Magyar Naturisták Egyesülete
Székhely, levelezési cím: 2337 Délegyháza, Naturista part 1318

Meghívó
A Magyar Naturisták Egyesülete 2015 évi rendes közgyűlésére

Tisztelt Naturista tagtársunk!

Az MNE Új alapszabálya rendelkezései szerint ezúton meghívunk az Egyesület 2015 évi rendes
közgyűlésére.
A Közgyűlés időpontja: 2015 április 25.-e ( szombat ) 10.00.
Helye: 1116 Budapest Sztregova u. 3. ( Fonó Budai Zeneház, Nagyterem)
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés
időpontja: 2015 május 16.-a ( szombat ) 10.00. ugyanezen a helyszínen. A határozatképtelenség
miatt megismételt közgyűlés az alább közölt napirendi pontokban a megjelentek számára tekintet
nélkül határozatképes.

Napirendi pontok:

1.Az Elnökség beszámolója a 2014 évi munkáról, és az Egyesület gazdálkodásról, A beszámoló
megvitatása, elfogadása,
a közhasznúsági és kiegészítő mellékletek elfogadása./egyszerű
szótöbbséges nyílt szavazás/
2. Az Elnökség 2015 évi költségvetési javaslatának és mellékleteinek előterjesztése, annak
megvitatása, elfogadása./egyszerű szótöbbséges nyílt szavazás/
3. Az Elnökség előterjesztése az MNE 2015 évi rendezvényeiről, annak megvitatása,elfogadása
/egyszerű szótöbbséges nyílt szavazás/
4. Előterjesztés, és javaslat a 2015 évi egyesületi tagdíjak összegének és befizetési határidejének
közgyűlés általi meghatározására./egyszerű szótöbbséges nyílt szavazás/
5. A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2014 évi ellenőrzésekről,az elnökség munkájának
értékeléséről, annak megvitatása és elfogadása./egyszerű szótöbbséges nyílt szavazás/
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6.
Előterjesztés
a
Naturisták
Magyarországi
csatlakozásról./egyszerű szótöbbséges nyílt szavazás/

Szövetségéhez

(NAMASZ-hoz)

való

7.Előterjesztés a NOK. 2015 évi beruházási tervéről. Megvitatás és megerősítő elfogadás/ egyszerű
szótöbbséges nyílt szavazás/
8. Tájékoztatók (szavazást nem igényelnek) a Naturista Oázis Kft gazdálkodásáról, terveiről
- NOK 2014-es mérlege
- NOK 2014-es eredménykimutatása
- Beszámoló NOK 2014 –es gazdálkodásáról
- A NOK 2015 évi üzleti terve
9. Tisztségviselők felmentése, ill. megválasztása.
- 9.1 Az MNE Elnök ( Medgyesi József ) lemondásnak elfogadása, új Elnök választása/ titkos, írásbeli
szavazás/
- 9.2 Tóth Krisztina lemondott elnökségi tag helyébe új elnökségi tag választása./titkos,írásbeli
szavazás/
- 9.3 A NOK ügyvezető (Ménesi Attila) lemondásának elfogadása, új jelölt állítása. /titkos,írásbeli
szavazás/
- 9.4 Egyéb ( tisztségéről időközben lemondott, vagy leváltott ) tisztségviselők
amennyiben van ilyen. /titkos,írásbeli szavazás/

választása,

Figyelmeztetések:

1.A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a teljes jogú tagok több mint 50%-a megjelenik, vagy
meghatalmazott útján képviselteti magát.

2.A Közgyűlés csak a meghirdetett, és tárgyalásra elfogadott napirendekben hozhat érvényes
határozatot. A teljes jogú tagok a Meghívó kézhezvételétől számított 3 napon belül írásban kérhetik
az Elnökségtől a napirendi pontok kiegészítését. Ha az Elnökség ezt nem fogadja el, vagy nem reagál,
a Közgyűlés dönt a napirend kiegészítésének elfogadásáról ill. tárgyalásáról. Nem dönthet azonban
olyan kiegészítés elfogadásáról, amelyet a teljes jogú tag előzőleg- határidőn belül- nem kért az
Elnökségtől.
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3. A teljes jogú tag akadályoztatása esetén a saját kerületében települő másik teljes jogú tagnak a
közgyűlésen való képviseletre írásbeli meghatalmazást adhat. ( mintát mellékeljük )
Kérjük azokat a teljes jogú tagokat, akik nem tudnak a Közgyűlésen részt venni, hogy a
határozatképesség érdekében éljenek a meghatalmazás lehetőségével.
A kitöltendő
Meghatalmazás nyomtatványt a jelen meghívóhoz mellékeljük.

Mellékletek: 1-20-ig.

Budapest 2015 04.10.

Naturista üdvözlettel :

MNE Elnökség

Magyarázatok:
4, ponthoz: Az új Asz szerint az éves tagdíj mértékéről és befizetési határidejéről a közgyűlés dönt. Az
erre vonatkozó elnökségi javaslatot önálló napirendként írásban elő kell terjeszteni. ( Nem elég
szóban azt mondani, hogy „ugyanaz mint tavaly volt” stb.)
5.ponthoz: A FEB beszámoló önálló napirendi pont ( úgy mint régen)
7.ponthoz: A NOK beruházási tervének megvitatása szigorúan véve nem a Közgyűlés feladata, ám
mivel az MNE tagok pénzéből kerül megvalósításra,és mivel erre irányuló javaslatokat kért az
elnökség a legutóbbi kérdőíves felméréskor, feltétlenűl szükséges egy megvitatás és megerősítő
közgyűlési jóváhagyás.
A Figyelmeztetések 3. ponthoz: A korábbi Asz. szerint a Küldöttközgyűlésen is mód volt arra, hogy a
küldött ott helyben tegyen újabb napirendre javaslatot. Az új szabály ehelyett a napirend kiegészítési
lehetőséget vezette be, amelyre feltétlenül fel kell hívni a teljes jogú tagság figyelmét.
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