
Közgyűlési meghívó 

 

A Dömsödi Utánpótlás Sportegyesület meghívja Önt a soros közgyűlésére. 

 

A közgyűlés időpontja:                 2020. szeptember 15. 18:00 óra 

Elégtelen létszám esetén az ismételt közgyűlés: 2020. szeptember 18. 18:00 óra 

A közgyűlés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ 

                                2344 Dömsöd Béke tér 1. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. A DUSE 2019. évi szakmai beszámolója  

 

2. A DUSE 2019. évi gazdasági és pénzügyi beszámolója 

 

3. Egyebek  

 

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

 

A napirendekhez tartozó írásos beszámolókat előzetesen elektronikus formában kiküldjük a tagok kérésére, 

amelyet a dusesport@gmail.com email címen kérünk jelezni. Egyéb esetben a közgyűlésen szóban 

ismertetésre kerülnek a beszámolók.  

 

A közgyűlés elé szánt egyéb észrevételeit szintén a fenti email címen jelezheti. Napirendi pont kiegészítéseit 

a közgyűlés napirendjének ismertetésekor szóban javasolhatja.  A napirend módosításához a közgyűlés 

jóváhagyására van szükség. 

 

A közgyűlésen személyesen vagy maghatalmazott útján vehet részt. A meghatalmazáshoz szükséges 

nyomtatványt a www.dusedomsod.hu  honlapról letöltheti.  

 

Dömsöd, 2020. augusztus 28. 

 

                                                                           DUSE 

                                                                          elnökség 

 

 

 

 

mailto:dusesport@gmail.com
http://www.dusedomsod.hu/


MEGBÍZÓ LEVÉL 

 

a Dömsödi Utánpótlás Sportegyesület   közgyűléséhez 

 

Alulírott ................................................................ (szül. dátum: …...................., lakcím: 

…............................................................................) ezennel nyilatkozom, hogy a Dömsödi Utánpótlás 

Sportegyesület  2020. szeptember 15.-i közgyűlésén részt venni  nem tudok, de a napirendi pontoknál 

szavazati jogaimmal élni kívánok. 

Ezért megbízom ................................................................................. (megbízott tagtársat, születési 

dátum……………………… lakcím ………………………………………………………hogy a 

közgyűlésen, illetve a határozatképtelenség esetén megtartandó új közgyűlésen engem képviseljen.  

Kelt:                                                                                                                 

………………………………………………………      ……………………………………………………… 

megbízó      megbízott 

Tanúk: 

1. tanú: ….............................................……………  2. tanú: ….....................................................…… 

Név: …..........................................................………    Név: …..........................................................…… 

Szül. dátum: …...........................................………… Szül. dátum: ..............................................……… 

Lakcím: ….....................................................………  Lakcím: ..……………………………………….. 

 

 

MEGBÍZÓ LEVÉL 

 

a Dömsödi Utánpótlás Sportegyesület   közgyűléséhez 

 

Alulírott ................................................................ (szül. dátum: …...................., lakcím: 

…............................................................................) ezennel nyilatkozom, hogy a Dömsödi Utánpótlás 

Sportegyesület  2020. szeptember 15.-i közgyűlésén részt venni  nem tudok, de a napirendi pontoknál 

szavazati jogaimmal élni kívánok. 

Ezért megbízom ................................................................................. (megbízott tagtársat, születési 

dátum……………………… lakcím ………………………………………………………hogy a 

közgyűlésen, illetve a határozatképtelenség esetén megtartandó új közgyűlésen engem képviseljen.  

Kelt:                                                                                                             

………………………………………………………      ……………………………………………………… 

megbízó      megbízott 

Tanúk: 

1. tanú: ….............................................……………  2. tanú: ….....................................................…… 

Név: …..........................................................………    Név: …..........................................................…… 

Szül. dátum: …...........................................………… Szül. dátum: ..............................................……… 

Lakcím: ….....................................................………  Lakcím: ..……………………………………….. 


