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Jegyzőkönyv 

 

Felvéve 2018. május 12-én 13:30 órai kezdettel Üllő, Árpádfejedelem útja 1. szám alatt  a  

Modern Táncsportok Magyarországi Szövetsége közgyűlésén. 

A közgyűlést, a mellékelt meghívóval Szendi-Horváth Mária Elnök hívta össze. Az Elnök megállapítja, 

hogy 21 tagszervezetből 11 jelen van, tehát a megjelentek száma eléri el a határozatképességhez 

szükséges mértéket, ezért a közgyűlést megnyitja. 

A közgyűlést az elnök Szendi-Horváth Mária vezeti. 

Az elnök javaslatára a közgyűlés kézfelemeléses nyílt szavazással  

- a közgyűlés levezető elnökének Szendi Horváth Máriát 

- jegyzőkönyv-vezetőnek  Uhrin Krisztina 

- jegyzőkönyv hitelesítőnek Róthné Major Klárát 

egyhangúlag megválasztja, akik a feladatot elfogadják. 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

1. Az Elnök és az Alelnökök tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása 

Az Elnök és az Alelnökök beszámolóját már e-mailben minden egyesület megkapta, de a 

közgyűlésen is megtekinthető. 

A javaslatot a közgyűlést levezető elnök nyílt szavazásra bocsátotta.  

A közgyűlés 1/2018. május 12. számú határozatát,  az Elnök és az Alelnökök tevékenységéről 

szóló beszámoló jóváhagyását  a szavazati joggal rendelkezők 11 igen és 0 nem szavazati 

arányban egyhangúlag elfogadták. 

 

2. A Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása 

Az Elnök bemutatja a Felügyelő bizottság beszámolóját, mely szerint a Bizottság 2016-ben az 

MTMSz Elnökének és más szerveinek és tisztség-viselőinek működését ellenőrizve megállapítja, 

hogy működésük megfelelt a jogszabályoknak, az Alapszabályban és az egyéb 

szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek, továbbá a közgyűlés határozatainak. 

A javaslatot a közgyűlést levezető elnök nyílt szavazásra bocsátotta. 

  

A közgyűlés 2/2018. május 12. számú határozatát,  a Felügyelő Bizottság beszámolója 

jóváhagyását  a szavazati joggal rendelkezők 11 igen és 0 nem szavazati arányban 

egyhangúlag elfogadták. 

 

3. A 2017. évre vonatkozó pénzügyi beszámoló, és a 2017. évi mérleg elfogadása. 

Az elnök bemutatja a közgyűlésnek a 2017. évi pénzügyi beszámolót és a mérleget.  

A 2017-es pénzügyi beszámoló, és a 2017. évi mérleg elfogadását a közgyűlést levezető elnök 

nyílt szavazásra bocsátotta.  

A közgyűlés 3/2018. május 12. számú határozatát, a 2017. évre vonatkozó pénzügyi beszámoló, 

és a 2016. évi mérleg elfogadását  a szavazati joggal rendelkezők 11 igen és 0 nem szavazati 

arányban egyhangúlag elfogadták. 

 

4. A 2018. évre vonatkozó pénzügyi terv elfogadása.  

Az elnök bemutatja a közgyűlésnek a 2018. évi pénzügyi tervet.  
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A 2018. évi pénzügyi terv elfogadását a közgyűlést levezető elnök nyílt szavazásra bocsátotta.  

A közgyűlés 4/2018. május 12. számú határozatát, az 2018. évi pénzügyi terv elfogadását a 

szavazati joggal rendelkezők 11 igen és 0 nem szavazati arányban egyhangúlag elfogadták. 

 

5. Az MTMSZ tagjai által az ülés időpontja előtt legalább 8 nappal az elnökhöz írásban 

beterjesztett javaslatok- a tagoktól nem érkezett további napirendi pont javaslat. 

 

 

A levezető elnök a közgyűlést berekeszti. 

Budapest, 2018. május 12.  

 

Aláírások: 

 

a közgyűlés levezető elnöke: Szendi-Horváth Mária  ……………………………………… 

jegyzőkönyv-vezető Uhrin Krisztina …………………………………….. 

jegyzőkönyv hitelesítő Róthné Major Klára …………………………………….. 

   

   

   

 


