DUNAKALÁSZ KÖRNYEZETVÉDŐ ÉS VÁROSSZÉPÍTŐ LOKÁLPATRIÓTA EGYESÜLET
Kedves Dunakalász Környezetvédő és Városszépítő Lokálpatrióta Egyesület Tagjai!
Decemberi megalakulása óta Egyesületünk létszáma a teljes újra szerveződés után folyamatosan növekszik, aminek
nagyon örülünk. Ezen az úton haladva tovább, szeretnénk, ha minél nagyobb közösségi támogatással és egységben
képviselhetnénk a helyiek érdekeit.
Az elmúlt néhány hónapban volt már egy hagyományindító batyus bálunk, szervezetten folytattuk az évek óta
hagyományos szemétszedési akciót és az Elnökség megtette az első bemutatkozó-egyeztető látogatását a
polgármesternél. Az eseményekről a dunakalasz.hu honlapunkon bővebben is olvashattok.
Az eseménydús hónapok után elérkezett az idő, hogy megtartsuk első kötelező éves közgyűlésünket, amelyre ezúton
meghívjuk minden Tagunkat!
A közgyűlés ideje 2022. április 2. 14:00 helyszíne a Lupa Küllő Úszó Étterem
A Lupa Küllő Úszó Étterem a Dunasétány északi végénél a Dévér utcával szemben, a vízen található.
A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok legalább fele megjelenik.
A közgyűlés határozatképtelensége esetén az Alapszabály szerint azonos napirendi pontokkal, azonos helyszínen
megismételt közgyűlést tartunk 2022. április 2. 14.30-kor. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok
tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.
Napirendi pontok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
Határozatképesség megállapítása
Az elnökség beszámolója az alakulástól a közgyűlésig eltelt időszakról
A 2022. évi cselekvési program bemutatása és vitája
A 2021. évi beszámoló és mérleg elfogadása
Egyebek

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 5 napon belül a tagok az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a
kiegészítés indokolásával.
Várunk minden tagot, hogy részletesen átbeszéljük a jelenleg aktuális, a területet érintő kérdéseket, kialakítsuk a közös
állásfoglalást és meghatározzuk a célokat. A közgyűlésen az elnökség bemutatja az éves programtervét és az egyesület
pénzügyi helyzetét.
Javasoljuk, hogy a közgyűlést megelőzően tanulmányozzátok át az egyesület Alapszabályát!
Ha bármiben segíthetünk kérlek vegyétek fel velünk a kapcsolatot:
Írásban a info@dunakalasz.hu e-mail címen, illetve az alábbi elérhetőségek bármelyikén:
Elnök: Malárik Attila +3620 585 0001
Alelnök: Molnár Gábor +3620 933 3929
Titkár: Hegedűs Tímea +3620 610 4461
Dunakalász Környezetvédő és Városszépítő Lokálpatrióta Egyesület elnöksége nevében:
Malárik Attila
elnök
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