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

Készülődés a Közgyűlésre
3. sz. Emlékeztető
Kedves NÉV tagtársunk!
E-MAIL CÍM

Fontos: Érkezett az alelnök és az elnök személyére jelölés!
A részvételi arány a Közgyűlésen hozott döntések szempontjából meghatározó,
ezért számítunk Rád, részvételedre, javaslataidra!

Ha még nem jelezted részvételedet, vagy
akadályoztatásod esetén még nem adtál megbízást egy, a
június 11-i Közgyűlés biztos résztvevőjének, kérjük, ne
halogasd!
Javaslatodat a tisztségviselőkre itt megteheted, s a következő
Emlékeztetőnkben közreadjuk.
A beérkező javaslatok szavazólistára vételét a Közgyűlés résztvevői a
helyszínen nyílt szavazással, egyszerű többséggel döntik el.
Honlapunk "Tagok" oldalán láthatod, hogy jelenleg 80 szavazati joggal rendelkező tagja van az

Egyesületnek. A lakhely szerinti szétszórtságra tekintettel nehéz elképzelni, hogy legalább 41-en
megjelenjünk. Ha egy biztosan megjenlenő tagot megbízol képviseleteddel, előfordulhat, hogy nem
kell megismételni a Közgyűlést!
Részvételi és szavazási szándékodat befolyásolhatja, ha tudod:

Jelölés az elnök személyére:
Mint korábban már jeleztük, Szieberth Dénes kéri felvételét a jelölőlistára, mint elnök. Szándéka,
hogy stabilizálja az Egyesület nűködését és előkészíti a következő ciklust. Célja, hogy az Egyesület
tovább haladjon a szakmai közéletbe integrálódás útján, bizonyítsa, hogy tevékenysége nem csak
a kukoricatermesztés, de az egész mezőgazdasági ágazat számára hasznos. Továbbra is
meggyőződése, hogy a felelősségteljes civil gondolkodás nélkülözhetetlen része az egészséges
társadalmi életnek.

Jelölés alelnök személyére:
Javaslat érkezett Zeitvogel Zsolt alelnöki jelölésére. Zeitvogel Zsolt alapító tag, az Egyesület
kitűzött céljaival egyetért és mint magánszemély, de különösen az általa vezetett vállalkozás
(AgResearch) magasszintű szolgáltatásaival és kedvezmények adásával jelentősen hozzájárult a
Magyar Kukorica Klub Egyesület sikeres működésének megalapozásához. Elsők között támogatta a
Top20 Fajtakísérletek, a Terméstanúsítás és a Kukorica Termésverseny elindulását szakma
közreműködésével és megrendeléssel. Az AgResearch jelenleg a Top20 Fajtakísérletek teljeskörű
kivitelezője, kiváló helymegválasztással, kivitelezéssel, információ- és adatszolgáltatással.

Tagi minőségváltozásra érkezett bejelentés:
György Dániel tagtársunk jelezte, hogy eddigi "Tiszteletbeli tag" minőségét, tekintettel az új
törvény ide vonatkozó rendelkezésere "Rendes tag" besorolásra kéri változtatni. (Emlékeztetőül: a
2016-tól érvénybe lápett rendelkezések szerint a tiszteletbeli tagok nem rendelkeznek szavazati
joggal, viszont kötelesek tagdíjat fizetni. Ezzel az Egyesület szándéka, a pozitív megkülönböztetés

a Tiszteletbeli Tagság adományozásával, értelmét veszítette.)

További információ a Közgyűlési előkészületekről:
Segítségül küldünk egy letölthető meghatalmazás formát, (Két kitöltési lehetőséget ajánlunk.
Az egyiken feltüntettünk egy önként vállakozó képviselőt, a másikon a Te jelölheted meg
képviselődet!) amelyet kérünk, kitöltve, szkennelve továbbíts annak, akit meghatalmazol
képviseleteddel - ő el kell, hogy hozza magával az eredeti vagy szkennelt meghatalmazást! Ha
részünkre küldöd el a magyarkukoricaklub@me.com email címre, a meghatalmazottnak átadjuk a
Közgyűlés megkezdése előtt! Amennyiben az egyes napirendi pontokra egyedi megbízást szeretnél
adni, úgy ezt külön kell intéznetek!
Felénk IDE KATTINTVA jelezheted, hogy személyesen, vagy meghatalmazott útján szándékozol-e
részt venni. Ha megteszed ezt a szívességet is, nagyon megkönnyíted a szervezők és a Közgyűlés
munkáját! (Megbecsülhető lesz a Közgyűlés határozatképessége - a ténylegesen megjelenők és a
meghatalmazások együttes száma dönti el a határozatképességet!)

Tájékoztatunk, hogy a következő napokban megbízottunk (Laczkó Denise)
útján telefonon is felkeresünk, aki feljegyzi a fenti kérdésekre adott
válaszaidat. Kérünk, fogadd hívását és készséggel állj rendelkezésére!

Meghívó
Időpont: 2019. június 11-én, d.e. 10 órakor
Helyszín: 8000 Székesfehérvár - Kisfalud, Fehérvári u. 44, az Aranybulla Zrt. ebédlőterme
A Magyar Kukorica Klub Egyesület (székhely: 8152 Kőszárhegy, Kazinczy Ferenc utca 12.) fenti
időpontban és helyszínen tartja 2019. évi rendes közgyűlését, melyre elvárja minden egyesületi
tag pontos megjelenését.
Felhívjuk a tagság szíves figyelmét, hogy amennyiben az adott időpontban nem lesz jelen az
rendes tagok érvényességhez szükséges szavazati arányt képviselő, 50%-ot meghaladó létszáma,

a Közgyűlést, az ide vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően, később meghatározott
helyszínen, változatlan Napirenddel, 2019. június 14-én d.e. 10 órára ismét összehívjuk!
A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára
tekintet nélkül határozatképes.
Kőszárhegy, 2019. 05. 24.

A Magyar Kukorica Klub Elnöksége

Napirend:
• 2018. évi mérleg elfogadása (Dr. Nagy Sándor alelnök)
• A Kukorica Klub Kft. gazdálkodásának és tevékenységének ismertetése (dr. Szieberth Dénes
ügyvezető)
• A 2018. november 30-i tisztségviselő választás után az Egyesület tisztségviselői karában
kialakult helyzet ismertetése (Bolyki Bence FB elnök)
• Új elnök és alelnök választása
• Az újonnan megválasztott elnök és alelnök bemutatkozása és programjaik ismertetése
Egyebek:
Sikertelen Közgyűlés esetén az Egyesület elnöksége az Egyesület jövőjéről folytatott kerekasztal
beszélgetésre hívja a megjelenteket.

A rendezvény lebonyolítása után ebédre hívjuk a megjelenteket!

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.

