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32./2017 sz. Határozat 
  

A Szövetség elnöksége az Alapszabály 15. § (2) bekezdése alapján, az Alapszabály 23. 
§ (2) bekezdés a) pontjában rögzített hatáskörénél fogva a Szövetség Rendkívüli 
közgyűlését 

  
2017.október 8-án. 10,00 óra időpontra összehívja 

  
A közgyűlés helyszíne:                   Műszertechnika irodaház 
                             1145 Budapest Róna utca 120-122   V. em  étterem 
  
A tervezett napirendek a következők: 
  
1./ Elnöki vagy alelnöki köszöntő 
2./ Határozatképesség megállapítása 
3./ A közgyűlés levezető elnökének kijelölése, a jegyzőkönyvvezető, hitelesítők 
megválasztása 
4./ A közgyűlés napirendjének elfogadása 
5./Tájékozató a jelöltekről. 
6./ Szavazatszedő Bizottság megválasztása 
7./ Elnök, Alelnök Elnökségi tagok, Felügyelő Bizottság elnöke Felügyelő Bizottsági 
tagok, a Fegyelmi Bizottság elnökének visszahívása, vagy lemondásuk elfogadása 
8./ Elnök megválasztása 
9./ Alelnök megválasztása 
10./ Elnökségi tagok megválasztása 
11./ Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása 
12./ Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása 
13./ Fegyelmi Bizottság elnökének megválasztása 
14/../ Az Alapszabály módosítása, a módosítással egységes szerkezetbe foglalt 
Alapszabály elfogadása (kizárólag a megválasztott tisztségviselők adatainak rögzítése 
céljából az alapszabályban) 
15/. Döntés a Honvédelmi Sportszövetségbe történő belépésről. 
16/.Hozzon a Szövetség közgyűlési határozatot arról, hogy a Fővárosi Törvényszék előtt a 29.P. 
20.488/2017 számon az MGYSZ és az NVESZ között folyó perbe valamelyik peres fél perbehívásának 
elfogadásával, vagy önállóan beavatkozóként perbe lép.  
17/.. Döntés a Nemzeti Versenysport Szövetségbe történő belépésről.   
18/.Egyebek 
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A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség közgyűlése akkor lesz határozatképes, ha azon a 
szavazásra jogosultak több, mint fele képviselve van. A határozatképességet minden 
határozathozatalnál vizsgálni kell. Amennyiben egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az 
adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell 
hagyni. 
  
Amennyiben a Közgyűlés az eredeti időpontjától számított fél órán belül, azaz 10 óra 30 
percig nem válik határozatképessé, akkor a megismételt közgyűlésre 2017.október 8 napján 
10 óra 30 perckor kerül sor a meghívóban meghatározásra kerülő helyszínen, amely 
megismételt Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz és az eredeti 
közgyűlés napirendi pontjai vonatkozásában minden tagra nézve kötelező határozatot hozhat. 
Ezen a közgyűlésen csak az eredeti meghívóban szereplő napirendek tárgyalhatóak.  
  
Elrendeli az Elnökség az alapszabály 15. § (3) bekezdése alapján, hogy a Közgyűlés 
időpontja és tervezett napirendjei a Szövetség honlapján közzétételre kerüljön. A Közgyűlés 
helyéről, pontos idejéről, napirendjéről és a beterjesztett javaslatokról a tagokat e-mailben 
(amennyiben a tagnak e-mail címe nincs, postai úton) írásban értesíteni kell a Közgyűlés 
időpontját megelőző 15. napig. A Közgyűlési meghívó Szövetség honlapján történő 
közzétételétől számított 10 naptári napon belül a tagok és az Egyesületek szervei az 
Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik a kiegészítés indokolásával. A napirend 
kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti 
kérelemről az Elnökség nem dönt, vagy azt elutasítja a Közgyűlés a napirend elfogadásáról 
szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítése tárgyában. 
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alelnök 


