

A Küldöttközgyűlésre érkező küldöttek regisztrációja a helyszínen 9 órakor kezdődik. Az MME 

alapszabályának 4.5. pontja alapján a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek több 

mint fele megjelenik. Határozatképtelenség esetén, a Küldöttközgyűlést változatlan napirenddel, 10 

óra 30 perces kezdéssel ismételten összehívom ugyanazon helyre, mely a résztvevők számától 

függetlenül határozatképes. 

https://momkult.hu/kapcsolat/elerhetosegek/


 

A küldöttek az előterjesztések anyagait az alábbi honlapoldalakon olvashatják: 

http://www.mme.hu/kuldottkozgyules-2019 

http://www.mme.hu/dokumentumok 

Kérem azokat a kü1dötteket, akik nem rendelkeznek internet hozzáféréssel, és ezért kérik a 

dokumentumok postai kiküldését, hogy igényüket jelezzék Harangi Istvánnak, a központi 

telefonszámon! 

Tisztelt Küldött, kedves Tagtársam! 

 

Kérem, hogy az egyesület életében rendkívül fontos, évente egyszer megrendezésre kerülő 
eseményen részt venni, és aktívan közreműködni szíveskedjék! A küldöttközgyűlésen egy 
lemondott elnökségi tag megüresedett helyére kell választanunk új személyt. Jelöléseket a 
közgyűlésig várunk a központi iroda e-mail címére (mme@mme.hu) megküldött levélben 
önéletrajzzal.  

 

Budapest, 2019. április 25. 

 

Madárbarát üdvözlettel: 

 

Bajor Zoltán 

elnök 

 

http://www.mme.hu/kuldottkozgyules-2019
http://www.mme.hu/dokumentumok

