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amely készült a Magyar Tánc§port §zakszövetség
2015. febnrár 2O-án megtartott Közgyúléséról

Helyszín
O ázis Wellness P ark P anzíő rendezvényterme
(2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 184.)

Jelen rrannak
mellékelt jelenléti ív szerint

16:OO
Sági István: 2015. február 2O-a, 16 óra van. Megállapítom, hory a Maglar
TáncSport Szakszövetség 16 órára meghirdetettközgn:Iése O regisztrált résztvevóvel
a 144-bőL eryelóre hatátozatképtelen. Amennyiben fel óra elteltével sem lesz meg a
határozatképesség,megállapítjukahatározafképtelenséget.

16:3O
§ági István: Megállapítom, ho$l a Ma$rar TáncSport Szakszövetség 16 fuára
meghirdetett közgnilése 16.30-kor a I44-bőL 0 regisárált résztvevóvel
határozatképtelen. A kőzgrűlés a meghívóban kiírt, megismételt idópontban kerül
megtartásra.

17.oo
§ági lStVán: Na$ron sok szeretettel köszöntörn a Mag,,ar TáLrrcSport Szakszö,n,etség
közgnilésének résztvevóit. A megismételt köz5rulést ezer:;t:Lel megnyitom.
Bejelentem, hory 17.00 órakor a .I44 tagszervezetból 4-en regisztrd]tak. A közgrtilés
határozatképes.

Levez,ető elnökrrek jómagam javaslom, Sági Istvánt. Aki e$letért a javaslattal,
kérem, szav az?,oí1,. Köszönöm, látható többség.

1 / 2O 15.(II.2O.| Közeyúlési Határozat
A Magyar Tánc§port §zakszövetség közgyíilése levezetó elnöknek Sági Istránt
rálasztotta meg.

Ezután a Mandátumvízsgd7ő Bizottságot és szavazatszámlálókat kell
megválasztanunk. A bizottság tagjainak javaslom Ságiné Sipos Erzsébetet és Forgó
Ferencné. Aki eryetért Ságiné Sipos Erzsébet mandátumvizsgáLló bizottsági és
szavazatszámlalói tevékenységével, kérem, hory szavazzoí7,. Ez látható többség,
köszönöm sápen. Kérem, hory aki Forgó Ferencné személyével e5letért, emelje fel a
céduláját. Ez is látható többség, a Mandátumvizsgdlő és szavazatszámláJó
megválasztottuk.

2/2O 15.íII.21.1 Közwíilési Határozat
A Magyar TáncSport Szakszövetség
Szavazatszámlálő Bízottság tagiainak
Ferencnét választotta meg.

közgyűlése a Mandátumvizsgáló és
Ságiné Sipos Erzsébetet és Forgó

Sági István: Je5lzókönyrrvezetőnek Domokos istvánt javaslom. Aki eryetért a
személyével, kére m, szav azzoí), Ez látható több sé g, kö szö nöm.
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3 / 20 15.(II.2O.| Közgyútési határozat
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyíilése iegyzőkönyrvvezetőnek
Domokos Istvánt választotta.

Ságl István: Jeryzókönyv hitele§ítóket kell még válasáanunk. Javasolnám
Szatmári-Nary Szilüát, aki e$letért, kérem, szavazzon. Látható többség, köszönöm.
A másik javaslatom Tímer Péter, aki e$letért, kérem, szavazzon. Látható többség,
köszönöm. Tehát megválasztottuk a két je5lzókönyv hitelesítót is.

4/2O 15.íII.21.1 Közpvűlési Határozat
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyúlése jegyzókönyru-hitelesítónek
Szatmári-Nagy §zilviát és Tímer Pétert választotta meg.

§ági István: Aki a kikrildött napirendi ponttal eryetért, kérem, szavazzon,.

Szavazás

Igen: 4
Nem: 0
Tartózkodás: O

5 /2O 15.{II.2O.| Közevíílési Határozat
A Magyar Tánc§port Szakszövetség közgyíilése egyhangúlag elfogadta a
közgyúlés napirendi pontját.

