Tisztelt Tagtárs!
A Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület 2019. május 18-án szombaton tartja
éves rendes közgyűlését.
A Közgyűlés helyszíne: Viktória Rehabilitációs Központ Székesfehérvár, Erzsébet út 20.
A Közgyűlés kezdésének időpontja: 2019. május 18. 16.15 óra
Amennyiben a közgyűlés a tagok legalább 50%-ának távolmaradása miatt határozatképtelen,
akkor újabb Közgyűlés helyszíne és időpontja:
2019. május 18. 17.00 óra. Viktória Rehabilitációs Központ Székesfehérvár, Erzsébet út 20.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy e második alkalommal a közgyűlés a résztvevők számától
függetlenül határozatképes és az alább közölt napirendek tekintetében minden tagra kötelező
érvényű határozatot hozhat.
A Közgyűlés tervezett napirendi pontjai:
1. napirendi pont:
Az Elnök beszámolója a 2018. évi szakmai tevékenységről
2. napirendi pont
A gazdasági vezető beszámolója az Egyesület 2018. évi gazdálkodásáról,
3. napirendi pont
A gazdasági vezető ismerteti a közhasznúsági jelentést
4. napirendi pont
Az Egyesület alapszabályának következő pontokban való módosítása:
-Az egyesületi tagdíj mértékének módosítása évi 30.000 Ft-ról a tagszervezetek számára
évi 10.000 Ft-ra, míg az alapító magánszemélyek számára évi 1.000 Ft-ra.
-Az egyesületi tagdíj befizetési határidejének módosítása tárgyév május 31-ről tárgyév
szeptember 1-re.
-Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jog alapszabályban való pontos
meghatározása (a jelenleg érvényes alapszabály csak azt tartalmazza hogy az elnök önálló
rendelkezési jogot gyakorol, de az elnökség rendelkezési jogára nem tér ki)
-Az elnökség létszámának 4-ről 3 főre való csökkentése (elnök, titkár, gazdasági vezető)
5. napirendi pont
Az elnökséghez beérkezett, és az elnökség ülésén támogatást nyert tagfelvételi kérelmekről való
szavazás. (Az elnökséghez jelen értesítő kiküldésének napjáig 5 szervezet nyújtott be tagfelvételi
kérelmet: a Kékcsillag Segítőkutyás Egyesület, a Közelebb az Állatokhoz Alapítvány, a Kebtanoda
Kutya Sport Egyesület, a Dogland Terápiás Kutya Alapítvány és a Csodakutya Állatasszisztált
Terápiás Közhasznú Alapítvány.) A tagságra jelentkezők írásbeli kérelmét az e-mailben kiküldött
Közgyűlési meghívó mellékleteként csatolva találhatják.

6. napirendni pont
Tisztújítás: Az Egyesület vezetőségének (elnök, és 2 elnökségi tag) megválasztása
7. napirendni pont
Az Egyesület alapszabályának további pontokban való módosítása:
-A tisztújítás nyomán az elnökségben létrejövő módosítások alapszabályba való
bevezetése.
-A bejegyzett székhely megváltoztatása 4030 Debrecen Mikepércsi út 65 fszt 4.-ről 4031
Debrecen Béla u. 2-re.

Felhívom figyelmét arra, hogy a fent megnevezett napirendi pontokkal kapcsolatban a meghívó
kézhezvételét követő 5 naptári napon belül kérheti a napirend kiegészítését, a kiegészítés
indoklásával. (Jelen meghívó a www.matesze.hu webhelyen is közzétételre kerül).
Felhívom továbbá a figyelmét arra, hogy a tervezett tisztújítás kapcsán bármely tagszervezet
hivatalos képviselője tehet jelölést akár az elnök akár az elnökségi tagok személyére. Jelöléseket
a

jelenlegi

elnökhöz

címzett

e-mailben

(topaljozsef@gmail.com)

lehet

tenni

a

jelölt

megnevezésével. Ugyanakkor jelölést akár az elnöki akár az elnökségi tagsági pozícióra a
Közgyűlésen a helyszínen is lehet tenni közvetlenül a tisztújítási eljárást megelőzően.
Kelt: Debrecen, 2019. május 6.
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