MAGYAR SÍ SZÖVETSÉG
FÈDÈRATION HONGROISE DE SKI
UNGARISCHER SKI VERBAND

MEGHÍVÓ
a Magyar Sí Szövetség évi rendes küldöttgyűlésére

2021. május 28-án pénteken 14:00 órakor.
- amennyiben a járványügyi korlátozások és a jogi személyek
működésére vonatkozó speciális rendelkezések lehetővé teszik -

A küldöttgyűlés helye: Teleki Tisza Kastély (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 2.)
A küldöttgyűlés tervezett napirendi pontjai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Megnyitó, levezető elnök megválasztása, szavazatszámláló bizottság, jegyzőkönyvvezető és
jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása, napirendi pontok elfogadása
Az Elnökség beszámolója az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszakról
Az alpesi és az északi szakág szakmai beszámolója
Az Ellenőrző Bizottság beszámolója
MSíSZ beszámolója a szövetség 2020. évi gazdálkodásáról
MSíSZ 2021. évre tervezett költségvetésének elfogadása
Egyebek

Amennyiben a küldöttgyűlés a meghirdetett fenti időpontban határozatképtelen, úgy a megismételt küldöttgyűlést változatlan
napirendi pontokkal és változatlan helyszínre 2021. május 28-án péntek 15:00 órára hívjuk össze, amely a megjelentek
számára tekintet nélkül határozatképes.
Az MSíSZ Alapszabálya (11. § (3) bekezdés) értelmében a Szövetség jogi személy tagjai (sportegyesületek,
sportvállalkozások) a küldöttgyűlésen küldötteik útján szavazhatnak. A küldöttgyűlésre minden tag legalább egy küldöttet
küldhet, az egyes tagok az Alapszabály 4. számú mellékletében meghatározott pontrendszer alapján, a versenyzői
létszámuk és eredményességük alapján meghatározott számban további küldötteket küldhetnek a küldöttgyűlésre. Egy
küldött egy szavazattal rendelkezik. A szavazati jogot gyakorló küldöttek személyét legkésőbb a küldöttgyűlés kezdetéig,
legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a tag képviselője által aláírt eredeti mandátumlevéllel, írásban kell
bejelenteni a Mandátum-vizsgáló Bizottság elnökének. A mandátumlevélben kijelölt küldött kizárólag személyesen
jogosult részt venni és szavazni a küldöttgyűlésen, meghatalmazott nem képviselheti, a küldötti minőség nem átruházható.
A küldöttgyűlésen csak tanácskozási joggal, de szavazati jog nélkül vehet részt annak a tagegyesületnek a küldöttje, amelyik
tagegyesület a tagdíját 2021. május 26-ig nem fizette meg, vagy amely tagegyesület az Alapszabály 9. § (3) bekezdése alapján
szavazásra nem jogosult.
A tagdíj befizetéséről szóló igazolást legkésőbb 2021. május 27-én éjfélig kell megküldeni a szövetség email címére. A
küldöttgyűlés az Alapszabály 15. § (1) bekezdése alapján nyilvános.
Az Alapszabály 13. § (3) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően, napirendi ponti javaslataikat indoklással és pontos határozati
javaslat szöveggel küldjék meg a következő elérhetőségre kuldottgyules@skihungary.hu.
A küldöttgyűlésen a tagszervezet által delegált, szavazásra jogosult küldött nevét, illetve személyazonosításra alkalmas adatait
kérjük 2021. május 25. napjáig, kuldottgyules@skihungary.hu emailcímre küldjék meg, az esetleges változásokat és az igazoló
dokumentumokat az Alapszabály 11. § (3) bekezdése alapján fogadjuk el.
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A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük a tagságot, hogy lehetőség szerint a már védettségi igazolvánnyal és
mandátummal rendelkező küldöttek jelenjenek meg, a szövetség limitált mennyiségben a helyszínen anonym covid
gyorsteszt elvégzését biztosítja.
A jelenleg 2021. május 22. napjáig hatályban lévő, a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek
működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése
szerint a jogi személy döntéshozó szervének ülése - ideértve küldöttgyűlést és a részközgyűlést is - nem tartható meg olyan
módon, hogy az a tag személyes részvételét igényelje, abban az esetben sem, ha az ülés e rendelet hatálybalépésekor már
összehívásra került. A fent megjelölt hatályos jogszabályhelyre tekintettel, a küldöttgyűlés a meghívóban megjelölt
időpontban és helyszínen kizárólag a vonatkozó jogszabályi rendelkezések hatályának megszűnése esetén tartható meg.
Amennyiben a jogszabályi rendelkezések alapján az éves rendes küldöttgyűlés nem tartható meg, abban az esetben, az
502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 5. §-a értelmében – ha a jogi személy tagjainak száma a tíz főt meghaladja – a
döntéshozó szerv hatáskörébe tartozó, azonban a jogi személy törvényes működésének fenntartásához, a veszélyhelyzet
miatt kialakult helyzet kezeléséhez szükséges, valamint az észszerű és felelős gazdálkodás körében felmerülő
halaszthatatlan ügyekben – ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadását és az adózott eredmény
felhasználásáról szóló döntést is –a jogi személy ügyvezetése is határozhat.
A számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálata elvégezhető akkor is, ha a beszámolóról a fentiek szerint a jogi
személy ügyvezetése határoz. Ha a jogi személynél felügyelőbizottság működik, a jogi személy ügyvezetése a beszámolóról
a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.
Az ügyvezetés által a fentiek szerint meghozott döntést a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra
összehívandó rendkívüli döntéshozó szervi ülés napirendjére kell tűzni. Ha az utólagos döntéshozó szervi határozat a
korábbi döntést megváltoztatja vagy hatályon kívül helyezi, az nem érinti az azt megelőzően keletkezett jogokat és
kötelezettségeket.

Budapest, 2020. április 28.

dr. Fürstner József
elnök

