ESŐEMBEREKÉRT EGYESÜLET
2890 TATA, FÜRDŐ U. 24.
TEL./FAX: 06 34 589 685
E-MAIL: esotata@t-online.hu
ESŐEMBEREKÉRT EGYESÜLET
TAGJAI1 RÉSZÉRE
Tárgy: meghívó tisztújító közgyűlésre
Kedves Tagtársak!
Az Esőemberekért Egyesület 2018. 05. 27-én 18.00 órai kezdettel Tatán a Somogyi Béla u.39.sz.
alatti telephelyén tisztújító közgyűlést tart, melyre ezúton szeretettel meghívjuk.
Határozatképtelenség esetén a közgyűlést a fenti napon 18.30 órakor a jelenlévők létszámára való
tekintet nélkül megtartjuk és az eredeti napirendi pontok tekintetében határozatképesnek
tekintjük.
Előzetes napirendi pontok:
- 2017. évi közhasznú jelentés, mérleg, eredmény-kimutatás ismertetése, elfogadása
o Esőemberekért Egyesület
o HELP Rehabilitációs Foglalkoztató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
Az Esőemberekért Egyesület közhasznúsági jelentését az egyesület honlapján a www.esotata.hu
címen tekintheti meg.
-

Tisztségviselők megválasztása2
A választást lebonyolító személy megválasztása
Szavazatszedő bizottság megválasztása
Jelölő Bizottság beszámolója a beérkezett jelölésekről
Választás lebonyolítása

A tisztújító közgyűlés sikeres lebonyolítása érdekében, kérem, hogy jelölését a leendő elnökségi
és felügyelő-bizottsági tagokra adja le a Jelölő Bizottság részére:
Bódis Imréné
Telefon: 06-34/589685;
e-mail: esotata@t-online.hu
Levélcím: Esőemberekért Egyesület Bódis Imréné, 2890. Tata, Fürdő u. 24.
A jelölések beérkezését követően Bódis Imréné a jelölt vállalási szándékáról meggyőződik.
Kérjük, hogy jelölését legkésőbb a közgyűlés eredetileg tervezett időpontja előtt szíveskedjen
megtenni. A közgyűlésen is van lehetőség jelölni, ebben az esetben a jelenlévő jelöltnek akkor
szükséges nyilatkozni a vállalási szándékáról.
A tisztújító közgyűlésen az 5 tagú elnökség és a 3 tagú felügyelő bizottság tagjai kerülnek
megválasztásra.
Tájékoztatás a jelenlegi tisztségviselők személyéről, akik továbbra is jelöltek az eddigi
információk alapján:

Elnökség:
Schenk Lászlóné – elnök,
Palástiné Viczena Katalin - titkár,
Nagy Erika,
Maklári-Kis Tünde,
Felügyelő Bizottság:
Szentessy Lászlóné,
Darázs Ilona,
Soóki-Tóth Gábor
Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára való tekintettel feltétlenül vegyenek részt a
közgyűlésen.

Tata, 2018. 05.12.
Üdvözlettel:
Schenk Lászlóné
Elnök
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Alapszabály: Az egyesületi tagok jogai és kötelezettségei:
A rendes tag jogai és kötelezettségei:
 Részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein,
 Jogosult igénybe venni az egyesület szolgáltatásait, különböző kedvezményeit,
 Személyesen, jogi személy esetén képviselője útján részt vehet az egyesület Elnökségének és
tisztségviselőinek, valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztásában a közgyűlés ülésein, a
határozatok meghozatalában
 Egyéb feltételek esetén bármely tisztségre megválasztható,
 Észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az egyesületet, intézményeit érintő kérdésekben,
 Felvilágosítást kérhet az egyesület tevékenységéről, melyre az elnökség 30 napon belül köteles válaszolni,
 Jogosult a közgyűlés napirendjére, napirendi pontjaira javaslatot tenni,
 Köteles az egyesület alapszabályának, szabályzatainak, valamint a Közgyűlés, Elnökség által hozott
határozatoknak a betartására, illetve azok betartásának biztosítására, az egyesület által meghatározott
célkitűzések megvalósításának elősegítésére,
 Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását, és az egyesület
tevékenységét,
 Köteles tevékenyen részt venni az egyesület anyagi forrásainak gyarapításában, a takarékos gazdálkodás
megvalósításában, az egyesület vagyonának gyarapításában,
 Köteles a tagdíjat rendszeresen, minden naptári évben, december 31-ig megfizetni a szervezet által kiküldött
csekken vagy a szervezet számlájára történő átutalással
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Alapszabály: Az egyesület ügyintéző és képviselő szerve az 5 tagú Elnökség. Az Elnökség tagjait, köztük az
egyesület elnökét és titkárát a Közgyűlés választja meg öt éves időtartamra nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel
a tagjai közül.
 Az elnökség tagja, a tisztségviselők csak olyan nagykorú, magyar állampolgárok lehetnek, akik a közügyek
gyakorlásától nincsenek eltiltva.
 Az egyesület működését és gazdálkodását 3 tagú Felügyelő Bizottság ellenőrzi, melynek tagjait a közgyűlés
alakuló ülésén 5 éves időtartamra választ meg.
 A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül választják meg az elnököt, illetve meghatározzák ügyrendjüket.

