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M E G H Í V Ó  

 

 A Fényszaruiak Baráti Egyesületének Elnöksége szeretettel meghívja 2021. 

szeptember 3-án (péntek) délután 16 órakor kezdődő 

 

éves beszámoló és tisztújító közgyűlésére 

 

melyet a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár földszinti nagytermében tarja. 

 

Napirendi pontok: 

 

    1./a. Az egyesület 2020 évi számviteli beszámolójának (mérleg, eredmény  

            kimutatás, közhasznúsági és kiegészítő mellékletek) megtárgyalása, elfogadása 

            Javaslat a 2021. évi főbb feladatokra és az egyesületi költségvetésre. 

            Az első napirendi pont írásos anyaga www.febe.hu honlapon a baloldalon a közgyűlési  

            meghívó fül alatt olvasható. 

        b. Tízéves tagságért emlékérem, és a Húszéves tagságért bronzkitűző, Huszonöt éves      

             tagságért díszoklevél átadása. 

             Előadó: Tóth Tibor elnök 

   2./ Az Ellenőrző Bizottság beszámolója az elmúlt évben végzett munkájáról, a számviteli  

        beszámolóról alkotott írásbeli jelentésének ismertetése.  

        Előadó: Cserháti Vencelné EB. elnök 

   3./ Egyesületi elismerések, kitüntetések átadása.  
        Átadják: Tóth Tibor elnök és Lovászné Török Magdolna titkárhelyettes 

   4./ A Fényszaruiak Baráti Egyesülete tisztségviselőinek, elnökségi és Ellenőrző Bizottság  

         tagjainak nyíltszavazással, egyszerű szótöbbséggel történő megválasztása, a személyi  

         javaslatok ismertetése. 

         Előadó: Varga Gáborné a Jelölő Bizottság elnöke 

 

 A 2020. augusztus 14-én megválasztott Jelölő Bizottsághoz, ha eddig nem tette meg, 

úgy 2021. augusztus 31-ig a +36/70/500-1917 mobil számon vagy E-mail-ben: 

kispalterezia@gmail.com eljutathatja javaslatát. 

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen (a tagok több mint fele nem jelenik meg), 

az elnökség a megismételt közgyűlést változatlan napirenddel 2021. szeptember 3-án 

(péntek) 17 órára hívja össze a fenti helyszínre. A második időpontban a taggyűlés a 

jelenlévő tagok létszámától függetlenül határozatképes.  

A közgyűlést megelőzően az intézmény földszinti klubtermében 16 órakor 

Zsólyominé Kiss Mária kortársfestő kiállítás megnyitására kerül sor, melyre szeretettel 

várjuk. 

Kérjük jelenlétével, tisztelje meg közgyűlésünket és javaslataival, véleményével 

segítse az elnökség munkáját az egyesület még eredményesebb tevékenységét. 

Akadályoztatása esetén köszönettel vesszük írásban címünkre vagy E-mail: febe@febe.hu  

vagy febejfsz@gmail.com megküldött észrevételeit, javaslatait. Kérjük rendszeresen 

látogassa Facebook oldalunkat: https://www.facebook.com/fenyszaruiak.baratiegyesulete/ 

 

Jászfényszaru, 2021. augusztus 16. 

 

Baráti üdvözlettel: 

 

 

                     Tóth Tibor                                                          Lovászné Török Magdolna 

                         elnök                                                                             titkárhelyettes 
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