
 

 

Közgyűlési meghívó 

 

Tisztelt tagok, Tisztelt Küldöttgyűlés! 

 

A Magyar Ju Jitsu Szövetség meghívja Önöket tisztségviselő választó közgyűlésére. 

A közgyűlés időpontja: 2022.07.26. Kedd 14:00 

A közgyűlés helye: a Gárdonyi VVSI Sport Hotel étterme, 2484 Gárdony, Tópart u. 17.  

 

Napirendi pontok 

1.Közgyűlés hozzájárulása a székhelyén kívül megtartandó (közgyűlés) tisztségviselő választás megtartásához 

2. Levezető elnök és a közgyűlésen közreműködők megválasztása  

3. Napirendi pontok egyéb a közgyűlés jóváhagyását igénylő témák felvetése, felvétele tárgyalásra napirend 

kiegészítése 

4. Elnökség, Vezető tisztségviselők, Bizottságok vezetőinek beszámolóinak elfogadása 

5. A Magyar Ju Jitsu Szövetség Elnökségének, Vezető Tisztségviselőinek jelölése 

6. A Magyar Ju Jitsu Szövetség Elnökségének, Vezető Tisztségviselőinek megválasztása 

7. Jogi képviselet érdekében ügyvédi meghatalmazás megadása. Egyebek. 

Alapszabály 5. A közgyűlés határozatképessége: 

b. Tisztségválasztó közgyűlés csak a szavazati joggal rendelkező küldöttek 2/3-ának jelenléte esetén határozatképes. 

Ptk. 3:73. § [A napirend kiegészítése] 

(1) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az alapszabályban meghatározott időn belül a tagok 

és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés 

indokolásával. 

(2) A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend 

kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a 

napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 

3:74. § [A közgyűlés ülésezése] 

(1) A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által 

meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek 

részt. 

Kérjük, hogy a meghívó kézbesítése, tudomásul vétele után haladéktalanul, jelezzék részvételi szándékukat a 

kisistok.reka@gmail.com, vagy a drtakacs.sopron@gmail.com e-mail címre július 20-án délig, mint véghatáridőben, hogy a 

szervezet képviselője vagy meghatalmazottja részt tud-e venni a közgyűlésen. Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a 

megismételt rendkívüli közgyűlés ugyanazon a helyen, ugyanazon napirendi pontokkal 2022.07.26-án 15 órakor kerül 

megtartásra. A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A közgyűléshez 

szükséges dokumentumokat csatoltuk. 

Kérjük, hogy a rendkívüli közgyűlésen személyesen, vagy meghatalmazottja útján vegyen részt. 

 

Kelt: Budapest, 2022. 06. 28. 

 

 soke Kelemen István 10. dan 

 A Magyar Ju Jitsu Szövetség Elnöke 
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