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     M E G H Í V Ó 

a Ganz Horgász Egyesület  

évi rendes Küldöttgyűlésére 

 
amelyre a Küldöttgyűlés valamennyi tagját ezúton meghívom. 
 
 
A Küldöttgyűlés helyszíne:  GANZ Horgásztanya 

2318 Szigetszentmárton, Dunapart alsó utca 74. 
Társalgó 

 
A Küldöttgyűlés időpontja:  2021.május 29. 10:00 
 
 
Az Egyesület hatályos Alapszabálya 8. § (7) pontja alapján a Küldöttgyűlés 
határozatképességéhez a küldöttek legalább 50%-ának + 1 főnek a megjelenése 
szükséges. 
 
Felhívom a figyelmét, hogy az Alapszabály 8. § (7) pontja értelmében, ha 
határozatképesség nem áll fenn, a Küldöttgyűlést változatlan napirendi pontokkal 30 
perc várakozási idő után ismételten össze lehet hívni. Az így összehívott megismételt 
Küldöttgyűlés a jelenlévő küldöttek számára tekintet nélkül határozatképes. 
 
A Küldöttgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Küldöttgyűlés 
időpontja: 2021.május 29. 10:30. 
 
 
Napirendi pontok: 1/ Döntés napirendi pontok elfogadásáról, levezető elnök, 

szavazatszámlálók és jegyzőkönyv hitelesítők 
megválasztásáról 
 
A határozat elfogadásához az Alapszabály 8. § (9) pontja 
alapján a jelenlévő küldöttek többségének igen szavazata 
szükséges 

 
2/ Tájékoztatás az Egyesület elmúlt egy éves 
működéséről 
 
3/ Döntés a 2020. évi beszámoló, mérleg és eredmény-
kimutatás, közhasznúsági jelentés elfogadásáról 
 
A határozat elfogadásához a jelenlévő küldöttek 
többségének igen szavazata szükséges 
 
4/ Döntés a 2021. évi költségvetés és a 2020. évi 
zárszámadás elfogadásáról 



GANZ HORGÁSZ EGYESÜLET 

2318 Szigetszentmárton, Dunapart alsó 74. 
 

 
A határozat elfogadásához a jelenlévő küldöttek 
többségének igen szavazata szükséges 

 
 
Jelen meghívó mellékleteként megküldöm a 3/ számú napirendi pont tekintetében a 
2020. évi beszámolót, illetve a 4/ számú napirendi pont tekintetében az Egyesület 
2021. évre vonatkozó költségvetésének és 2020. évi zárszámadásának Vezetőség 
által előterjesztett tervezetét.  
 
 
Felhívom továbbá a figyelmet arra, hogy az Alapszabály 8. § (4) pontja értelmében a 
jelen meghívó közzétételétől számított 3 napon belül bármely küldött, illetve az 
Egyesület bármely szerve kérheti a napirendi pont kiegészítését, illetve módosítását, 
a módosítás indokával együtt. A kiegészítésről az összehívó szerv vagy személy 
jogosult dönteni. 
 
A napirendi pontok fontosságára való tekintettel valamennyi küldött megjelenésére 
feltétlenül számítunk. 
 
Budapest, 2021. május 14. 
 
 
A Ganz Horgász Egyesület Vezetősége nevében: 
 
 
 
 
 
 
 

Fodor Károly Attila 
egyesületi elnök 

GANZ HORGÁSZ EGYESÜLET 
  
Mellékeltek: 
- 1. számú melléklet: 2020. évi beszámoló kivonata 
- 2. számú melléklet: 2021. évi költségvetés tervezete és 2020. évi zárszámadás 


