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MEGHÍVÓ 

 

A MÉHKE EGYESÜLET ÉVES RENDES 

KÖZGYŰLÉSÉRE 
 

 

 

Kedves Tagok! 

 

A Magyar Értékes Hulladék Kezelők Közhasznú Egyesülete sok szeretettel meghív minden 

kedves érdeklődőt és tagot rendes éves közgyűlésére. 

 

A közgyűlés megfelel a korábbi évek gyakorlatának. Az Elnökség a közgyűlés keretében 

beszámol az elmúlt időszak tevékenységeiről és tájékoztatást ad a MÉHKE Egyesület és 

MÉHKE Nonprofit Zrt. kialakítani tervezett és folyamatban lévő együttműködéseiről, 

jövőjéről.  

A tagok részéről a közgyűlésen való megjelenés nem kötelező, azonban az Elnökség számít 

minden tag megjelenésére, amivel segítik az Egyesület munkáját.  Az Egyesület Elnöksége kér 

minden meghívott tagot, hogy a meghívó kézhezvételétől számított 3 napon belül legyenek 

kedvesek részvételi szándékukat jelezni.  

 

 

A közgyűlés időpontja:  

2016. november 11, 11.00 

 

 

A közgyűlés helyszíne: 

Alfa Art Hotel  

(1039 Budapest, Királyok útja 205)  

Békásmegyer Pünkösdfürdő utcához esik közelebb 

 

A szükséges adminisztráció elvégzésének érdekében kérjük,  

10:15 és 10:45 között tervezzétek érkezésetek. 

 

A közgyűlés abban az esetben határozatképes, ha a rendes tagok 50%-a + 1 fő jelen van. 

Amennyiben határozatképtelenség állna be, a megismételt közgyűlést 2016. november 11-én, 

13:00-ra a közgyűlés helyszínével és a napirendi pontok tartalmában megegyezően hívjuk 

össze. Továbbá felhívjuk minden tagunk figyelmét, hogy az eredeti napirendi pontok 

tekintetében a megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.  
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Napirend előtt: 

Az Elnök prezentációban bemutatja és az Egyesület elé napirendi szavazásokat követő vitára 

bocsátja a MÉHKE Egyesület 2015. évben elindított stratégiai terveinek és megvalósításának 

lépéseit. 

Az Elnök szóban tájékoztatja a tagokat, a MÉHKE Egyesület betétdíj rendszer 

kezdeményezésével kapcsolatban, annak múltját, jelenét és jövőjét illetően. 

Az Elnök szóban tájékoztatja a tagokat a veszélyes hulladékok mentesítését követő hasznosítás 

és kiemelt közcél megvalósítását lehetővé tevő programjáról, tagok rendelkezésére álló 

lehetőségekről. 

 

Napirendi pontok: 

I. A levezető Elnök és Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása  

II. Boross Gábor lemondott Társelnök helyett új Társelnök választása 

III. Az Egyesület lemondott Felügyelő Bizottsági Tagok, dr. Jeszenszky Zoltán és 

Zsifkovits András helyett új tisztségviselők választása 

IV. A napirend keretében előterjesztés a MÉHKE Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának 

létrehozásáról, és a Felügyelő Bizottsági tagok kijelöléséről 

V. A MÉHKE Egyesület ETIKAI kódex Alapszabályba történő rögzítése és alkalmazása 

VI. A MÉHKE Egyesület 2015. évi beszámolójának elfogadása  

VII. A MÉHKE Nonprofit Zrt. tőkeszerkezet átalakításának előterjesztése. A MÉHKE 

Egyesület által elindított és életre hívott veszélyes anyaggal szennyezett hulladékok 

szakszerű ártalmatlanítása és hasznosításba forgatása. A CCR/RLG német üzleti csoport 

részeként működő CCR Magyarország Kft, Zrt-ben történő 49%-os tulajdonszerzése, 

befektetése 

VIII. Az Egyesület és a MÉHKE Nonprofit Zrt. székhelyének módosítása a tervezett 

tevékenységek és pályázati lehetőségek összefüggésében 

IX. Az Alapszabály V.2 pontjában foglalt elnökségi feladatok és hatáskör szabályozására 

vonatkozó módosítási javaslat 

 

A pontosításhoz az Elnökség javaslata a következő: 

Az Egyesület irányítása az Alapszabályban és a Közgyűlés határozataiban foglaltak 

szerint;  

A Közgyűlés előkészítése és összehívása; /Helyett/ 

Az éves rendes Közgyűlés előkészítése és összehívása minden év május 15 napjáig;  

 

Az éves munkaprogram összeállítása; /Helyett/ 

Az Egyesület éves munkaprogramját az Elnökségnek minden naptári évet megelőző 45 

nappal, november 15 napjáig kell összeállítania;  
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Az Egyesület működéséhez szükséges feltételek megteremtése; /Helyett/ 

Az Egyesület működéséhez szükséges feltételek terv szinten és/vagy érdemben történő 

megteremtése a naptári évet megelőzően legkésőbb 90 nappal, azaz minden naptári év 

október 1. napjáig; A feladat maradéktalan teljesítésének érdekében a Közgyűlés 

felhatalmazza az Elnökséget, hogy a finanszírozási feltételek megteremtéséhez egyedi 

megállapodásokat kössön; 

 

Az Egyesület ügyintézési struktúrájának kialakítása, munkacsoportok, 

munkabizottságok létrehozása; /Helyett/ 

Az Egyesület ügyintézési struktúrájának kialakítása, munkacsoportok, 

munkabizottságok létrehozása és az egyesületi programok közvetlen életre hívása;  

 

Döntés a tagfelvételről és a tagkizárásról; /Helyett/ 

Az Elnökség határozatba foglalt kötelező döntése, a tagfelvétel kezdeményezésétől 

számított 15 napon belül.  

Az Egyesület tag tagsági viszonyának megszüntetése, az alapszabályban és a Ptk-ban 

meghatározottak feltételek beállásának alapján, a megalapozott információk birtokba 

kerülésétől, továbbá a tag által kezdeményezet tagságból való törlés iránti kérelem 

benyújtásától számított 15 napon belül; 

 

A munkáltatói jogok gyakorlása az alkalmazottakkal szemben; /Helyett/ 

Az Egyesület működése során az Elnök, a MÉHKE Zrt. tevékenység végzése során az 

Igazgatóság Elnöke gyakorolja a munkáltatói jogokat az alkalmazottakkal szemben;  

 

Döntés minden olyan ügyben, amelyet az Alapszabály nem utal más szerv hatáskörébe 

/Helyett/ 

Az Elnökség határozatban foglalt döntése az adott témában 15 napon belül minden 

olyan ügyben, amelyet az Alapszabály nem utal más szerv hatáskörébe. 

 

X. Egyebek, Vitafórum: az Egyesület tagjai érdekében kibővíteni az Egyesület céljait, a 

tagság problémáinak ismertetése, az Egyesület elnökségének bevonása az egyes tagok 

problémáinak megoldásába.  

 

 

 

Kérjük, hogy a megszokott információs csatornákon keresztül (az info@mehke.hu, 

titkarsag@mehke.hu és/vagy 1027 Budapest, Csalogány utca 23-33) küldjétek vissza érkezési 

szándékotokat). 

 

 

Budapest, 2016. október 24. 

 
 

Garanadra Gyula      

Elnök        
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