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MEGHÍVÓ 
 

A Magyar Paralimpiai Bizottság 20/2015. (03. 05.) számú Elnökségi határozata alapján 
2015. május  8-án 14 órára 

az MPB Közgyűlésének összehívására kerül sor 
a Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) földszinti tárgyalótermébe, 

melyre tisztelttel meghívjuk! 
 

Napirendi pontok: 
1. napirendi pont: MPB 2014. évi elnökségi és szakmai tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadása  

2. napirendi pont: MPB 2014. évi költségvetési beszámolójának elfogadása  

3. napirendi pont: Felügyelő Bizottság 2014. évről szóló jelentésének elfogadása 

4. napirendi pont: 2014. évi könyvvizsgálói jelentés elfogadása 

5. napirendi pont: MPB 2014. évi közhasznú egyszerűsített éves melléklet elfogadása  

6. napirendi pont: MPB 2015. évi költségvetés tervének elfogadása 

7. napirendi pont: Beszámoló a Riói Paralimpiai részvétel előkészületeiről 

8. napirendi pont: Beszámoló az Olimpia-Paralimpia 2024. előkészületekről 

9. napirendi pont: egyebek 
 

A napirendi pontok anyagai folyamatosan kerülnek megküldésre. 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Tagszervezeteinket, hogy az MPB Alapszabályának 11. § (1) bekezdése 
értelmében a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több, mint a fele jelen van, a 11. § (2) 
bekezdése kimondja, hogy amennyiben a közgyűlés az eredeti időponttól számított fél órán belül 
nem válik határozatképessé, megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlést 
legkorábban a határozatképtelen közgyűlést követő fél óra utáni időpontra lehet összehívni. 
A fentiek alapján, amennyiben az MPB Rendkívüli Közgyűlése 14:30-ig nem lesz határozatképes, 
akkor 2015. május 8-án 15 órára megismételt Rendkívüli Közgyűlés megtartására kerül sor. 
 

Az MPB Alapszabályának 10. § (4) bekezdése alapján a Közgyűlésen a képviselő csak a tagszervezet 
képviseletére jogosult személy lehet, de távolmaradása esetén meghatalmazással a tagszervezet 
szavazati jogát érvényesíteni tudja. Kérjük ezért a Tisztelt Képviselő Asszonyt/Urat, hogy az MPB 
Közgyűlésén szervezetük képviseletéről személyesen vagy meghatalmazott útján gondoskodni 
szíveskedjen! A meghatalmazást mellékelten megküldjük. 
 

Megjelenésükre feltétlenül számítunk! 
 

Budapest, 2015. március 20. 
Sportbaráti üdvözlettel: 

   
  Gömöri Zsolt 

elnök sk. 
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