Tisztelt Tagokl

Alulirott Szalay Baldzs, mint a Nlagyar Sz6rf Szdvets6g elndke, a Sz6vets6g 6s az Elndkseg
k6pviselet6ben eziton tisztelettel meghivlak Benneteket a Szdvets6g
dves rcndes kdzgy1bserc.

A kdzgy(l6s
A kdzSy(l6s

id6pontja: 2018. mdjus 14., 15:00
helye: Sir Lancelot t-ovagi 6tterem kiiliinterme, 1065 Budapest, podmaniczky

u.!4.
A kdzsv(l6s naDirendie:

l.

A Sziivets6g 2017. 6vi tev6kenysdg6r6l, illetve kiilts6gvet6s6r6l sz6l6 beszimol6i6nak
(mdrleg, eredm6nykimutat,s 6s kiizhasznUsiid jelentds) elfogadiisa
2. A Feliigyel6 Bizottsig 2017. 6vre vonatkoz6 beszamol6jdnak elfogad6sa
3, A Fegyelmi 6s Etikai Bizottsdg 2OU. 6vre vonatkoz6 beszdmol6jdnak elfogaddsa
4. A Sziivets6g 2018. 6vi szakmai terv6nek 6s kiilts6gvetdsdnek az elfogadisa
5. Nagy-Prl Levente lemondisa miatt a megtiri.ilt pozici6ra Uj etniiks6gitag megv,lasztdsa
Nagy-Pdl Levente lemondott elndksegitagsig616l. A megiirii16 elndks6gi tagi poziciora uj
tagot sz0ks6ges vdlasztania a Kdzgy(l6snek. A jeldltek dsszegyiijt6s6re az Elndksdg

.Jeldl6bizottsiigot iillitott, melynek tagjai: Kruchina Kdroly, Kdrtv6lyesi tvtikt6s, Marton Andris.
Tiijdkoztatom a tagokat, hogy jogukban iill jeldltet ;llitani. A javaslatokat a kdzevfl6s
id6pontjiiig a Jeldl6bizotts6gnak kell irisban eljuttatni a Szdvets6g cim6re (1021 Budapest,
H(vdsvdlgyi 0t 64-66.), vagy a Szdvets6g e-mait cimere (windsurf@hwa.hu), illetve a
jeldl6sre lehet6s6g lesz a kdzgyi.il6sen is, sz6ban, a napirend elfogad6s6ig.
6. Tagdij 6sszeg6nek megemel6se

Az Elniiks6g 37/2018. (03.21.) sz. hatirozat6ban IBy hatdrozott, hogy az 5.000 forint
dsszeg( tagdijat 2019. janudr 1-t6l 20.000 forintra megemeli. A tagdjj dsszegdnek
m6dositds6t az Alapszab6ly Vl. fejezet6ben itvezetni sziiks6ges.

7. Egyebek

K6rem a ta8okat, hogy amennyiben a fenti napirenden kivljlijavaslatuk van, [gy azt a
kdzgy(l6s id6pontja el6tt legal6bb 5 nappalirdsban nyijtsik be az Etndks6ghez. Ezen

id6pont utdn va8y a kdzgy(lesen beterjesztett javaslatok abban az esetben t6rgyalhat6ak, ha
azt a jelenl6v6 szavazisra jogosllltak t6bb mint fele timo8atja.

Amennylben a kdzSyUlds a fenti id6pontban nem hatdrozatk6pes, 6s 45 perc v6rakoz6si id6n
beliilsem vdlik hat6rozatk6pess6, a megismdtelt kdzgyfl6st az eredeti kctzgyr:il6s napjdra,
16:00-ra hivom dssze a fent megeldlt helyszinre.

A me8ismetelt kdzgy(l6s a megjelentek szSmjra tekintet n6lkrjl, a fenti napirendi pontok
tekintet6ben hatdrozatk6pes. Amennyiben a tagszervezet tdrv6nyes kepvisel6l.e nem tud 16szt
venni a kiizgy(l6sen, meghatalmazott itjdn k6pviseltetheti magit. A k6pviseletijogosultsigot
a k6zgy(l6s helyszin6n, eredeti, aldir;ssal 6s k6t tanlval elljtott vagy mis mddon hitelesitett
teljes bizonyit6 erej( mag6nokirattal kell igazolni legk6s6bb a kdzgyiilds napirendjdnek
elfogaddsdig. Ennek hi6ny6ban k6pvisel6 rtjiin 6rv6nyesen szavazni nem lehet.
A k6pvise16k egymdsnak vagy harmadik szem6lynek szavazati jogukat nem ruhEzhatj6k 6t. Egy
k6pvise16 legfeljebb k6t tagegyesriletet k6pviselhet 6rv6nyesen. A kdzgyfl6sen csak olyan tag

szavazhat, aki 6rv6nyes szdvets6gi tagsiiggal rendelkezik, tagdija a kdz8yfl6s id6pontj;ban
teljes m6rt6kben rendezett.

A k6pviselethez szriks6ges meghatalmazds mintet a levelemhez csatoltan taljlj6tok.
A kdzgy(l6sen va16 megjelendsedre felt6tlenUl szimitokl
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Meghatalmazott togosult helycttem, nevemben aleirni a k6zgy1il6s jelenl6ti iv6i, 6s a kijzgyi 6sen
keletkezeti minden egy6b dokumentumot.
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