Somogy Megyei Mérnöki Kamara
7400 Kaposvár, Rákóczi tér 12/A.
Telefon/fax: 82/410-657
e-mail: smmk@t-online.hu
web: www.smernok.hu
nyilvántartási szám: 01726-0001

MEGHÍVÓ
A Somogy Megyei Mérnöki Kamara (SMMK)
2020. évi rendes küldöttgyűlését

2020. július 16-án (csütörtök)
11,00 órakor
tartja, amelyre az Elnökség nevében tisztelettel
meghívom.

Küldöttgyűlés helye: Tenisz Club Panzió és Étterem Kaposvár
Határozatképtelenség esetén a következő
küldöttgyűlést ugyanarra a napra, ugyanarra a helyszínre és ugyanazon napirenddel
11,30 órára hívom össze.
Megismételt küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a bejegyzett küldöttek 40 %-a jelen van.
Küldöttgyűlésünk, kamaránk legmagasabb fóruma, megjelenésével eddigi és jövőbeni közös
munkánkat tiszteli meg.

Napirendi pontok:
Küldöttgyűlés megnyitja Wagner Ernő, a Somogy Megyei Mérnöki Kamara elnöke.
Határozatképesség megállapítása.
Ügyrendi szavazások:
a./ javaslat a levezető elnök személyére (szavazás);
b./ jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása (szavazás);
c./ napirend ismertetése és elfogadása (szavazás).
Napirendi javaslatok:
1. Beszámoló a kamara 2019. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Wagner Ernő elnök
2. Beszámoló a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról és javaslat a 2020. évi
költségvetési tervre.
Előterjesztő: Wagner Ernő elnök
3. Etikai-Fegyelmi Bizottság beszámolója.
Előterjesztő: Habermayer Sándor
4. Felügyelő Bizottság jelentése a 1-3. pontok alatti beszámolókkal kapcsolatban.
Előterjesztő: Alexy Rezső bizottsági elnök

5. Alapszabály módosítása.
Előterjesztő: Wagner Ernő elnök
6. Somogy Mérnöke Díj és a SMMK Örökös Tagja Díj kiosztása.
Méltatások és a díjak átadása.
7. Választási Jelölőbizottság hiányzó tagjainak megválasztása.
Előterjesztő: Wagner Ernő elnök
8. Egyebek.
9. Elnöki zárszó.
Kaposvár, 2020. június 30.

Tisztelettel,
Wagner Ernő sk.
elnök
Mellékletek:
- Elnöki beszámoló
- 2019. évi mérleg
- 2019. évi költségvetés
- 2020. évi pénzügyi terv
- Etikai-Fegyelmi Bizottság beszámolója
- Felügyelő Bizottság jelentése
- Kivonat a februári elnökségi ülés jegyzőkönyvéből

Megjegyzés
A 2020. március 11-én kihirdetett járványügyi vészhelyzet 2020. június 18. napjával
megszüntetésre került. Mivel a veszélyhelyzet visszavonásával a fertőzésveszély teljesen nem
szűnt meg, ezért a járványügyi készültségről rendelkező 2020 évi LVIII. tv. alapján kérjük,
hogy a küldöttgyűlésen az alábbi alapvető higiéniai szabályok betartásával szíveskedjenek
részt venni:







kézfogás mellőzése;
a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítők használata érkezéskor és távozáskor;
a regisztrációnál, sorban állásnál (mosdó), ülésrendben kérjük betartani az ún.
szociális távolságot (1,5 m);
a regisztrációnál mellőzzük a közös toll használatát;
kerüljék a mikrofon használatát;
a fertőzésveszély további csökkentése érdekében ajánljuk a szájat és orrot eltakaró
maszk viselését.

