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Meghívó
A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom
2013. április 08-án hétfőn 17.00 órától tartandó
Taggyűlésére
Amennyiben a Taggyűlés határozatképtelen a Mozgalom megismételt Taggyűlésére
2013. április 08-án, 18.30 órától
kerül sor az alábbi helyszínen.
Az új Taggyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
Helyszín: Kútvölgyi kápolna (1125 Budapest XII. ker., Galgóczy u. 49-51.)
17.00 órától szentmise a kápolnában.
18.00- órától Elnökségi és Felügyelő Bizottsági ülés.
Napirendi pontok:
1. Megemlékezés Regőczi István atyáról, aki a mozgalom tiszteletbeli elnöke volt.
2. A Mozgalom Elnökségének beszámolója a 2012. évi tevékenységükről.
3. A Mozgalom Felügyelő Bizottságának beszámolója a 2012. évi tevékenységükről.
4. A Mozgalom Tisztségviselőinek beszámolója a 2012. évi tevékenységükről (aki nem
tud eljönni az írásban tegye meg).
5. A 2012. évi éves beszámoló, mérleg elfogadása.
6. Alapszabály módosítása:
Alapszabályunk 6.A)a/ pontja szerint:
„Az év első negyedévében helyette: Május 31-ig Taggyűlést kell tartani, mely Taggyűlésen tételesen kell
elszámolni az előző évről, egyszerűsített mérleget kell készíteni, és be kell számolni az előző évi teljes
tevékenységről.
Ezen tételes elszámolás és az egyszerűsített mérleg, valamint az előző évi tevékenységről szóló
beszámoló, a szervezet éves tevékenységéről szóló beszámolója, melynek jóváhagyásával egyidejűleg
történik az éves beszámoló elfogadása.”

7. Aktuális feladatok meghatározása.
8. Egyebek.
A mozgalom Alapszabályának 6.A)a/ pontja alapján:
„Az email-en vagy faxon történt meghívás is szabályszerű kézbesítésnek tekintendő.
A Taggyűlés nyilvános, azon hallgatóként bárki megjelenhet.

A Taggyűlés határozatképességéhez a (szavazati joggal rendelkező) rendes tagok több mint 50%-a szükséges.
Amennyiben a Taggyűlés határozatképtelen 15 napon belüli időpontra azonos napirendi pontokkal újból össze kell hívni a
Taggyűlést azzal a figyelmeztetéssel, hogy az új Taggyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha erről a
tagokat az eredeti meghívóban előre tájékoztatták, valamint az eredeti meghívóban már rögzítésre került a megismételt
Taggyűlés időpontja.
A Taggyűlés elé utalt kérdésekben a szavazásra jogosult jelenlévő rendes tagok több mint 50%-a igenlő szavazata esetén a
határozatot elfogadottnak kell tekinteni, kivéve ahol az alapszabály minősített szótöbbséget ír elő.”
A mozgalom Alapszabályának 6.A)b/ pontja alapján:
„Az elnökségi ülést negyedévente legalább egyszer össze kell hívni. Az ülést az elnök hívja össze írásban.
Az email-en vagy faxon történt meghívás is szabályszerű kézbesítésnek tekintendő.
Össze kell hívni az elnökségi ülést akkor is, ha az ok és cél megjelölésével bármelyik elnökségi tag, vagy a felügyelő bizottság
kéri.
Az írásbeli meghívónak – melyet legalább 8 nappal az ülés előtt meg kell küldeni, vagy át kell adni a tagoknak - tartalmaznia
kell a napirendi pontokat, valamint mellékelni kell az egyes pontokhoz készített írásbeli anyagot is.
A meghívónak tartalmaznia kell azt is, hogy az elnökségi ülés nyilvános, azon hallgatóként bárki megjelenhet.
Az elnökségi ülés határozatképes, ha a tagoknak több mint 50 %-a jelen van.
Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a kérdést újra kell tárgyalni, majd új
szavazást kell elrendelni. Ismételt szavazategyenlőség esetén a szavazásra feltett témakört elvetettnek kell tekinteni.
Az így elvetett témakör a következő elnökségi ülésen ismét megtárgyalható.”
A mozgalom Alapszabályának 6.A)c/ pontja alapján:
„A felügyelő bizottság szükség szerint tartja üléseit, de az éves zárszámadó Taggyűlés előtt üléseznie kell és meg kell
vizsgálnia a Mozgalom éves beszámoló tervezetét, egyszerűsített mérleg tervezetét és a jelentés tervezetét.
Az elnökség éves beszámolóját és a jelentés tervezetét a felügyelő szervnek előzetesen el kell fogadnia. Amennyiben azokat a
felügyelő bizottság előzetesen nem fogadja el, úgy azt az elnökségnek felül kell vizsgálnia még a Taggyűlés előtt mindaddig,
amíg azt a felügyelő bizottság előzetesen el nem fogadja.”

Komlóska, 2013. március 30.
Éljen a Világ Királynője!
Köteles László
elnök

