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KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ 

Tisztelt Képviselő, Kedves Ballonos társ!


A Magyar Ballon Szövetség elnökségének határozata alapján értesítelek, hogy a 2021. évi 
rendes Közgyűlését  

2021. év december hónap 30. napján (csütörtökön) 17.00-tól  
tartja online (Skype használatával). Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlést 2022. 
év január hónap 5. napján 19.00-tól tartja. A megismételt Közgyűlés a megjelentek számától 
függetlenül az eredetileg meghirdetett - alábbi - napirendi pontokban határozatképes.


Javasolt napirendi pontok: 
1) 2021. évi elnöki- és Pénzügyi beszámoló,  2022. évi tervek, költségvetési javaslat; 
2) Válogatott keret tagjainak megválasztása; 
3) Az (M)RLSZ Ballon szakágának helyzete, rendezésének javaslata.  

Ezúton is tájékoztatlak, hogy:

- A tag a közgyűlésen a szavazati jogát törvényes képviselője helyett meghatalmazott képviselője 

útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű 
magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés 
kezdetén átadni.


- A közgyűlést az elnökség legalább 15 (tizenöt) nappal az ülés időpontja előtt kiküldött 
meghívóval, elsődlegesen a szövetség székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon.


- Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen 
a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés 
megtartásához.


- A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő 
szavazásra jogosult részt vesz.


- A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 (három) napon belül a 
tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés 
indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 (kettő) 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 (kettő) napon belül igazolható módon közli a tagokkal.


A Magyar Ballon Szövetség hivatalos honlapja, ahol minden szükséges dokumentum és 
tájékoztató megtalálható, letölthető: https://ballonszovetseg.hu


Őrbottyán, 2021.12.19.
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