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MNASZ tagszervezet Elnöke / Ügyvezetője részére

Tisztelt Elnök / Ügyvezető Asszony / Úr !

A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (a továbbiakban: MNASZ) elnöksége nevében tisztelettel meghívom az MNASZ 2013. évi
rendes közgyűlésére, melynek időpontja és helyszíne:

2014. január 11. (szombat) 10:00 óra.
Hungaroring, Mogyoród

Főépület, II. emeleti tanácsterem

közgyűlés napirendje: 
1) A tárgyév szakmai és pénzügyi beszámolója.
2) A következő évre vonatkozó szakmai és pénzügyi terv
3) Az Ellenőrző Bizottság beszámolója.
4) Hiányzó tisztségviselő(k) választása
5) A Szövetség tagjai által előre beterjesztett javaslatok.

Kérjük, hogy amennyiben Ön, mint a sportszervezet bírósági nyilvántartásban szereplő képviselője vesz részt a Közgyűlésen, a
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
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 (11 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.

A 4. napirendi pontra való tekintettel az Elnökség határozata alapján a jelölőbizottság összetétele az alábbi:

Vezetője: Oroszlán Tibor oroszlantibi@gmail.com
Tagjai: Földes József aktcar@nordtelekom.hu

Zengő Zoltán info@zengomotorsport.hu

Amennyiben az 5. napirendi ponthoz az Alapszabály 19. § (3) bekezdésének megfelelően érkezik javaslat az, az ünnepekre való
tekintettel legkésőbb 2014. január 3. napjáig postázásra kerül tagszervezeteink felé.
A Titkárság az ünnepekre való tekintettel 2013.12.21‐én, 12. 23‐án, 12. 30‐31‐én 9:00 és 12:00 óra között tart ügyeletet.

Budapest, 2013. december 10.

Sporttársi üdvözlettel:

Gyulay Zsolt sk.
elnök

Mellékletek:
• Nyilatkozat (2 db) (2013. december 12. után, az MNASZ hivatalos honlapjáról is letölthető!)

• Meghatalmazás ( 2 db ) (2013. december 12.  után, az MNASZ hivatalos honlapjáról is letölthető!)

• Szakmai beszámoló a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség 2014. 01.11‐i Közgyűlésére
• Szakmai terv a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség 2014.01.11‐i Közgyűlésére
• Pénzügyi és gazdálkodási beszámoló a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség 2014 .01.11‐i Közgyűlésére
• Ellenőrző Bizottság beszámoló jelentése
• Tagi javaslat az MNASZ Tisztségviselők személyére


