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MNASZ tagszervezet Elnöke / Ügyvezetője részére

Tisztelt Elnök / Ügyvezető Asszony / Úr !

A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Alapszabályának 24. § alapján összehívom az MNASz rendkívüli közgyűlését,
melynek időpontja és helyszíne:

2014. február 21. (péntek) 15:00 óra.
Magyar Sport Háza (1146. Budapest, Istvánmezei út 1‐3.)

I. emeleti tanácsterem

Rendkívüli közgyűlés napirendje: 
1. Tisztségviselők választása

Kérjük, hogy amennyiben Ön, mint a sportszervezet bírósági nyilvántartásban szereplő képviselője vesz részt a Közgyűlésen,
a mellékelt nyilatkozatot kitöltve, 2 példányban szíveskedjen magával hozni és érkezésekor azt, a mandátumvizsgáló
bizottságnak adja át.
Kérjük, hogy amennyiben nem Ön, mint a sportszervezet bírósági nyilvántartásban szereplő képviselője vesz részt a
Közgyűlésen, a mellékelt meghatalmazás kitöltésével szavazati jogú küldött delegálásáról gondoskodni szíveskedjen.
A meghatalmazott a meghatalmazást szabályszerűen kitöltve, 2 példányban hozza magával és érkezésekor azt, a
mandátumvizsgáló bizottságnak adja át.
A mandátumvizsgáló bizottság, a képviseleti jog szabályszerű igazolása esetén, átadja a küldöttnek a küldöttigazolványt.

Az Alapszabály 17. § (1) bekezdése alapján minden tagot legfeljebb egy küldött képviselhet.

Felhívom figyelmét arra, hogy amennyiben a Közgyűlés a meghirdetett időpontban, vagy attól számított egy órán belül
nem határozatképes, a Közgyűlést elhalasztjuk, és az eredeti időpont után másfél órával (16 óra 30 perckor), az eredeti
helyszínre ismételten összehívom. Az ismételt Közgyűlés, a küldöttek számától függetlenül, az eredeti napirendekben
határozatképes. Ez esetben nem kerülhet sor a Közgyűlés határozathozatalára olyan javaslatokról, amelyeket a
küldöttek a Közgyűlésen terjesztenek elő.

Az Elnökség határozata alapján a jelölőbizottság összetétele az alábbi:
Vezetője: Oroszlán Tibor oroszlantibi@gmail.com
Tagjai: Földes József  abarthfiat124@gmail.com

Gál István gbproto@gmail.com
Gáspár István agy2007@gmail.com
Herczig Norbert norbert.herczig@annomobil.hu

A Jelölőbizottság Vezetője, a bizottság elérhetőségéről, és a jelöléssel kapcsolatos tudnivalókról, e‐mailben és a honlapon
tájékoztatja az MNASZ tagszervezeteit.

Budapest, 2014. január 20.

Az Elnökség nevében:

Faluvégi Péter sk.
főtitkár

Mellékletek:
• Nyilatkozat (2 db) ( az MNASZ hivatalos honlapjáról is letölthető!)

• Meghatalmazás ( 2 db ) ( az MNASZ hivatalos honlapjáról is letölthető!)


