
MEGHÍVÓ
a Szentimrevárosi Egyesület (székhelye: 1114 Budapest, Eszék u. 9-11.) rendes éves Közgyűlésére

A Közgyűlés ideje: 2023. március 29., szerda 18:00 óra
A megismételt Közgyűlés ideje: 2023. március 29., szerda 18:30 óra
A Közgyűlés és a megismételt Közgyűlés helye: Bp. XI. Kende u. 12, SZIE Közösségi Ház

Javasolt napirend:

Nyitóima
Szabó Tünde köszöntése (köszönet a Baba-Mama Klub több min 30 éven át való hűséges vezetéséért)
1. Határozatképesség megállapítása
2. Levezető elnök, a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők megválasztása
3. A napirend vitája, elfogadása
4. Tagsági ügyek: jubiláló tagok köszöntése; új, belépő tag felvételének megerősítése.
5. Választmányi beszámoló, Szakosztályi beszámoló, Számviteli beszámoló és Közhasznúsági melléklet 

ismertetése
6. A Felügyelőbizottság beszámolója
7. Választmányi beszámoló, Szakosztályi beszámoló, Számviteli beszámoló és Közhasznúsági mellék-

let, valamint az FB-beszámoló vitája és elfogadása
8. 2023. évi költségvetés elfogadása
9. A Jelölőbizottság beszámolója, a jelöltek bemutatkozása
10. A szavazatszámláló bizottság megválasztása
11. Tisztségviselők választása titkos szavazással
12. Kiegészítések a szakosztályi beszámolókhoz, hirdetések, egyebek
13. A tisztségviselő-választás eredményének kihirdetése

Záróima

A közgyűlésen részt venni és szavazni személyesen, vagy az Egyesület egy másik tagjának adott, teljes bizo-
nyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással (minta mellékelve) eljáró képviselő útján lehet. Egy tag 
legfeljebb tíz (10) meghatalmazást fogadhat el. A meghatalmazást úgy kell megadni, hogy az a Közgyűlés  
esetleges határozatképtelensége miatt megismételt Közgyűlésre is érvényes legyen. Ezt a tényt – ti. hogy a 
meghatalmazás a megismételt Közgyűlésre is érvényes – a meghatalmazáson fel kell tüntetni!

A határozatképességhez 50%+1 fő képviselete szükséges. A megismételt Közgyűlés a megjelentek számától 
függetlenül az eredeti napirendi pontok tekintetében határozatképes.

Felhívjuk figyelmüket, hogy választmányi- és felügyelőbizottsági tagságra jelölést – a jelölttel való egyezte-
tést követően, hogy a jelölést elfogadja – március 28., kedd estig lehet leadni. A közgyűlésen jelölni már nem 
lehet. Kérjük, hogy személyi javaslataikat a jelölőbizottsághoz juttassák el: Ágostházy Imre, 20-464-9200, 
ahaz.imre@gmail.com. A jelölés feltételei: érvényes SZIE-tagság, a jelölt vállalja a jelölést, jelölési határidő 
betartása.

Köszönettel nyugtázzuk, hogy a tagdíjfizetés fegyelme helyreállt. Nagyon örülünk, hogy a lemaradásokat si-
került rendezni, és kérjük, hogy továbbra is könnyítsék meg az Egyesület működését azáltal, hogy az elkövet-
kezőkben a március végi határidőhöz igazítják befizetéseiket! Kérjük a tagdíjat a SZIE OTP Banknál vezetett 
11711034-20425113 számú számlájára utalni szíveskedjenek. Az éves tagdíj 3.000 Ft, a pártolói tagdíj 1.500 
Ft. A tagdíjjal kapcsolatos további információ az  agosthazy.kati@gmail.com  e-mail címen, vagy a 20-464 
9210 telefonszámon kérhető Ágostházy Katitól.

2023. március 14.

a SZIE Választmánya

Jelen meghívó és mellékletei (meghatalmazás űrlap, választmányi beszámoló, szakosztályi beszámoló, szám-
viteli beszámoló a közhasznúsági melléklettel és az idei tervvel) az alábbi oldalról tölthetőek le:
http://szie.org.hu/Kozgyules2023

http://szie.org.hu/Kozgyules2023
mailto:agosthazy.kati@gmail.com
mailto:ahaz.imre@gmail.com


MEGHATALMAZÁS

A meghatalmazó neve: ...................................................................................

A meghatalmazó lakcíme: ...................................................................................

meghatalmazó, a Szentimrevárosi Egyesület tagja meghatalmazom

A meghatalmazott neve: ...................................................................................

A meghatalmazott lakcíme: ...................................................................................

meghatalmazottat, hogy a Szentimrevárosi Egyesület 2023. március 29. 18:00 órakor tartandó közgyűlésén,  
illetve annak határozatképtelensége esetén a 2023. március 29. 18:30 órakor tartandó megismételt közgyű-
lésén képviseljen, a nevemben és helyettem szavazzon.

Kelt: Budapest, 2023. március .......…

………………………………………...................
(meghatalmazó aláírása)

A jelen meghatalmazást elfogadom:

………………………………………...................
(meghatalmazott aláírása)

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név: ………………………………………................…………. ………………………………………................………….

Lakcím: ………………………………………................…………. ………………………………………................………….

Aláírás: ………………………………………................…………. ………………………………………................………….


