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Tisztelt Egyesületi Tagtársunk, Kedves ... 
 
 Értesítelek, hogy az elnökségi ülés döntése alapján a Békefenntartók Bajtársi 
Közhasznú Egyesülete közgyűlésére 2012. február 17-én 15 órai kezdettel a Stefánia 
Tisztiklub Gobelin termében kerül sor, amelyre tisztelettel meghívunk. 
 
Tervezett napirendi pontok: 
 
 1. Beszámoló az Egyesület 2011-ben végzett munkájáról. 
   Előterjeszti: Udvardy Endre, az Egyesület elnöke    
 2. Az Egyesület pénzügyi beszámolója 
   Előterjeszti:Sossey Alaoni Edit, az Egyesület gazdasági titkára 
 3. Az Egyesület új elnökségének és ellenőrző bizottságának megválasztása 
   Előterjeszti: Komka Béla az Egyesület szervezőtitkára 
 4. Javaslatok az Egyesület 2012. évi Munkatervéhez 
   Előterjeszti: Udvardy Endre nyá. mk.alezredes    
 5. javaslatok az Egyesület 2012. évi Pénzügyi tervéhez 
   Előterjeszti:Sossey Alaoni Edit őrnagy 
 
 Egyesületünk Alapító Okiratában foglaltak szerint a három évvel ezelőtt 
megválasztott elnökség és az ellenőrző bizottság mandátuma februárban lejár. A 
Közgyűlésnek meg kell választania, vagy beosztásában meg kell erősítenie a korábban 
megválasztott személyeket! 
 Az elnökségi ülés tisztelettel felkérte a Jelölő Bizottság tagjainak Sebők János nyá. 
alezredest, Faragó Gábor nyá. alezredest és Dézsi Irén köztisztviselőt, hogy gyűjtsék össze a  
tagság véleményét és tegyenek javaslatot a Közgyűlésnek  a beosztások a jövőbeni ellátására 
javasolt személyekre vonatkozóan! 
 A jelölőbizottság valamelyik tagja, valamilyen formában Téged is meg fog keresni és 
kérni fogja javaslataidat a következő beosztások ellátására 
 
 1. Egyesületi Elnök; 
 2. Alelnök (általános); 
 3. Alelnök (külföldi kapcsolatok); 
 4. Szervezőtitkár; 
.      5. Gazdasági titkár 
 
 1. Ellenőrző Bizottság Elnöke; 
 2. Bizottsági tag 
 3. Bizottsági tag 
 



 Amennyiben a rendezvény kezdetekor a jelenlevők létszáma nem biztosítja a 
közgyűlés határozatképességét, úgy a közgyűlést az elnökség ismételten 2012. február 17-én 
15.30-ra hívja össze ugyanabba a helyiségbe.. Az érvényben lévő jogszabályok szerint az 
újból összehívott közgyűlés a jelenlévők létszámától függetlenül szavazatképesnek minősül. 
 
 Tisztelettel kérlek továbbá, hogy az egyesületi tagdíjadat a közgyűlés kezdetéig 
rendezzed le! Befizetési lehetőséged a közgyűlés kezdéséig személyesen  Sossey Alaoni Edit 
gazdasági titkárnak befizetni, vagy  banki átutalással a Honlapunkon (www.bbke.hu) 
megtalálható bankszámlára. Nyilvántartásunk szerint a tagdíjad 20   december 31.-ig van 
rendezve. 
 Amennyiben, közben rendezted a befizetést, úgy elnézésedet kérjük a zaklatásért  
 
Kérjük és várjuk aktív együttműködésedet: 
 - a jelölőbizottság munkájának segítésével; 
 - javaslataiddal a jövőévi  munkaterv összeállításában; 
 - a közgyűlésen való részvételeddel; 
 - akadályoztatásod esetén az arról való értesítéseddel 
 
Együttműködésedet előre is köszönöm és köszönjük. 
Szívélyes és bajtársi üdvözlettel az elnökség nevében, 
 
Budapest, 2012. február 3-án     Komka Béla nyá.alezredes   
         szervezőtitkár 
 
 
 
 
 
 


