MSZÚOSZ
H-1027 Budapest, Vitéz utca 5-7. I. em. 2.
E-mail: szenioruszas@gmail.com
Tisztelt Tagszervezetek!
A MSZÚOSZ Elnöksége szeretettel és tisztelettel meghívja Tagszervezeteit a 2020.
szeptember 5-én, szombaton, 10:30 órakor kezdődő évi rendes és egyben tisztújító
közgyűlésére.
Helyszín: 6640 Csongrád, Dob utca 4-6. szám alatt a Csongrádi és gyógyfürdő strand
területén
Napirendi pontok:
1. Elnökség beszámolója a 2019. év munkájáról.
2. A Felügyelő Bizottság beszámolója.
3. Az elnökség javaslata a 2019. évi beszámoló és a közhasznúsági jelentés
elfogadására.
4. A 2019. évi beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása.
5. A 2019. évi tagdíjak és regisztrációs díjak alakulása.
6. A szövetség elnökségének és a bizottságok tagjainak, a Szövetség
tisztségviselőinek megválasztása 2020-2025 közötti időszakra.
7. Egyebek.
A jelenlegi alapszabályunk kimondja: 14.§ (3) bek. "A sportszövetség tagjainak a
közgyűlés megkezdéséig írásban kell bejelenteniük az Elnökségnek azt a személyt, aki
őket képviseli és a szavazati jogot gyakorolja."
Felkérünk minden tag egyesületi vezetőt, hogy a közgyűlésen vegyen részt vagy
szavazásra jogosult meghatalmazottal képviseljék az egyesületet. A 2020.05.08-ra
meghirdetett közgyűlés a korona vírus járvány következtében kihirdetett korlátozások
miatt elmaradt. A törvényi rendelkezések szerint 2020.09.30-áig szükséges az éves
rendes közgyűlést illetve a tisztújítást megtartani.

Tekintettel a közgyűlés napirendjének fontosságára kérjük a t. Tagszervezeteket hogy
észrevételeiket, javaslataikat lehetőleg írásban és a közgyűlést megelőzően küldjék
meg a központi szenioruszas@gmail.com e-mail címre. Az egyes napirendi pontokhoz
kapcsolódó teljes anyag a meghívó mellékleteként, illetve a www.mszuosz.hu oldalon
2020. augusztus 5. napjától megtalálható.
Az Alapszabály 19.§ alapján a választásokat megelőzően legalább 30 nappal jelölő
bizottságot választott az elnökség, melynek tagjai a százhalombattai elnökségi ülésen
hozott EH 3/2020. számú elnökségi határozat alapján a jelölő bizottság elnöke Csaba
László, bizottsági tagok Cseh Imre és Kálóczy Zsuzsanna. Az elnökség tájékoztatja a
tagokat, hogy a jelölést 2020. február 20. napjától, 2020. március 31. napjáig a jelölő
bizottságnak címezve, az mszuoszjeloltek2020@gmail.com e-mail címre lehetett
megküldeni. A jelelő bizottság a közgyűlést megelőzőn véglegesíti a jelöltek névsorát.
A napirendi pontok fontosságára való tekintettel a tagszervezetük megjelenésére
feltétlenül számítunk. Meghatalmazottak esetén kérjük a szabályszerű, írásbeli
meghatalmazást a közgyűlés megkezdéséig átadni. A meghatalmazási forma
nyomtatványt mellékelve küldjük.
Kérjük a tag szervezeteket, hogy a személyes vagy megbízott általi részvételüket
2020.09.01-ig írásban jelezzék a Szövetség felé (Pólyáné Téli Éva,
delfin_esc@freemail.hu Miklós Attila amattila56@gmail.com e mail címeken). Mivel
fontos a határozatképesség a közgyűlésen ezért kérjük, amennyiben nem tud sem a
vezető sem csapattag megbízott részt venni a közgyűlésen, kérjük hatalmazzanak meg
a versenyen induló más csapatban regisztrált szenior úszót a képviseletükre

Budapest, 2020. augusztus 05.
Üdvözlettel:
Dr. Nagy Norbert elnök

