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M E G H Í V Ó 

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének Elnöksége szeretettel meghívja 2014. május 23-
án (péntek) délután 17 órakor kezdődő

közgyűlésére
melyet a Városháza dísztermében tarja.

Napirendi pontok:

    1./ Az egyesület 2013 évi számviteli beszámolójának (mérleg, eredmény 
         kimutatás, közhasznúsági és kiegészítő mellékletek) megtárgyalása, elfogadása. 
         Javaslat a 2014. évi főbb feladatokra és az egyesületi költségvetésre.
         Tízéves tagságért emlékérem 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./ Javaslat az egyesület alapszabályának módosítására (székhely és Ptk.változása miatt).
        Döntés a közhasznúsági fokozat megtartása érdekében annak bírósági nyilvántartásba vétele 
         iránti kérelemről.
        Előadó: Tóth Tibor elnök
   4./ Javaslat a Jászfényszaruért Alapítvány alapító okiratának módosítására (székhely és 
        Ptk.változása miatt). Döntés a közhasznúsági fokozat megtartása érdekében annak bírósági 
         nyilvántartásba vétele iránti kérelemről.
        Előadó: Mészáros László kuratóriumi elnök
   5./ A Fényszaruiak Baráti Egyesületének 2015. január 1-jétől érvényes fizetendő tagdíjának 
        megállapítása.
        Előadó: Kővágó Jánosné pénztáros

A 1., 3., 4. és 5. napirend írásos anyaga 2014. május 15-től a www.febe.hu honlapon
elérhető, olvasható lesz. Észrevételeit személyesen a közgyűlésen vagy akadályoztatás esetén
a febe@febe.hu E-mail címre is elküldheti. 

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen (a tagok több mint fele nem jelenik meg),
az  elnökség  a  megismételt  közgyűlést  változatlan  napirenddel  2014.  május  23-án
(pénteken)  17  óra  30  percre hívja  össze  a  fenti  helyszínre.  A második  időpontban  a
taggyűlés a jelenlévő tagok létszámától függetlenül határozatképes.  

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 feebe@freemail.hu megküldendő észrevételeit, javaslatait.

Jászfényszaru, 2014. május 06.

Baráti üdvözlettel:
                     Tóth Tibor                                                                          Mészáros László
                         elnök                                                                                         titkár
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