
 
 
 
 
 
 
 

 

M E G H Í V Ó  
 

 

A Jász- Nagykun Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség vezetősége tisztelet-
tel meghívja Önt 2016. május 26-án 13.00 órai kezdettel megrendezendő közgyű-
lésére! 

Helye: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tanács-
terme (Szolnok, József Attila u. 14. III. emelet, balra) 

Tervezett napirend: 

1. Beszámoló jelentés a 2015. évben végzett munkáról, a 2016. év legfontosabb célkitűzé-
sei 

2. Felügyelő bizottság tájékoztatója 

3. Mérlegbeszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása 

4. Felügyelő bizottsági tisztségviselők megválasztása 

5. Egyéb tájékoztatók 

Határozatképtelenség esetén a vezetőség azonos helyszínnel és napirenddel újabb 
közgyű lést hív össze 2016. május 26-án 14.00 órára. A megismételt közgyű lés a 
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.  

Tisztelettel kérem polgármester, illetve magánszemély tagjainkat, hogy elfoglaltságuk 
esetén szavazati joggal is rendelkező megbízott jelenlétérő l gondoskodni 
szíveskedjenek, mivel a határozatképesség biztosítása jelen esetben, a tisztújítás és a 
közzétételi kérelem beadási határidők betartása miatt nagyon fontos! (A 
meghatalmazás minták weblapunkról letölthetőek.) 

Kérem tagjainkat, hogy lehetőség szerint mindenki jöjjön el! 

A részvételrő l visszajelzést kérek az 56/510-040 telefonra, vagy 
info@jnszmpvsz.hu e-mail címünkre 2016. május 23-án 12.00 óráig. 

Az előterjesztések, határozati javaslatok anyagai elérhetőek lesznek weblapunkon, a 
www.jnszmpvsz.hu címen. Kérek mindenkit, hogy az eredményes és gyors munka 
érdekében mindenki tanulmányozza át a letölthető anyagokat! 

Itt szeretném felhívni a figyelmét, hogy naprakész információkat teszünk közzé 
rendszeresen a www.jnszmpvsz.hu címen elérhető honlapunkon. 

Megköszönjük tagjaink és pártolóink támogatását melynek köszönhetően 2015. évben 
mintegy 231.574.-Ft-ot sikerült gyű jtenünk a SZJA 1%-ának felajánlásából! 
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Kérem, hogy akik a 2016-ra esedékes tagdíjat még nem fizették be, azt legkésőbb 
2016. május 31-ig szíveskedjenek rendezni (alapszabály szerinti befizetési határidő: 
évente január 31.)! {A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség 
számlaszáma a következő: 70300046-11018472-00000000}.  

[Emlékeztetőül: Tagdíj természetes személyek részére: 3000.- Ft/év, nyugdíjasok, 
diákok részére: 1500.- Ft/év, önkormányzatok részére: 10000.- Ft/év.]  
Természetesen akinek lehetősége van magasabb összegű támogatás nyújtására, azt 
céljaink megvalósítása érdekében örömmel és köszönettel fogadjuk el.  

 

Szolnok, 2016. május 19. 

 

     Tisztelettel: 
 

/Tatár Pál/ 
JNSZ MPVSZ Elnöke

 


