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MEGHÍVÓ 
 

A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség  
2018. május 30-án (szerdán) 15:00 órakor  

tartja éves rendes, egyben tisztújító közgyűlését  

a Víghajós John Bull Pub-ban, 
1118 Budapest, Budaörsi út 7. 

 
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést 2018. május 30-án (szerdán), 16:00 

órakor tartjuk, az eredetileg kiírt helyszínen és napirendi pontok alapján, amely a résztvevők 
számától függetlenül határozatképes. 

 
Napirendi pontok: 
 

Levezető elnök megválasztása 
Jegyzőkönyvvezető megválasztása 
Napirendi pontok ismertetése és megszavazása 
Két jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása 
Három tagú szavazatszámláló bizottság megválasztása 

 
1. Az elnökség beszámolója a MF(S)Sz 2017. évi szakmai munkájáról  

  és gazdálkodásáról:    Welesz Balázs elnök 
2. A Felügyelő bizottság jelentése: Nagy Péter Bálint  
3. Közhasznúsági jelentés: Ónodi Viktória 
4. A Fegyelmi Bizottság éves beszámolója dr. Bátonyi Richárd 
5.   Szavazás a 2017. évi szakmai és gazdasági beszámoló elfogadásáról. 
6.   Lemondó FB tagok felmentése 
7. A Jelölő Bizottság elnökének beszámolója Guti Judit 
8. Jelöltek listára kerülésének szavazása 
9. Felügyelő Bizottság elnökének és két tagjának megválasztása 
10. A szövetség elnöki tisztségre jelöltek programjának ismertetése 
11. Elnök személyének megválasztása 
12. Elnökségi tagok megválasztása 
13. A korábban már ismertetett 2018. évi szakmai és gazdasági program elfogadásának 

szavazása 
14. Egyéb kérdések 

 
Budapest, 2018. május 15. 
 
Meghatalmazás esetén kérjük a csatolt meghatalmazás-minta alapján készítsék el azt. Az 
Alapszabály rendelkezése folytán a közgyűlésen egy személy csak egy tagot képviselhet! 
 
            Welesz Balázs 
                 Elnök 
                MF(S)Sz 
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MEGHATALMAZÁS 
 
 
 

 
 
 
 
 

Alulírott …………………………………………… (név) …………………………………………… 

(lakcím), mint a ………………………………………………… (szervezet neve) 

………………………………………………………………………………………………. (székhelye) 

……………………………………………… (nyilvántartási száma) képviselője, ezúton 

meghatalmazom  ………………………………………. –t (név) …………………………………… 

………………………………………………………..(lakcím) ……………………………………… 

(anyja neve), hogy a  Magyar Fallabda (Squash) Szövetség 2018. május 30-án szerdán, 15 

órakor, megismételt közgyűlés tartása esetén 16 órakor tartandó évi rendes, egyben tisztújító 

közgyűlésen a szervezetet nevében és képviseletében teljes körűen eljárjon, azaz jelen 

Meghatalmazás magában foglalja a szavazás jogát is.  

 

 

 
 
……………………….…. 2018. …………………….. ……… 
 
 
 

________________________________________ 
(név, tisztség: ……………………………………………….) 

Meghatalmazó 
 

 


