
VESZPRÉM MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG (VMTSZ) 
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MEGHÍVÓ A VESZPRÉM MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG 

KÜLDÖTTGYŰLÉSÉRE  

IDŐPONT: 2021.01.16. szombat 09.00 óra 

HELYSZÍN: Veszprém Wartha Vince u. 3. I. emelet tanácsterem 

RÉSZTVEVŐK:  
1. A küldöttgyűlést a tagszervezetek egy-egy érvényes MTSZ igazolvánnyal rendelkező választott 

küldöttje, valamint az elnökség három tagja alkotja. A küldötteket a tagszervezetek saját 
szabályozásuk szerint választják meg és hívják vissza.(MTSZ érvényesség 2021.03.15.) 

2. A küldöttgyűlés nyilvános, azon tanácskozási joggal a pártoló tagok, megfigyelőként bárki részt 
vehet. 

PROGRAM:   
09.00-09.30-ig  Beérkezés, regisztráció, a helyek elfoglalása  
09.30-10.30-ig A Küldöttgyűlés  I. része 
10.30-11.00-ig  Szünet 
11.00-12.45-ig  A Küldöttgyűlés  II. része Választás 
JAVASOLT NAPIRENDI PONTOK: 

1. A VMTSZ 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló (ea:Mag Éva) 
2. Értékelés: 

 Az egyéni túrázói teljesítmények értékelése 
 A természetjáró tagszervezetek 2020. évi munkájának értékelése 
 Elismerések, kitüntetések 

SZÜNET 
2. A VMTSZ vezető tisztségviselőinek megválasztása (ea: A jelölő Bizottság elnöke) 
3. A VMTSZ 2021évi tevékenységének ismertetése, elfogadása 
4. A VMTSZ 2021évi költségvetés ismertetése, elfogadása 
5. Vegyes ügyek (oktatás, bizottságok, egyéb) 

A tagszervezet joga:A meghívóban előzetesen közölt napirendhez csak írásban, a küldöttgyűlést 
megelőzően (2021.01.12.) az elnökséghez címezve lehet módosító javaslatokat tenni.  
A Gazdasági beszámoló a közhasznúsági mellékletekkel együtt ismertetése és 
az Ellenőrző Bizottság beszámolója és elfogadása a következő küldöttgyűlésen 
(előre láthatólag 2021.május 18. kedd 16.30 Veszprém Wartha Vince u. 3. I.em tanácsterem) lesz! 
SZERVEZÉSI FELADATOK: A dokumentációt a 2020.évi összesített önelszámolással együtt (túranapló, 
igazolások, útvonal felújítások jegyzéke és a saját turista rendezvény jegyzőkönyve) 2021 január 08-ig 
beérkezve kérjük levélben beküldeni vagy személyesen behozni a fogadóórára. (VMTSZ Veszprém Wartha 
Vince u. 3.) Az egyéni teljesítmények adatlapjait szintén 2021.01.05-ig kell beküldeni. Kérjük a 2021.évi 
tagszervezeti díjat (2000 Ft) a fejlécben lévő számlára átutalni vagy a helyszínen készpénzben befizetni. 
„Ha a küldöttgyűlés eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik határozatképessé, az ülést el 
kell halasztani és új időpontra ismételten össze kell hívni. (2021.01.16. 11.óra) Az így összehívott ülés az 
eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számától függetlenül határozatképes. 
A szervezésért felelős Mag Éva VMTSZ elnök, Karácson Sándor és Harkai Ferenc alelnökök. 
A meghívó és az adatlapok e-mailben kerülnek elküldésre. Levélben csak december közepén 
postázzuk a meghívót. 

   
 

 
Veszprém 2020.12.01.  Mag Éva VMTSZ elnök  


