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MEGHÍVÓ
az MTTOSZ 2020. évi tagság előtti közgyűlésre
Tisztelt Tag- és Sporttársunk!
A Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szabadidősport Szövetsége a hatályos
jogszabálynak megfelelően, a COVID-19 vírus helyzetre való tekintettel, a tagszervezetek
előtti, megismételt közgyűlést tart, a május 28-án a szövetség elnöksége által elfogadott
közgyűlési napirendek vonatkozásában,
2020. szeptember 10-én (csütörtök) 10:30 órai kezdettel, melynek helyszíne: BKV Elóre
Sportklub tanácsterme (Budapest, VIII.ker. Sport u. 2.)
Program:
09:30- 10:25
10:30(11:00-

az érkezők regisztrációja
a közgyűlés kezdete
amennyiben szükséges, a megismételt közgyűlés kezdete)

NAPIRENDI PONTOK:
1./
Az MTTOSZ 2019. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámoló elfogadása
(írásos anyag)
2./
Az MTTOSZ Felügyelő Bizottságának a jelentése a 2019. évi tevékenységéről
(írásos anyag)
3./
Az MTTOSZ 2019. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámoló, záró
mérleg elfogadása (írásos anyag)
4./

Az MTTOSZ 2020. évi költségvetésének elfogadása (írásos anyag)

5./

Egyebek. (Elismerések átadása)

Tájékoztatom, hogy az MTTOSZ Alapszabálya értelmében határozatképtelenség esetén, 30
perc elteltével ismételt közgyűlést kell összehívni az eredeti napirendi pontoknak megfelelő
tartalommal, az eredetileg kijelölt helyszínen. Felhívom a figyelmet, hogy a megismételt
közgyűlés a jelenlevők számától függetlenül határozatképes lesz.
A napirendi pontok fontosságára való tekintettel, valamint arra figyelemmel, hogy a május 28-i
közgyűlési határozatokat, melyeket az elnökség hozott, a vonatkozó jogszabályok szerint, meg
kell erősíteni, vagy a tagszervezetek döntése alapján, egyes napirendi pontok vonatkozásában
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új határozatokat hozhatnak, melyek az új közgyűlés időpontjától lesznek hatályosak.
Tisztelettel várjuk a közgyűlésen való részvételét, a szükséges okmányok bemutatásával
együtt.
A közgyűlésen a részt vevők képviseleti jogosultságukat személyi azonosító okmánnyal,
meghatalmazáson alapuló képviselet esetén – teljes bizonyító erejű meghatalmazással
igazolhatják. A részvétel feltétele a klub létezését igazoló tárgyévi bírósági kivonat, mely
alapján kéri fel a Szövetség a klubot, a küldött megválasztására (MTTOSZ Alapszabály 12.§.
(6) pontja).
Megjegyzés: A tárgyévi tagdíj (10.000.- Ft) rendezésére, aki eddig nem fizette volna be,
lehetőséget biztosítunk, mely egyúttal a közgyűlésen való részvétel feltétele is.
Megjelenésére feltétlenül számítunk.
Budapest, 2020. augusztus 27.
Sporttársi üdvözlettel,

Prof. Dr. Borbély Attila s.k.
elnök

