Meghı́vó Kö zgyű lé sre

Időpont: 2021. november 26-án, d.e. 10 órakor
Helyszín: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2, az ATK tanácskozóterme
Napirend:
•
•

•
•
•

Tájékoztató az egyesületi élet eseményeiről, tevékenységekről, eredményekről

Alapszabály módosítás (A módosítási javaslatokat időközben, egységes szövegezéssel,

tanulmányozási és a Közgyűlés elé terjesztendő javaslattételi céllal a tagság részére megküldjük.)

Új elnök, új alelnökök és titkár választása
Új Felügyelő bizottsági tagok választása
Az újonnan megválasztott tisztségviselők és FB tagok bemutatkozása és programjaik
ismertetése

Felhívom a tagság szíves figyelmét, hogy amennyiben az adott időpontban nem lesz jelen a rendes
tagok érvényességhez szükséges szavazati arányt képviselő, 50%-ot meghaladó létszáma, a
Közgyűlést, az ide vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően, változatlan Napirenddel,
ugyanazon a napon és helyszínen, de az eredetileg megjelölt időponthoz képest 30 perccel később
ismét összehívom!

Tájékoztatók:
•

A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül
határozatképes.

•

A megismételt Közgyűlés új Napirendi pontokat nem vehet fel.

•

A Közgyűlés a regisztrált tagok számára online is elérhető lesz, de a határozatképesség megállapításához
szükséges létszámot a Közgyűlésre kijelölt teremben megjelenők létszáma alapján állapítjuk meg. (Indok: a
tisztségviselő választáshoz szükséges titkos szavazási lehetőséget csak a értekezletre kijelölt teremben
megjelenteknek tudunk biztosítani.)
Az általunk tervezett közgyűlés megtartására vonatkozóan az alábbi rendelkezés van érvényben:
•
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet
•
a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről *

•

•
•

(3) Ha az egyéb rendezvényt zárt térben tartják, az egyéb rendezvényen - az ott foglalkoztatottakon kívül kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem
töltött személy vehet részt.
Amennyiben időközben megjelenő járványügyi rendelkezések mégsem teszik lehetővé a Közgyűlés zárt termi
megtartását, a közgyűlést a tiltó rendelkezések feloldása utáni időszakra halasztjuk. (Erről a Tagságot időben
tájékoztatjuk)

Kérem a Tagságot, a tárgyalási pontok fontosságára tekintettel minél nagyobb számban
képviseltesse magát a Tisztújító Közgyűlésen!
Kőszárhegy, 2021. 11. 11.
A Magyar Kukorica Klub Elnöksége nevében
dr. Szieberth Dénes

REGISZTRÁCIÓ
A rendezvény lebonyolítása után ebédre hívjuk a megjelenteket!

