
MEGHÍVÓ 

 

 

A MIÉNK A GRUND VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET  

(Székhely :Tata, Bezerédi utca 9.) 

közgyűlésére 

 

HELYSZÍN: Tata, Hullám utca 12.  

 

IDŐPONT: 2022. augusztus 22. (hétfő)  19:00 

 

MEGHÍVOTT: a teljes tagság 

 

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő 

szavazásra jogosult részt vesz. 

 

Amennyiben a meghirdetett időpontban a közgyűlés nem lenne határozatképes, az ismételten 

meghirdetett időpont változatlan helyszín mellett 2022. augusztus 22. (hétfő)  20:30.  

 

Tájékoztatom, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti, jelen meghívóban közölt napirenden 

szereplő ügyekben, a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. 

 

Kedves Tagtársak, Barátaink! 

 

A közgyűlés megtartásának alapvető indoka, hogy hamarosan két elnökségi tagunk 

megbízásának időtartama is lejár. Valamint a Tagság változó aktivitással vett részt az elmúlt év 

munkájában, a tevékenységi körünk is kissé bővült az eredeti elképzelésekhez képest, ezért a 

kötelezettségtől függetlenül is szerencsés lenne egy személyes találkozó lehetőleg minél többetekkel. 

 

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDI PONTJAI 

 

1./ Elnökségi tagok tisztújítása 

 

2./ Döntés az egyesületünk Nagy Tavak Koalíciós tagságáról 

 

 

Felhívom mindenki figyelmét, hogy a Meghívó kézhezvételétől számított 3 napon belül 

bármely tag a napirend kiegészítését kérheti, melyről az Elnökség további 2 napon belül dönt.  

 

Tájékoztatunk mindenkit, hogy az Egyesület új e-mail címe: 

 

magegyesulettata@gmail.com vagy 

mag.egyesulet.tata@gmail.com 

 

Tájékoztatlak benneteket, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: 

Ptk.) 3:73. § (1) bekezdése szerint a tagok, illetve az egyesület szervei indokolással a közgyűlést  
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Az összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetitek a Meghívó kézhezvételétől 

számított 3 napon belül, melyről az Elnökség további 2 napon belül dönt. Kérjük, hogy az esetleges 

napirendi kiegészítéseiteket erre a címre küldjétek meg. Ugyancsak kérjük, hogy a Meghívó 

megérkezését ugyanezen címre küldve mindenképpen nyugtázzátok. Ha már tudjátok biztosan, hogy 

nem tudtok jönni, kérem azt is tudassátok velünk! 

 

A taggyűlésen a tagok helyett csak közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba 

foglalt meghatalmazás alapján járhat el a meghatalmazott. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezetés 

vagy a felügyelőbizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló.   

 

Tata, 2022. augusztus 13. 

 

 

 

 

 

 

             Dankó Zsolt 

      A MIÉNK A GRUND VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET 

elnöksége nevében 

 


