Polskíe Stowarryszenie Kulturalne im. Jőzefa Bema na Wggrzech
Magyarországí Bem József Lengyel Kulturálís Egyesület

H-1051 Budapest V. ker., Nádor u.34.II. 1. Tel: 1l31?a216, Fax: 1l312-82a4.

uEcrrívó
Magyarországi Bern József Lengyel Kulturális Egyesület 2017.08. 19-én (szombaton) 10.30" órai kezdelte|, az
egyesület székhelyén(105l . Budapest Nádor u. 34.) tartandó RendkívüIi KörgyűIésére.
Napirend:
tr.)

Az nj 2a7.a3.04-én eliogadott

a Bíróság által

Alapszabály módositása és elfogadrása

jal,asoltaknak

megfelelően.

Amennyiben a közgyűlés nemhatározatképes, ugyanezen anapon, azonos helyszínen, 11.00 órától megismételt
közgyűlést tarfunk. az eredeti napirendclel. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes.

Az elfogadásra váró alapszabály tervezet megismerhető

2017.

július 24-től minden kedden

őráig az Egyesület helységében, illetve a yryi]i.b§ql.hu honlapon. Az
észrevételeket, kérjük e-mailben; tr_em@bern,hq küldjék el az egyesület részére.

16.00-18.00.

alapszabáIy tervezettel kapcsolatos

Mint Ön is nyilván tudja, Egyesüleünk működésének anyagi háttere a tagsági dij bevételekre is épúl.A tagsági Űj
befizetések elmaradása súlyos gorrdot jelent Egyesületiink szílmára, ami azt eredményezi, hogy az Egyesülettink
miiködésének finanszírozása is nehézségekbe útközik, így Egyesüleünk célkitűzéseinekmegvalósulása veszélybe
kerülhet. ezért kérjük, azokat, akik még nem tették, legyenek szívesek a 201'7 évi tagsági díjat befizetni
szíveskedjenek, és ezzel tagságukat is megerősitik!
A tagsági díj befizetése történhet:
-

banki átutalással vagy postai beíizetéssel:
Bank: OTP Bar1r'.Zrt.
Számlaszám:

1 1

1705008 -200127 59-00000000

illetve készpénzestrefizetóssel Egyesületűnk székhelyén (nyitvatarlási ideje: K-Sz; 16-18 óra) Amennyiben nincs
tartozása, illetve a tagsági dijat már beftzetíe természetesen nincs további fizetési teendője_

Tisztelt Eglesilleti Tagok!

A

20l7.03,04_i közgyűiésen elfogadott alapszabállyal kapcsoiatban bizonyos módosításokra, illetve ellentmondás

megszúntetésérehívott fel a bíróság. Az alapszabály a felhívásnak megfelelően módosítottuk.
A módosítások alapjaiban nem érintik az elfogadott alapszabályt.

Módosítani kellet a tíszteletbeli tag fogalmát és megválasztását (anyagi hozzájárulás nem lehet feltétel, csak

a

közgyűlés választlrad a)
A tagság törléssel való nregszúnésétfelmondással történő megszűnésre keil vá|toztatni.

A

választmány és a közgyűiés hataskörét íisztázni kellett,

összeférhetetlenségi szabályokat tovább részletezn j,
A képviselet ónállóságát megerősíteni.

a

kettősséget meg kellett szüntetni, iileWe az

Arnennyiben ennél részletesebb tájékortaásr szefetne: 2017, július 25-én 16.00
állunk.

Budapest, 2017.
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