Budapest, 2010. május 21.
Iktatószám: 1636/2010
9.. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ

Az MLSZ Elnökségének 2010. május 19.-i határozatai

108/2010 (05.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége hatályon kívül helyezi a 44/2010 (03.19.) és 98/2010 (04.28.) határozatokat,
amelyekkel 2010. május 29. napjára rendkívüli közgyűlést tűzött ki. A 2010. május 29-re korábban
kitűzött közgyűlés nem kerül megtartásra. Jelen határozatról az elnökség a küldötteket írásban, a
tagokat a Hivatalos Értesítőben, valamint az MLSZ honlapján való megjelenéssel értesíti. A határozat
végrehajtásáért felelős az MLSZ Főtitkára.
109/2010 (05.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége az Alapszabály 26.§ (1) a) pontja alapján összehívja az MLSZ rendkívüli
Közgyűlését, melynek időpontját 2010. június 14-én 11.00 órára tűzi ki. A rendkívüli közgyűlés
helye: Globall Football Park & Sporthotel (2089 Telki, Szajkó utca 39.)
A rendkívüli Közgyűlés napirendje:
1) MLSZ Alapszabály módosítása
2) MLSZ 2010. évi pénzügyi tervének elfogadása
3) Egyebek
A rendkívüli közgyűlés összehívásának
• oka
o az Alapszabály egyes rendelkezései nem megfelelőek az MLSZ hatékony
működéséhez, ezért az Alapszabály módosítása szükséges
o a korábban elfogadott 2010. évi Pénzügyi terv módosításra szorul
• célja
o az Alapszabály módosításával olyan vezetési struktúra kialakítása, amely az
MLSZ hatékonyabb működését biztosítja
o a módosított 2010. évi Pénzügyi terv elfogadása
Amennyiben a rendkívüli közgyűlés a kihirdetett időpontban nem határozatképes az elnökség a
rendkívüli közgyűlést az Alapszabály 20 § (2). pontja alapján 2010. június 23. napjának 11,00 órájára
hívja össze. Helye: Globall Football Park & Sporthotel (2089 Telki, Szajkó utca 39.)
A megismételt rendkívüli közgyűlés napirendi pontjai az összehívás okai és célja megegyeznek a
2010. június 14. napjára kitűzött rendkívüli közgyűlés napirendi pontjaival.
A határozat végrehajtásáért felelős az MLSZ Főtitkára.

110/2010 (05.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége összehívja az Alapszabály 26.§ (1) a) pontja alapján az MLSZ rendkívüli
Közgyűlését, 2010. július 06. napjának 11.00 órájára is. Helye: Globall Football Park & Sporthotel
(2089 Telki, Szajkó utca 39.)
A rendkívüli közgyűlés napirendjét az Elnökség későbbi időpontban határozza meg.

A 2010. július 6-ra is összehívja rendkívüli közgyűlését:
• oka
o az MLSZ Elnökének megválasztása a MLSZ törvényes működésének
biztosításának érdekében
o a 2010. június 14-i (vagy 2010. június 23-i) rendkívüli közgyűlés határozatainak
végrehajtásával kapcsolatos határozatok, döntések meghozatala,
• célja
o az MLSZ Alapszabály szerinti működésének biztosítása

A határozat végrehajtásáért felelős az MLSZ Főtitkára.
111/2010 (05.19.) számú határozat
Az MLSZ Elnöksége úgy határozott, hogy csatlakozik a Fehérvár FC Kft. által javasolt, alapszabály
módosítására vonatkozó indítványhoz azzal, hogy kezdeményezi az elnökségi ülésen elhangzott
kiegészítéseknek, módosító javaslatoknak a indítványhoz történő felvételét. (Az elnökség által javasolt
módosítások: a megyei szövetségek elnevezése változatlan maradjon. Kerüljön pontosításra a
mandátumok kiadásának és lejártának szabályozása. Azokon a helyeken, ahol nem feltétlen
szükségesek a jogszabály számra való hivatkozások, ezek kerüljenek elhagyásra. A Felügyelő
Bizottság Elnöke által javasolt és az elnökség által korábban tárgyalt MLSZ Belső ellenőri rendszer
kialakításának kezdeményezése az alapszabály módosításánál)
Felelős: dr. Helmeczy László jogi alelnök és dr. Izsó Ignác a Jogi Bizottság elnöke.

Dr. Róka Géza
főtitkár
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