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M E G H Í V Ó 

 
Tisztelettel meghívjuk a Vitorlás Sportért Közhasznú Egyesület  

Közgyűlésére 
 

 
 
A közgyűlés ideje és helye: 
 

2019. év  november hó 27 napja (szerda) 16:00 óra. 
7030. Paks, Dózsa György út 95. ESZI főiskola nagy előadó terme. 

 
Napirend: 
 
       1.          Megnyitó 

2. Napirend elfogadása és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása 
3. 2019. évi költségvetés 
4. az ellenőrző bizottság beszámolója 
5.           2020. évi tervezet ismertetése 
 

 
Megjelenésére feltétlenül számítunk. Egyben kérem, hogy – amennyiben még nem történt meg – az éves tagdíját az egyesület 
bankszámlájára történő átutalással rendezze. 
 

Bankszámla számunk: MKB 10300002-10593369-49020018 
 
A Közgyűlés határozatképtelensége esetén – amennyiben a megjelentek létszáma kevesebb, mint 37 fő – az új közgyűlést 
változatlan napirenddel és helyszínnel 2019. év november hó 27 nap 17 óra 30 perc kezdéssel hirdetjük meg. Tájékoztatlak, 
hogy a jelen meghívó a kézbesítés igazolhatósága érdekében az általad megadott címedre, nyomon követett e-mail üzenet 
formájában került elküldésre, továbbá a meghívót a www.vise.hu oldalon is közzétettük. Az Alapszabályunk vonatkozó bekezdése 
szerint az ismételten összehívott közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. 
Tájékoztatlak, hogy a jelen közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a VISE tagjai és szervei 
az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 
2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá 
elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül 
igazolható módon közli a tagokkal. Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, 
úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének 
tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi 
részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak. 
 
 
Paks, 2019. év november hó 12 napja 
 
 
 
 

Tisztelettel:  
Vitorlás Sportért Közhasznú Egyesület elnöksége nevében 

Cserny Ferenc elnök s.k. 


