Tájékoztató a Magyar Kukorica Klub Egyesület Tagsága és
kiemelt partneri köre számára
A nagy termés nyomában...

Kedves NÉV tagtársunk!
Az Alapszabályban foglalt határidővel kiküldtük március 9-én d.e 11 órai időpont megjelöléssel a
Rendkívüli Közgyűlésre szóló meghívónkat .az EgyesületOnline felületen.. Időközben a levelező
rendszerünket robottámadás érte, s nem tudtuk kiküldeni a meghívókat a szokásos módon. Úgy
gondoljuk, mindenki megkapta, megkaphatta a meghívót, így ebben az értesítésben megerősítjük
és emlékeztetünk minden tagtársunkat az esemányről.
Értesítelek, hogy 2022. március 9-én d.e. 11 órakor rendkívüli Közgyűlést tartunk! A Közgyűlést a
2021. november 26-án elfogadott élő és onlime konferencia lehetőséget is igénybe véve tartjuk
olymódon, hogy az online csatlakozók ezúttal bérelt felületen, regisztrációval és
eseményrögzítéssel vehetnek részt, s élhetnek szavazati jogukkal. Az online konferenciatartás
szabályai szerint az online résztvevők egyéni belépési kódot kapnak az egyértelmű azonosításhoz.
Belépés a kód használatával lehetséges.
A Közgyűlés földrajzi helyszíne 7200 Dombóvár, Köztársaság u. 31., Fregatt Bisztro
és Étterem különterme
Felhívom a tagság figyelmét, hogy a szavazatképességhez az összes aktuális szavazati joggl
rendelkező taglétszám (88) 50%-a + 1 fő megjelenése szükséges. Amennyiben 2022. március 9-én

d.e. 11 órakor nem jelenik meg a szavazóképességhez szükséges taglétszám, a Közgyűlést
elnapolom és az Alapszabályban rögzített módon 2022. március 9-én 11 óra 30 perckor ismét
összehívom. Az így megismételt taggyűlés Napirendje azonos az eredeti időpontra meghirdetet
Napirenddel, azonban új napirendi pontot felvenni nem lehet.
A rendkívüli Közgyűlés összehívásának indoka:
A Tisztelt Székesfehérvári Törvényszék 2022. február 17-én kézhez vett Végzésében hiánypótlást
rendelt el a 2021. november 26-án tartott tisztújító Közgyűlésünk leadott anyagával kapcsolatban.
A hiánypótlási rendelkezés 2 olyan pontot tartalmaz, amely érinti az Alapszabályt.
Napirend:
1. Alapszabály módosítás, amely a 2021. november 26-i tisztújító Közgyűlésen elfogadott
Alapszabály 2. oldal 3. pontját és a 3. oldal 2. pontját érinti
a.) A 2021 november 26-i Közgyűlésen megszavazott Rendes tagi jogviszonyon belüli "Különleges"
tagi jogálls (2. oldal 3. pont) törlése és az eredeti, Rendes, Pártoló és Tiszteletbeli tagi jogállások
visszaállítása
b.) A 2021 november 26-i Közgyűlésen megszavazott "tagsági jogviszony kilépéssel történő
megszűnése" (3. oldal 2. pont) rendezése olymódon, hogy a kiléps tagdífizetési kötelezettséghez
kötését a Rendes, Pártoló és Tiszteletbeli tagi viszonyoknak megfelelően külön-külön kell
rögzateni, megfelelve a különböző csoportok eltérő jogállásának és kötelezettségeinek.
Kérem a tagságot az aktív részvételre!
A rendkívüli Közgyűlés lezárása utáni közösségi program:
A XIII. Kukorica Termésverseny még át nem vett díjainak átadása
A Zambiai utazás résztvevőinek tájékoztató és megismerkedési lehetőség
Ugyanott munkaebédre hívom a megjelent résztvevőket! Az ebéd elfogyasztása közben lehetőség

nyílik a 2022. évi egyesületi élet és a jelenlévőket érdeklő fontosabb tevékenységi körökről (XIV.
Kukorica Termésverseny, Top20 fajtakísérletek, ...stb. folytatott eszmecserére.
dr. Szieberth Dénes
elnök

Ez a Hírlevél a Magyar Kukorica Klub tagságának szóló tájékoztatásokat tartalmaz, s
legfontosabb célja a kapcsolattartás. A leiratkozás ellenkezik az Alapszabállyal, amely a
kapcsolattartás eszközéül elsősorban az internetet jelöli meg!
Szerkeszti: dr. Szieberth Dénes
A hírrel kapcsolatos véleményét, hozzászólását a +36209442361 mobil telefonon, illetve a
magyarkukoricaklub@me.com email címen közölheti.

