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   Jegyzőkönyv 

 

Felvéve 2014. május 31-én 09:00 órai kezdettel 1152 Budapest, Szentmihályi út 171. szám alatt a  

Modern Táncsportok Magyarországi Szövetsége közgyűlésén. 

A közgyűlést, a mellékelt meghívóval Goda Gabriella elnök hívta össze. Az elnök megállapítja, hogy a 

közgyűlés kezdetétől számított 30 perc elteltével a megjelentek száma nem éri el a határozatképességhez 

szükséges mértéket (13 főt), ezért a közgyűlést határozatképtelenség miatt berekeszti. 

10:00 órai kezdettel az elnök a meghívóban megjelölt időpontban a megismételt közgyűlést megnyitja, 

amely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlésen megjelent tagok 

száma: 9, a mellékelt jelenléti ív szerint. 

A közgyűlést az alelnök Goda Gabriella vezeti. 

Az elnök javaslatára a közgyűlés kézfelemeléses nyílt szavazással  

- jegyzőkönyv-vezetőnek Szendi-Horváth Máriát,  

- jegyzőkönyv hitelesítőnek Róthné Major Klára és Goda Gabriellát, 

- a szavazatszedő és szavazatszámláló bizottság tagjainak Goda Gabriella, Halmai Barbara és Tóth-

Varga Zsuzsanna.  

egyhangúan megválasztja, akik a feladatot elfogadják. 

Napirendi pontok tárgyalása: 

1. Tisztségviselő-választás 

A levezető elnök a jelöltlistát és szavazólapot előzetes tájékoztatással a szavazásra jogosultaknak 

átadja. Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a tisztségviselő választás azért vált szükségessé, mert 

lemondott az elnök továbbá az ellenőrző és fegyelmi bizottság 1-1 tagja Valamennyi tisztségre van 

érvényes és az érintettek által elfogadott jelölés. Tájékoztatja a szavazati joggal rendelkező 9 

jelenlévő tagot, hogy megválasztottnak az lesz tekinthető, aki a szavazásra jogosultak több mint 

felének „igen” szavazatát megszerzi. A tisztségviselőket a közgyűlés 2 évre választja. 

 

Az ezt követő titkos szavazás után a szavazatszedő és szavazatszámláló bizottság a szavazás 

eredményét az alábbiak szerint ismertette: 

 a közgyűlés titkos szavazással 9 igen szavazattal az MTMSz elnökének megválasztotta Szendi-

Horváth Máriát, 

 a közgyűlés titkos szavazással az MTMSz ellenőrző bizottságába 3. tagnak megválasztotta 9 

szavazattal Hatvani Anikót, 

 a közgyűlés titkos szavazással 9 igen szavazattal az MTMSz fegyelmi bizottságába 3. tagnak 

megválasztotta Dallos Enikőt.  

 

A megválasztott új tisztségviselők a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező okiratokban nyilatkoznak 

a tisztség elfogadásáról és az ehhez kapcsolódó törvényes feltételek fennállásáról. 

 

Szendi Horváth Mária a megválasztott elnök nyilatkozik arról, hogy mint a Showtime Fitness és Tánc 

Stúdió Kft. ügyvezetője befogadja az MTMSZ székhelyét a 6000 Kecskemét Ladánybenei út 1. szám 

alatti székhelyére. 
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Ezt követően a közgyűlés kézfelemeléses nyílt szavazás után az 1/2014. február 9. számú egyhangú 

határozattal az MTMSz alapszabályának a székhelyre vonatkozó 2. § 3) pontját akként módosítja, 

hogy  

 

az MTMSz székhelye: 6000 Kecskemét, Ladánybenei út 1. 

 

 

2. Egyéb: Szendi Horváth Mária javasolja, hogy azokat a versenyszabály változtatásokat, melyeket az 

IFMD szabálymódosítására várva eddig nem vezettünk be a magyar szabályzatba, vezessük be az 

őszi versennyel induló 2014-2015 évi versenysorozatában. Ezekről a változtatásokról 2014. június 

30-ig tájékoztatni kell a tagságot, hogy az őszi koreográfiák kialakításánál már ezt vegyék 

figyelembe.  

Az elnök javasolja, hogy a Magyar Bajnokság megrendezésének tapasztalatai alapján, és a tagság 

azon igénye miatt, hogy színvonalas helyszíneken, igényesebb színpad kialakítással, dekorációval 

rendezzük a versenyeket, szükséges, hogy a versenyzői részvételi díj helyett, mely jelenleg 1000 

Ft/fő/verseny, legyen 1000 Ft/fő/versenyszám nevezési díj. Ez esetben a több versenyszámban 

induló versenyzők, akik költségtöbbletet jelentenek bérleti díj, zsűri költség, kupák oklevelek 

költségei miatt, többet fizetnének, mint az egy versenyszámban induló versenyzők. A fenti 

javaslatok nem a tartoznak a közgyűlés hatáskörébe, de azért, hogy megtudjuk a tagok véleményét, 

a javaslatot az elnök szavazásra bocsátja, a jelenlévők egyhangúan elfogadják. 

 

 

 

A levezető elnök a közgyűlést berekeszti. 

 

Budapest, 2014. május 31.  

 

Aláírások: 

 

a közgyűlés levezető elnöke: Goda Gabriella ……………………………………… 

jegyzőkönyvvezető Szendi-Horváth Mária …………………………………….. 

szavazatszámláló 

szavazatszámláló 

szavazatszámláló 

Goda Gabriella 

Halmai Barbara 

Tóth-Varga Zsuzsanna 

…………………………………….. 

……………………………………… 

……………………………………… 

jegyzőkönyv hitelesítő Róthné Mayor Klára …………………………………….. 

jegyzőkönyv hitelesítő Goda Gabriella …………………………………….. 

 


