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M. Lengyel Kedves Kollegn'kl Kedves KüldÖn-tálszkl Kedves Jelenlévők!
lászló, z Tlsztelend köszómöm valnmcnnyiuke! z Magyar Ulsig'rók
Küldóugyűlés otszágos Szovetsege küldöngyűlésén.
lcvezelő elnöke jelenleg olyen helyzet állt elő, hogy a kúldongyűlés a jelenléti lvet

aláírt glelent küldötdétszám alnpján nem hsn'tozntkepes,mtvel
15 k' ött jelent csak meg.

A meghívó napkendjében benne vnn : hatályos (Örvény! harándő
mim n mvnly-i 2019. vi gizdálkodílssal kzpesolntos
dokumentumok és nz idei. ZOZO—ns ev költségvetés elfogadása.

3 mg knmntc'nbm vzn, többen jelezték, hogy nem regisztrál!
betegek, de : tm egészségünket és sent egészségünket is evvel nem
tudnak ellonnl.
Azonbnn s hztz'n'dó elm, szeptembet 30—ig el fenn
dokumentumnkzt (mérleg, beszámoló,közhasznúsági jelentés,
könyvvizsgálói lelentes) be kell adm.

Plllanamyíhg két lehetőség áll tendeutezeste:
- lövő szetdán létszámtól mggetlenül ketlll mcgunásm a

megismételt közgyűlés (meghívó szennt), szines ezen
időpombm mindhárom levezető elnök előte lálhztólag
akndályozvz vnn, de ígéretet tesz ta, hogv mindenképpen
megpróbálja megoldani : szetdal küldöttgyűlés levezetését

. ospuend szennn döngyülest most nem lehet artani, de
az elnöki újékozmtó megtartható,men nem kell szavazni
tdln, elleneben : megjelent küldöuek kapnak az elnnktol
aktuílís tájékozmást.

dr. Huuzák A PLk és : Civil 'rvc'ny mlm nemlehet félórával később
Balázs, a megtartani z k tl- ttgyűlest, nnnt zhegy azt Bánkuú And is (elven,
MÚOSZ n szetdel közgyulcsl ldópnnnzl tesz eleget : szetvezet a törvényi
jogtanácsosa előírásoknak, és z nglu'vóbzn tdgzt'tetteknek,

BánkutiAndrás Kétdczl a megjelent küldötteket, hogy mcnyuc jó a smtdei
küldi-m időpont.
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dl. Huszák A meghívóbanmeg van )clólve a második időpont, ha nmcs meg
nemze ez első időpontban a hntimzntltepesse'g, ebben az időpontban

küldött létszámtól függetlenül érvényes lesz : küldöttgyűlés szemei
mpon az eteden mpuendl pontokkal.

M. Lengyel Kérdése: Akujik-c az itt megjelent küldöttek, hogy n mpiend
László előtti elnöki m'iékozmtó!Hmm Miklós megtartsa—e?

SZAVAZÁS

M. Lengyel a fő igcn, 2 fő nem, 3 fő tartózkodott a szavazástól.
uezlú

Vicuck Fctene Mivel ez má! nem hatályos küldöttgyűlés. iavzsolja, hogy lkit nem
küldött Érdekel : napnend elém elnöki u'iékozmló. az menjen nyugodun

hm.

Hugílln Miklós :; napircnd elém tájékozmtó z megjelent
küldöneknckmcgunin.

A jegyzőkönyv lczárva 2020. szeptemlxr 26. 11:40 órakor.
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