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Az RDOE rendes tagjai részére

Tisztelt Tagtársak!

Tájékoztatunk Benneteket, hogy 2018. május 8-án 13,00 órától tartjuk meg a Rendészeti
Doktoranduszok Országos Egyesületének évi rendes közgyűlését az NKE Rendészettudományi Karán, az Oktatási Központ 509. sz. tárgyalójában (1083 Budapest, Üllői út 82., V. emelet).

A közgyűlés napirendi pontjai:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Az Egyesület éves beszámolója
Az Egyesület Elnökségének beszámolója
A Felügyelő Bizottság beszámolója
A közhasznúsági melléklet elfogadása
A 2018. évi költségvetés meghatározása
Tisztújítás (elnöki, alelnöki, FB tagsági, főtitkári, szükség esetén elnökségi tagsági
tisztség)
7. Az Alapszabály módosítása (székhelymódosítás)
8. Egyebek

Alapszabályunk VI. fejezetének 1. pontja alapján a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a
szavazásra jogosult rendes tagok közül 50 % + 1 fő jelen van. Ha a közgyűlés még a kezdéstől
számított 15 perc múltán is határozatképtelen, a közgyűlést megismételjük az eredetileg kitűzött időpontot követő 20 perc elteltével. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes lesz.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított három napon belül a tagok
és az Egyesület szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Az Elnökség a
döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben a döntés
meghozatalától számított legkésőbb két napon belül igazolható módon – postai vagy elektronikus úton – közli a tagokkal. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnökség nem
dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát
megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
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Minden Tagunkat hívjuk és várjuk a közgyűlésre! Kérjük, hogy a jelenléti ívhez történő adatszolgáltatás érdekében személyazonosító igazolványát mindenki szíveskedjék magával hozni!

Budapest, 2018. április 30.

Az Elnökség nevében, tisztelettel:

dr. jur. Szilvásy György Péter s. k.,
elnök

