
                                        
 

Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület 

2473 Vál, Vajda J. u. 2 
 

MEGHÍVÓ 

 

Tisztelt Egyesületi tag! 

 

A Völgy Vidék Közösség anyagi helyzetének ismertetése és  

a Felügyelő Bizottság tagjának megválasztása céljából  

meghívom az Egyesület 2017. évi I. (rendes) közgyűlésére. 

 

 

A közgyűlés helye és ideje: 

 

2017.03.02., csütörtök 18 óra, váli községháza (Vál, Vajda u. 2.), I. emeleti tanácsterem 

 

 

Napirend 

 

1. A Völgy Vidék Közösség anyagi helyzetének ismertetése 

Előadó: Bechtold Tamás, elnök  

  

2. Tájékoztatás a Helyi Fejlesztési Stratégia módosításáról 

Előadó: Bechtold Tamás, elnök 

  

3. Felügyelő Bizottsági tag választása 

Előadó: Bechtold Tamás, elnök 

  

4. Egyebek 

Előadó: Bechtold Tamás, elnök, Bordás Emese mb. munkaszervezet vezető 

 

  

Megjelenésére feltétlenül számítok! Kérjük, hogy akadályoztatása esetén megbízotton 

keresztül képviseltesse magát, illetve szervezetét. 

 

 

Vál, 2017. február 21. 

 

Bechtold Tamás, elnök sk. 

  
MEGHÍVÓ! 

A 2017.03.02-án 18 órakor kezdődő közgyűlés határozatképtelensége esetén ezúton meghívom 

a 2016.03.06-án 18 órakor tartandó megismételt közgyűlésre a fentivel azonos helyen és napirenddel. 

Tájékoztatom, hogy az alapszabály 16. § (12) pontja értelmében az ismételten összehívott közgyűlés a 

megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. 

Bechtold Tamás, elnök sk. 

 

 

Tájékoztatásul csatoltan küldjük a munkaszervezet 2016. évi beszámolóját. 



                                        
 

Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület 

2473 Vál, Vajda J. u. 2 
 

 

Figyelemfelhívás: 

Alapszabály 16.§ 
(5) Az Egyesület magánszemély tagjai jogaikat a Közgyűlésen személyesen vagy 

meghatalmazott útján gyakorolhatják.  

(6) A Közgyűlésen a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tag 

magát törvényes képviselője vagy meghatalmazott útján képviseltetheti. 

(10) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több 

mint a fele részt vesz (legalább 50% + 1 fő), és mindhárom szféra képviselteti magát. 

Alapszabály 18.§ 
i) Az Elnökség és Felügyelő Bizottság tagjait titkos és közvetlen, az összes tag létszámára 

vetített többség szavazással választják. (a szavazati joggal rendelkező tagok 2/3-a (58 fő) 

részt vesz a szavazáson és a szükséges számú jelölt eléri a minimális szavazatszámot, (a 86 

tag 50%-át + 1 főt, vagyis 44 db-ot) 
 


