MEGHÍVÓ
A Magyarországi Tájházak Szövetsége
(székhelye: 3325 Noszvaj, Gárdonyi u. 17.)

tisztelettel meghívja

ONLINE KÖZGYŰLÉSÉRE,
melyet
2021. május 20-án 17.00 órától
számítógépen vagy mobilalkalmazásban a ZOOM felületén,

Jelentkezési lap linkje:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXD78rZZR_rBHfUVOMUgdCtOJp1eA937owOAZeuZS5A1T4Lw/viewform

illetve határozatképtelenség esetén
2021. május 27-én (csütörtökön) 16.00 órakor tartunk
számítógépen vagy mobilalkalmazásban a ZOOM felületén.
Jelentkezési lap linkje: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrER7uqu185AdSAgBU5DVtFuKlWvi4BbU1l6Rzk-yPhexUA/viewform
A részvétel a TSZ egyéni tagjai, jogi tagjainak képviselői számára biztosított, de az online forma miatt
előzetes regisztrációhoz kötött.
Határozatképtelenség esetén az azonos napirenddel összehívott megismételt közgyűlés az eredeti napirend
tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Napirend:
A határozatképesség megállapítása
Elnöki köszöntő
1. A közgyűlés tisztségviselőjének – levezető elnök, jegyzőkönyvvezető – megválasztása (az 502/2020. (XI.
16.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése szerint a jogi személy erre kijelölt vezető tisztségviselője vezeti le a
döntéshozó szerv ülését és készíti el a döntéshozó szerv ülésének jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyvet az ülést
levezető vezető tisztségviselő írja alá.)
2. Az év tájházvezetője elismerés kihirdetése – dr. Bereczki Ibolya elnök
3. Beszámoló a 2020. évben végzett munkáról – Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök és az elnökség
tagjai
4. Éves beszámoló, közhasznúsági jelentés – Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök
5. A Felügyelő Bizottság 2020. évre vonatkozó jelentése – dr. Vígh Annamária FB elnök
6. A szövetség 2021. évi munkaterve és költségterve – Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök
7. Tájékoztató a XVIII. Országos Találkozó előkészületeiről, programjáról – Jaszmann Gabriella
8. Egyebek
9. Elnöki zárszó – dr. Bereczki Ibolya elnök

Noszvaj, 2021. május 5.
A koronavírus-járvány következtében csak online módon megtartható közgyűlésünkön jelenlétükre feltétlenül
számítva:
dr. Bereczki Ibolya sk.
elnök
A járványhelyzet miatt elmaradtak ugyan a személyes jelenléten alapuló alkalmaink, de tennivalónk, feladatunk
bőségesen akadt és vár ránk a következő hónapokban is.
Köszönjük, hogy fegyelmezett tagdíjfizetéssel lehetővé tették szövetségünk működését, szakmai munkáját!
Kérjük, hogy egyéni tagjaink a 2021. évi 3 000.- Ft összegű tagdíjukat legyenek kedvesek átutalni a következő
számlaszámra: 11991281-06365369-10000001 (Erste Bank).
Jogi tagjainknak a közgyűlést követően fogjuk kiszámlázni 18 000.- Ft összegű tagdíjukat, melyet fizetési határidőn
belül legyenek kedvesek átutalni.

