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Tisztelt Tagok!

Alulirott Szalay Bal6zs, mint a Magyar Szdrf Szdvets6g elndke, a Szdvets6g 6s az Eln6ks6g k6pviselet6ben
ezuton tisztelettel meghivlak Benneteket a Sz6vets6g

dves rendes kdzgy {ildsdre.

A kdzgyiil6s id6pontja: 2020. jritius 10. (p6ntek), 18:00
A kdzgyiil6s helye: Balatonfdldv6r, M6l6 (a Spartacus Vitorlis Egylet vfzitelepe)

A kdzgyril6s napirendje:

1. A Szdvets6g 2019. 6vi tev6kenys6g6r6l, illetve kiilts6gvet6s6r6l sz6l6 beszimol6j{nak (m6rleg,
eredm6nykimutat6s 6s kdzhasznfi sdgi j elent6s) elfogadisa

2. A Felii gyel6 B izotts hg 2019. 6vre vo nat koz6 beszirmol6j 6 n a k elfogadisa

3. A Fegyelmi 6s Etikai Bizotts6g 20l9.6vre vonatkoz6 beszirmol6jinak elfogaddsa

4. A Sziivets6g 2020. 6vi szakmai terv6nek 6s kdlts6gvet6s6nek az elfogadfsa

5. Ddnt6s avezetil tiszts6gvisel6k manddtuminak meghosszabbitfsir6l 212l.szeptember 30-ig

6. Alelniik megvilasztisa

7. Az Elndks6g teljes l6tsz6mdhoz sziiks6ges szfmri elndks6gi tag megvilasztisa

8. Egyebek

Kdrem a tagokat, hogy amennyiben a fenti napirenden kiviili javaslatuk van, Ogy azt ak6zgyiil6s id6pontja
el6tt legal6bb 5 nappal inisban nyfjts6k be az Elndksdghez. Ezen id6pont ut6n uugy akiizgyfilJsen beterjisaett
javaslatok abban az esetben tdrgyalhat6ak, ha ad. a jelenl6v6 szavazhsra jogosuliak ttibb mint felet1mogatja.

Amennyiben akdzgyiil6s a fenti iddpontban nem hat6rozatkdpes, 6s 45 perc virakozirsi id6n belgl sem v6lik
hatdrozatkdpessd, a megism6telt kdzgyiildst az eredeti kozgyiilSs napjiira, i 8'4S-rr hfvom 6ssze a fent megjel6lt
helyszinre.
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A megismdtelt kcizgytil6s a megielentek szdmira tekintet nelktil, a fenti napirendi pontok tekintetdben
hathrozatkdpes. Amennyiben a tagszervezet torvdnyes kdpviseldje nem tud idszt venni a k6zgytildsen,
meghatalmazolt tttjin kdpviseltetheti mag6t. A kdpviseleti jogosults6got a kozgyril6s helyszfn6nl eredeti,
al6ir6ssal ds kdt tanirval ell6tott vagy m6s m6don hitelesitett teljes bizonyit6 erejri mag6nokirattal kell igazolni
legk6s6bb a kozgytil6s napirendjdnek elfogad6s6ig. Ennek hi6ny6ban k6pviselo ritj6n 6rvdnyesen szavazni nem
lehet.

A kdpvisel6k egym6snak vagy harmadik szemdlynek szavazati jogukat nern ruh6zh atjik at. Egy kepviselo
legfeljebb k6t tagegyesiiletet k6pviselhet drvdnyesen. A kdzgy(rldsen csak olyan tag siavazhat, ali drv6nyes
szovetsdgi tagsdggal rendelkezik,tagdijaa kozgyiilds id6pontj6ban teljes mdrtdkben rendezett.

Az Alelncik ds az Elnoksdgi tag szemdlydre a Jelolobizotts6g tagaindl lehet javaslatot tenni a K6zgyiilds
idopontjSig, illetve a napirendi pontok elfogad6s6ig mag6n aKdzgyulesen is. Az Aletnoki pozicioraa jel&legi
Elnoksdg tagjai is jel6lhetok. Amennyiben aKozgyijles Aleln6knek regn616 eln<iks6gi tagotvillaszt meg, akkor
2 f6 ti elnoksdgi tagot sztiksdges megv6lasztani.

A Jelol6bizotts6g tagSai: Felleg Bernadett, Kortv6lyesi Mikl6s, Marton Andr6s. Jeloldst csak az drvdnyes
tags6gsal rendelkezo tagok tehetnek. Ervdnyes jelolesnek szitmita Jelolobizottsagno, i.^t a,1uLa..onailL[
eljuttatott jelolds, illetve a kozgytiles napirendi pontjainak elfogad6s6ig sz6ban eloierjesztett - ds a kcizgytildsen
j egyzokonyv ezett - j elol6s is.

A kdpviselethez szi.iksdges meghatalmazds mint6t a levelemhez csatoltan tal6lj6tok.

A kdzgytildsen val6 megjelendsedre feltdtleniil sz6mitok!

Tisztelettel,

Szalay
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