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T. 

Hungária Corgie, Sheltie, Collie Tenyésztők Egyesülete 

Tagjai részére 

 

Közgyűlési meghívó 

 

Tisztelt Tagtársam!                       
 

Alulírott Harsányi Péter , a 2151 Fót, Vörösmarty u. 50. szám alatti székhelyű Hungária Collie, Sheltie, Corgi 

Tenyésztők Egyesülete elnöke az Egyesület közgyűlését jelen meghívóval összehívom, és Önt, mint az Egyesület tagját 

a közgyűlésre jelen levéllel meghívom. 

 

A közgyűlés időpontja és helyszíne: 

 

2020. október 10. napja (szombat), 10.30 óra 

 

Délegyháza Tavirózsa Kemping – 2337 Délegyháza, Nomád part 4.(GPS koordináták: Lat 47.2522 Long 

19.10179) 

 

A Közgyűlés napirendi pontjai: 

1./ Határozatképesség megállapítása 

2./ Levezető elnök megválasztása 

3./ Szavazatszámláló és Mandátumvizsgáló Bizottság megválasztása 

4./ Jegyzőkönyv-vezető és hitelesítők megválasztása 

5./ a HCSC Tenyésztők Egyesülete 2020. évi költségvetésének ismertetése és elfogadásásáról döntés 

6./ Egyebek (ezen napirend alatt érdemi határozat nem hozható) 

 

Amennyiben az így összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképtelen lenne (azon nem 

jelenik meg legalább a tagság 50%-a+1 tag), úgy már most összehívom a HCSC Tenyésztők  Egyesülete 

megismételt közgyűlését, és arra a T. Címzettet meghívom. Felhívom figyelmét, hogy amennyiben az első 

időpontra összehívott (2020. 10.10. 10.30 óra) közgyűlés határozatképtelen lenne, úgy a megismételt közgyűlés 

(2020. 10.10. 11.00) már a megjelent tagok létszámától függetlenül határozatképes az első közgyűlés 

napirendjeként fent megjelölt napirendi pontokban.  

 

A megismételt közgyűlés helye és időpontja:  

2020. október 10. napja (szombat), 11.00 óra 

 

Délegyháza Tavirózsa Kemping – 2337 Délegyháza, Nomád part 4. (GPS koordináták Lat 47.2522 Long 

19.10179) 

 

A megismételt közgyűlés napirendje mindenben megegyezik az első közgyűlés napirendjeként fent megjelölt 

pontokkal. 
 

Tájékoztatom T. Tagtársamat, hogy a közgyűlésen való szavazati jog gyakorlásához a folyó évi tagdíjat fizesse meg, ha 

ezt eddig nem tette meg, kérem, hogy a közgyűlésig a 2020. évi tagdíját átutalással  megfizetni szíveskedjen! 

Tájékoztatom Tagtársamat arról is, hogy a 2020. évi költségvetés tervezete a közgyűlés előtt legalább 15 nappal a 

honlapon elérhetővé van téve. 

 

A napirend fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!  

 

Fót, 2020. szeptember 24. 

 

Üdvözlettel 

 

Harsányi Péter  elnök 

HCSC Tenyésztők Egyesülete 


