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MEGHÍVÓ
Tisztelt Tagszervezeti Képviselők!

A Magyar Úszó Szövetség (továbbiakban: MÚSZ) Rendkívüli Közgyűlése a 2017. 09-01-i
ülésén annak folytatásáról döntött, melyre az Alapszabály 18. § (2) bekezdése alapján tisztelettel
meghívom Önöket.
Időpontja: 2017. szeptember 24. (vasárnap) 10 óra.
Helyszíne: Danubius Health Spa Resort (Thermál) Margitsziget (cím: Budapest 1007
Margitsziget)
A Rendkívüli Közgyűlés még meg nem tárgyalt napirendjei:
1. A MÚSZ Alapszabályának módosítása;
2. A MÚSZ vezető tisztségviselőinek, mint
a) az elnök;
b) a szakmai és általános alelnökök;
c) az elnökség tagjai;
d) a főtitkár és
e) az igazgatók megválasztása;
A vezető tisztségviselői helyek közül azok kerülnek betöltésre, melyek az alapszabály módosítása
után továbbra is közgyűlési hatáskörbe maradnak. A delegált elnökségi tagi helyekre az arra
jogosult szervek tegyenek javaslato(t)kat. Arra az esetre, ha a közgyűlés megszünteti a delegálás
intézményét nyilatkozzanak a jelöltek jelöltségének az új szabályok szerinti fenntartásáról is. Az
eddigi jelölések érvényesek, nem kell megismételni. Az Alapszabály 17. § (7) bekezdésének
értelmében a Jelölő Bizottság a jelölő listát a Közgyűlés időpontja előtt 14 nappal zárja le (2017.
szeptember 10.). Kérjük, hogy ezen időpontig alapszabály módosítási javaslataikat is tegyék meg,
a musz@musz.hu email címre, hogy a szerkesztők az átdolgozott tervezetet elkészíthessék és
megküldhessük Önöknek.
Tájékoztatom a MÚSZ tagszervezeteit, hogy az Alapszabály 13. § (1) bekezdése értelmében a
Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van. Miután
a 2017.09.01.-i közgyűlést folytatjuk kérjük a pontos megjelenést, mert nincs félóra múlva
ismételten összehívott közgyűlés. A napirendek megtárgyalása a 18.§(3) bekezdés alapján a
tagszervezeteknek kötelezettsége is. A folytatólagos közgyűlést úgy kell tekinteni, mint ha egy
hosszabb szünetet tartottunk volna, amit követően ellenőrizzük a határozatképességet.

2

Tájékoztatom továbbá a MÚSZ tagszervezeteit, hogy képviselőjük megbízása is folytatólagos nem
kell részükre új meghatalmazást adni. Amenyiben a 2017.09.01.-i közgyűlésen résztvett képviselő
akadályoztatva van akkor kell más képviselő részére meghatalmazást adni a korábbi meghívó
tájékoztatása és a mellékletei szerinti formában.
Szíves megjelenésükre feltétlenül számítok!

Budapest, 2017. szeptember 4.
Dr. Sós Csaba, sk.
MÚSZ alelnöke

