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Budapest, 2016.április 25.

MEGHÍVÓ
Sok szeretettel meghívom a Magyar Bowling és Teke Szövetség Teke Szakági
Szövetségének rendes évi küldöttgyűlésére. A küldöttgyűlés helyszíne: Magyar Sport
Háza (1145 Budapest, Istvánmezei út. 1-3.), időpontja: 2016. május 20. péntek 11:00!
Földszinti Tárgyaló
Megjelenésére feltétlenül számítunk!
Ha a küldöttgyűlés nem határozatképes, a megismételt küldöttgyűlés időpontja
2016.május 20. péntek 12.00! Az ismételt küldöttgyűlés az eredeti napirendi pontokban a
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképesnek minősül.
Mandátumvizsgáló Bizottság:
Büki László, Sitkei Jánosné, Vereczkey Dorottya
Napirend:
1. 2015. évi elnöki beszámoló
2. 2015. évi pénzügyi beszámoló
3. Ellenőrző Testület jelentésének elfogadása
4. 2016. évi költségvetési terv elfogadása
5. Fegyelmi Bizottság megválasztása
6. Alapszabály módosítása
7. Egyebek

Tisztelettel:
Pintyőke Marcell
Elnök sk.
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A küldöttgyűlés napirendje
16. §

(3) A (2) bekezdés e) pontjában említett javaslatokat abban az esetben lehet a küldöttgyűlés
napirendjére tűzni, ha azokat a küldöttgyűlés tervezett időpontja előtt legalább két héttel
benyújtották a Szakági Szövetség elnökségéhez. Az e határidő után vagy a küldöttgyűlésen
beterjesztett javaslatok csak abban az esetben tárgyalhatók, ha a napirendre tűzést a jelen levő
képviselők kétharmada támogatta.
A küldöttgyűlés határozatképessége
15. §
(1) A küldöttgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult képviselők több mint fele jelen van.
(2) Ha a küldöttgyűlés nem határozatképes, úgy az alábbi feltételekkel ismételt küldöttgyűlés megtartására kerülhet sor:
a) az elnökség az eredeti küldöttgyűlés összehívásakor határoz az ismételt küldöttgyűlés összehívásáról is azzal, hogy az
ismételt küldöttgyűlést ugyanazzal a napirenddel, ugyanarra a napra és helyszínre, de 1 órával későbbi időpontra hívja
össze;
b) az elnök az írásbeli meghívóban köteles megjelölni az ismételt küldöttgyűlés összehívását és időpontját azzal, hogy a
meghívóban figyelmezetni kell a tagokat arra, hogy az ismételt küldöttgyűlés az eredeti napirendi pontokban a
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképesnek minősül;
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