
SZOCIÁLIS MUNKÁSOK 
MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE 

 

HUNGARIAN ASSOCIATION  
OF SOCIAL WORKERS 

Nyilvántartási szám: 01-02-0000579 Adószám:19025252-2-42 Cím: 6000 Kecskemét, Domby Lajos u. 14. 
Bankszámla: 11705008-20118020  https://szmme.hu/ E-mail: szmme2022@gmail.com 

 

1 
 

M E G H Í V Ó 
 

Tisztelt Tagunk!  
 
A Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete Közgyűlést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk. 
Jelen Meghívó tartalmazza a Közgyűlés napirendjét, a Közgyűlés megtartásával kapcsolatos 
szabályokat és tájékoztatásokat. 
 

1. A Közgyűlés időpontja 
 

A Közgyűlés időpontja:  2022. május 16., hétfő, 18 óra 
(Bejelentkezés és a résztvevők azonosítása 17:45-től.) 

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint a felét képviselő szavazásra 

jogosult részt vesz.  

 

Megismételt Közgyűlés: 

Határozatképtelenség esetén az Alapszabály rendelkezése alapján a kijelölt megismételt Közgyűlés 

időpontja:  2022. május 16., hétfő, 19 óra 
(Bejelentkezés és a résztvevők azonosítása 18:45-től.) 

 

A határozatképtelenség esetén kijelölt új időpontban a Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő 

ügyekben, a megjelent tagok számára tekintet nélkül, a meghirdetett napirendi pontokban határo-

zatképes. A Megismételt Közgyűlésen a napirendi pontok megegyeznek a Közgyűlésre meghirdetett 

napirendi pontokkal. 

 

2. A Közgyűlés napirendje 
 

1. Elnöki köszöntő 

2. Napirend ismertetése és szavazás a napirendről  

3. Levezető elnök, lebonyolítást segítők (jegyzőkönyv vezető, jegyzőkönyv hitelesítők, 

szavazatszámláló) megválasztása, szavazás. 

4. 2021. évi beszámoló és pénzügyi beszámoló ismertetése és elfogadása (határozathozatalt 

igényel) 

5. Egyebek  

 

A tagok a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének 

tárgyában a Közgyűlést összehívó személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti 

kérelemről a Közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a 

napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend 

kiegészítésének tárgyában.  

 

 



 

3. A Közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos egyéb információk 
 

Az Alapszabály 7.2. pontja értelmében az SzMME Közgyűlését minden évben legalább egyszer, május 

31-ig össze kell hívni a beszámoló elfogadása céljából. Az Alapszabály 7.3. és 7.4 és 7.5. pontjának 

megfelelően a Közgyűlés megtartható elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével. 

Ennek megfelelően a Közgyűléshez csatlakozni az alábbi linken lehet: 

 

https://meet.google.com/tyw-uyif-yaz  
 

Az online ülésen való részvételhez és a szavazáshoz bekapcsolt kamerával rendelkező, a személyt 

egyértelműen azonosító elektronikus eszközre (számítógép, laptop, tablet, telefon) és a jelenléti lista 

elkészítéséhez a név, lakcím, email cím előzetes megadása szükséges. A Google Meet felületen a könnyebb 

azonosíthatóság érdekében a felhasználói nevet (a tag teljes nevét) kérjük előzetesen beállítani! 

 

A Közgyűlés megtartásával kapcsolatos szabályokról az SzMME Alapszabályának 7. pontja rendelkezik. Az 

Alapszabály letölthető az SzMME honlapjáról: https://szmme.hu/about/  

 

 

 

Meleg Sándor 

elnök 

Kecskemét, 2022. április 25. 
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