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'['isztelt 'fagok

Alutirott Szalay Bal6zs, mint a Magyar Szorf Szovetsdg

!

elnol<e, a Szcivetsig ds az Elnoksdg kdpviseletibcn

ez[rton tisztelettel rneghfvlal< Beuneteket a Szdvetsdg
dves rencles kdzgy iil dsdre.

A kozgyrilds
A kozgyiiles

idopontja:
helye:

2021. szeptember 17..(p6ntek), 14:00
Sir Lancelot Lovagi Etterem, 1065 Budapest, Podmaniczky u. 14.

A kozgyiilds napirertdje:
1.

A Sziivets6g2020.6vi tev6kenys6g6r6l, illetve ktilts6gvet6s6r6l sz6l6 besz6mol6jfnak (m6rleg,

eredm6nykimutatrls 6s kiizhasznrisfgi jelent6s) elfogadfsa
2.

A Felii gyel6 Bizotts 69 2020. 6vre vonatkoz6 beszitmol6j

3.

A Fegyelmi 6s Btikai Bizottsig 2020.6vre vonatkozti beszzimol6j6nak elfogadfsa

6n a k

elfogaddsa

4. A Sztivets0g202l.6vi szakmaiterv6nek 6s kiilts6gvet6s6nek az elfogadisa
5.

Elniik megvf laszt:isa

6.

Alelniik megvf lasztf

sa

7. Elniiks6gi tagok megvflasztfsa
8. Feliigyel6 Bizottsfg elniik6nek megvilasztSsa
9. F-eltigyel6 Bizottsfg tagjainak megvflaszt{sa

I0. Egyebek
Kdrenr a tagokat, hogy anrennyiben a f.enti napirenden kiviilijavaslatr-rl< van, [rgy azt akozgyiilds idopontja
elott legal6bb 5 nappal ir6sban ni,'irjtsrik be az Elndksighez. Ezen idopont ut6n vagy a kozgyLildsen beterjcsztctt
javaslatok abban az esetben t6rgyalhat6ak, ha azt a jelenldyo szavazasra jogosultak tdbb mint fele tdrnogatja.
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Arnennyiben a l<ozgyrilds a fbnti idopontban nem hat6rozatkdpes, ds 45 perc vilral<ozirsi idon beltil sem v6lilt
lrat6rozatkdpessd, a n.regisrndtelt l<ozgyiil6st az eredeti kozgyLilds rrapj6ra, l4:45-re hfvorn ossze a l'ent rnegje lolt
helyszinre.

A

rnegismdtelt l<6zgyLil6s a meglelentek szhntdra tel<intet ndll<iil, a fenti napirerrdi pontok tekinteteiben
hatdrozatkdpes. Amenrryiben a tagszervezet tcirvdrryes kepviseloje nem tLrd rdszt venni a l<6zgyLildsen,
rneghatalrnazott irtj6n l<dpviseltetheti rrrag6t. A kdpviseleti jogosurlts6got a l<iizgytilds lielyszindn, eredeti.
al6fr6ssal ds kdttan[rval ell6tottvagy m6s m6don hitelesitettteljes bizonyit6 erejLi rnag6nokirattal l<ell igazolni
legkdsobb a l<ozgyLilds napirendjenel< elfbgad6s6ig. Irnnek hi6ny6ban l<dpviselo frtj6n drvenyesen szavaz.ni nerr.r
lehet.

kdpviselol< egyrnAsnal< vagy harrrradil< szemdlynel< szavazati jogul<at nem ruhdzhatj6k il. f,gy l<dpvisel6
legfbljebb kdt tagegyestiletet l<epviselhet 6rvdnyesen. A l<ozgyiildsen csal< olyan tag szavazhat, aki ervinyes
szovetsdgi tags6ggal rendelkezik, tagdija a kozgyirl6s idopontj6ban teljes rndrtdl<ben rendezett.

A

Az Elnok, Alelnol<, Elnoksdgi tagol<, F'eliigyelo Bizotts6gi elnok. Ireltigyelo Bizotts6gi tagok szerndlyirc

a

.lelolobizotts6g tagjain6l lehet javaslatot tenni a Kozgyi.ilis idopontiSig, illetvc a napirerrdi porrtol< elfbgaddsdig
rnag6n a Kozgyiildsen is.

A .lelcjlobizotts6g tagjai: l'-elleg Bernadett, Gdclorfalvi Aror,, Kortvdlyesi Mikl6s. Jeloldst csak az ervdn),es
tags6ggaI rendelkezo tagol< tehetnek. Ervdnyes jeloldsnek szdmit a Jelolobizotts6glioz ir6sban (al<6r e-rnailen)
eljuttatott jelolds, illetve a kozgyiilds napirencli pontjainak elfogad6s6ig szoban clotcrjesztett - es a l<ozgyLiliscn
jegyzokonyvezetl - jelotds is.

A kdpviselethez szliksdges meghatahnazas mint6t a levelemhez csatoltan tal6l.j6tok.
A kozgyrlildsen val6 megjelendsetekre f-eltdtlentil sz6rnitok!

BLrdapest, 2021. augusztus 27 .

'l'isztelettel,
I

Szalay Balilzs
MAGYAR SZORT SZOVETSEG

elnok

1065 Budapost, podmaniczky u. 12.

Ad6szdm: 18292826-142
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