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Megyei Polgári Védelmi Szövetség elnök úr
részére
Magyar Polgári Védelmi Szövetség
Állomáshelyén
Tisztelt Elnök Úr!
A Magyar Polgári Védelmi Szövetség az Alapszabályában foglaltaknak
megfelelően 2020-ben is megtartja az Országos Küldöttgyűlését, melyen értékeli
az előző 2019-es évben végzett tevékenységet és kitűzi, elfogadja a jelen naptári
év feladatait, illetve kezdeményezi az esedékes tisztújítást.
A Küldöttgyűlés ideje: 2020. szeptember 9-én 10.00
Helye: Budapest XIII. Zsinór utca 8-12. a Térségi Oktatási Központ
tanácsterme.
A Küldöttgyűlésre Önt, vagy személyes képviselőjét, valamint a tagszervezet
létszáma szerinti (100 fő után 1 fő) delegáltjait ezúton tisztelettel meghívom.
A küldöttgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező résztvevők
több mint 50 %-a részt vesz. Ha a küldöttgyűlést határozatképtelenség miatt el
kell halasztani, azt az eredeti napirendi pontokkal újból össze kell hívni, az a
megjelentek
számától
függetlenül
határozatképesnek
minősül.
Határozatképtelenség esetén a Küldöttgyűlés 30 perc után ismét összehívásra
kerül.
A Küldöttgyűlésen részt vesznek és szavazati jogukat gyakorolják az Országos
Elnökség tagjai, a területi tagszervezetek küldöttei, a csatlakozott és a társult,
jogi személyiséggel rendelkező országos szervezetek 1-1 fővel, tanácskozási
joggal pedig a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai, az MPVSZ tiszteletbeli
tagjai és a meghívottak.
Tervezett napirendi pontok:
1. Elnöki megnyitó
2. Az Országos Elnökség beszámolója 2019. év tevékenységéről, a 2019. évi
közhasznúsági jelentés ismertetése
3. A FEB elnökének jelentése az MPVSZ 2019-es működéséről,
gazdálkodásáról
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4.
5.
6.
7.
8.

Hozzászólások, vita a beszámolókról
A beszámolók elfogadásának megerősítése
Az MPVSZ 2020. évi feladatainak meghatározása, elfogadása
Tisztújítás
Egyebek:
-elismerések átadása.

Kérem, hogy a tagszervezetet képviselők részvételéről (létszám, név, e-mail
elérhetőség)
2020.
szeptember
5-ig
telefonon,
vagy
a
pvszovetseg@katved.gov.hu e-mail címre visszajelezni szíveskedjen.
Budapest, 2020. augusztus 23.
Tisztelettel:
Dr. habil. Endrődi István ny. tű. ezredes sk.

