
VASUTAS  TERMÉSZETJÁRÓK  SZÖVETSÉGE
 

12/2013.VTSZ  Kapják: Valamennyi szakoszt./öá. egyesület 

        felügyelő bizottság, vezetőség, 

        meghívottak 

 

16. sz. KÖRLEVÉL 

 

Értesítés közgyűlés összehívásáról 
 

Szövetségünk idei közgyűlését f. év november 15-17-a között Vácon rendezi meg. 
 

Elszállásolás: A Fő (Március 15.) téren, Czázár András Siketnéma Intézet 3-4 ágyas, zuhanyozós 

szobáiban  

 

P r o g r a m: 

november 15.péntek 

 

16,00-tól (nem hamarabb) a résztvevők fogadása, szálláshelyek elfoglalása 

18.30 vacsora 

20.00-22.30-ig vetítés (Szakosztályok, Egyesületek hozott anyagaiból) 

 

november 16.szombat 

7.30-tól reggeli  

8.30-tól közgyűlés 

12.30-15.00-ig ebéd, ebédszünet, Belvárosi séta 

15,00-18.30-ig Közgyűlés 

18.30 vacsora 

20.00-22.30-ig vetítés (központi rendezvényekről) 

 

Napirend (november 16 . szombat): 

1. Himnusz, elnöki köszöntő, üdvözlések, a mandátumvizsgálók (egyúttal szavazatszámlálók), 

a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása, mandátumvizsgálat, 

napirendi javaslat beterjesztése és szavazás a napirendekről 

2.  Beszámoló 

     - a 2013. évi központi rendezvényekről  

     - a 2013. évi I-X. havi és a várható éves gazdálkodás időarányos eredményeiről  

3.  A felügyelő bizottság jelentése 2013. évi I-X. havi és a várható éves gazdálkodás időarányos 

ellenőrzés eredményeiről  

4.  A 2014. évi központi szervezésű, rendezésű és támogatású rendezvénytervezetének 

       beterjesztése, megvitatása, elfogadása, - szavazás. 

5. Fórum. (Szakosztályok, Egyesületek működésével kapcsolatos témák megbeszélése, stb) 

 

november 17. vasárnap 

 

7.30-tól reggeli  

8:30-tól 11.30-ig közgyűlés 

 

 

Napirend (november 16 .vasárnap): 

6.  A 2014. évi központi szervezésű, rendezésű és támogatású rendezvénytervezetének 

7.  A 2014. évi költségvetés tervezetének ismertetése, elfogadása – szavazás 

8.  Egyebek,  

9.  A Közgyűlés bezárása, Szózat 

        

11:30-tól   Szálláshelyek leadása, elutazás 
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 Részvételi költség-hozzájárulás két éjszaka és teljes ellátás esetén:   

Küldötteknek, 4500.-Ft/fő,   
 

Továbbá kérjük, hogy akik rövidebb ideig tudnak a közgyűlésen részt venni jelezzék okt. 

31.-ig a szállás és konkrét ellátás igényüket. 

 

Befizetés: folyó év november 4-ig OTP-ben teljesítve átutalással a VTSZ OTP-nél vezetett 

11706016 -20712710 -00000000 sz. számlaszámára. 

 

A tagszervezet kerete a szervezet vezetőjével együtt a mellékelt előzetes mandátumelosztási 

táblázat szerint (a vezetőség, a felügyelő bizottság tagjai és a külön meghívottak 

nem szerepelnek a keretszámban). Abban az esetben, ha a mellékelt táblázatban 

jelzettnél magasabb/alacsonyabb az igazolt taglétszám, és ennek alapján 

több/kevesebb delegátusra jogosult, kérjük jelezni. 

 

A közgyűlésen valamennyi küldött csak a 2013. évre regisztrált VTSZ tag lehet. 

 

Kérjük a végleges részvételi létszámot és neveket legkésőbb f. év október 31-ig 

vezetőségünknek jelezni a vtsz1990@t-online.hu drótpostán, vagy a 20-296-0927 

telefonszámon. 

 

Kérjük a tagszervezeteket, hogy a helyszínre utazáskór vegyék figyelembe a legújabb 

vágányzári menetrendet. 

 

Budapest, 2013. október 13. 

 

Természetjáró üdvözlettel a VTSZ vezetőség nevében: 

                                        

                  Rósa László 

          alelnök 

Mellékletek:    
1. Előzetes mandátumelosztó lap 

2. 2014. évi központi rendezvények tervezete 

mailto:vtsz1990@t-online.hu

