MTTOSZ
MAGYAR TECHNIKAI ÉS TÖMEGSPORTKLUBOK ORSZÁGOS SZABADIDŐSPORT
SZÖVETSÉGE
1105 Budapest, Dér u. 16. T/F: 1/433-1920/21, mttosz@mttosz.eu, www.mttosz.eu

K-12/2017.

MEGHÍVÓ
az MTTOSZ rendes évi közgyűlésére
Tisztelt Tag- és Sporttársunk!
A Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szabadidősport Szövetsége rendes évi
közgyűlése
2017. május 25.-én (csütörtökön) 10.30 órai kezdettel
kerül megrendezésre.
Helyszín:

BKV Előre Sportklub tanácsterme
Budapest, VIII. ker. Sport u. 2.

Program:
09.30 - 10.30
10.30 (11.00 –

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

NAPIRENDI PONTOK:
1.

Beszámoló az MTTOSZ 2016. évi tevékenységéről (írásos anyag)
Előadó:
Prof. Dr. Borbély Attila elnök
Balogh György általános alelnök

2.

Beszámoló az MTTOSZ 2016. évi gazdálkodásáról (2016. Egyszerűsített beszámoló,
írásos anyag)
Előadó:
dr. Szieben László gazdasági alelnök
Lebek Péter könyvelő

3.

Az MTTOSZ 2017. évi költségvetés tervezetének előterjesztése (írásos anyag)
Előadó:
dr. Szieben László gazdasági alelnök

4.

Az MTTOSZ Felügyelő Bizottság jelentése a 2016. évről (írásos anyag)
Előadó:
Saáry László elnök

5.

Az Alapszabály szükséges módosítása (írásos anyag)
Előadó:
dr. Molnár István a szövetség jogtanácsosa
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6.

Tisztségviselő választás

7.

Egyebek

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, tisztelettel várjuk a közgyűlésen való rész- vételét,
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. par. (6) pontja)
Megjegyzés:
- A tárgyévi tagdíj (10.000,- Ft) rendezésére a helyszínen lehetőséget biztosítunk!
- Az egyes napirendi pontokhoz tartozó írásos anyagokat a későbbiekben küldjük.
Megjelenésére feltétlenül számítva,
Budapest, 2017. május 09.
sporttársi üdvözlettel:

Prof. Dr. Borbély Attila s.k.
elnök
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