I. Napirendi pont
Alapszabály módosító jarraslatok

Az AlapszabáLly módosításának e§ik oka az, hory a Civiltv. (az e5resülési jogról, a
közl;:aszn:u jogállásról, valamint a civil szertezetek múködéséról és támogatásáról
szóIó 2OIí. évi CLXXV. törvény) és a hatályos Sporttörvény atapjáLrr a Fóvárosi
Törvényszék hiáLnypótlási felhívást ktildött szövetségünknek. A Fóvárosi
Törvényszék tJtal kért módosítások átvezetése feltétele alapszabályunk
nyilváLntartásba vételének.

A javasolt módosítások a következók:

1. § (I| Az Alapszabály 4. § 1.) bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek:

2.

"1.) 
M MTáSZ-nek lgzárőIag olyan sportszervezetek és sportiskolák, vaJamínt az

utáLnpótlás-nevelés fejlesáését végző alapítváLrryok (a továbbiakban egrutt:
sportszervezetek) lehetnek tagjai, amelyek a táncsport versen5rrendszerében tészt
vesznek és a Szövetség AlapszabáLyát elfogadják. A tagjeggzélcet (a tag neuét,
székhelgét, képuíseóJének neuét, leepaíseűíjének aláírás&t) az Alapszabdlg
nem ngllaános, í. sz&mú melúéklete tartalmazza.o

(2) 
^z 

Alapszabály 4. § 5.) bekezdése a követkeá f.) ponttal egészül ki:

/ 5.) A taggd. ualó feluételről írá.sos feluételi kérelem alapjdn az Etnökség dönt. A tag
köteles közokirattal igazolni, hogg a taggd udló.s töruéngi etőfeltételeinek megfelel. A
tag köteles fetuéteti kérelméhez csatolni:/

vu,
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JJ atagdíJ beftzeűseről szólő ígazolást.'

(3) Az Alapszabály 4. § 8.) bekezdése helyébe a következó rendelkezés lép:

,8.) A tagsdgí Jogtltszong mcgszűník kllépésse| a tagsdgí jogtltszong MTa"SZ
dltalífelmondásával" kiz&rássat, aalamint jogatőd nélkíilí mcgszűnéssel."

@| Az Alapszabály 4. § 8.) bekezdés d.) pontja helyébe a következő rendelkezések
lépnek:

,d.) abban az esetben, lta a tag qz 5, § 3./ belcczdés szerintí tagdílfueű§
kötelczettségénelq folgő éa márclus 75. napjdíg elkíildöű írá.sbelí
felszólítás kézlvztÉtelét kötletően tárggéa ápfilís 75. napJdíg netn tesz
eleget, Úgg a soron köaetkező Köz.ggűlés h.atároz a tagságí jogtiszongnak
felmonddssal aalő mcgszünteűsérőL A felmandősí ídő 30 n;o;p. A
felmondásről rendelkező hat&rozat ellcn szőueÁégen belülí jogoruoslat
nltlcsr'

2. § Az Alapszabály 4. § 9.) bekezdése hatáJyát veszü.

3. § Az Alapszabály 6. § 3.) bekezdés i.) pontja helyébe a következó rendelkezések
1épnek:

/ 3.) A Közggűlés kízdrólagos hatd.skörébe tartozik:/
,,i.) a tagsági díj meghatározása. AKözgrblés áLlta] meghatározott tagdíj mértéke
a következó év január 1. napjától alkalmazandó. A tagdíj összegét a:z
Alapszab&lg 2. szdmú nclléklcte tartalmaz,za;

4. § 
^z 

Alapszabály 8. § 4.) bekezdése helyébe a következó rendelkezések lépnek:

o4.| Az Alapszabálg elfogadá"sőhoz és módosítás&hoz a jelcnléaő tagok
hőromneggedes szótöbbséggel lrczott llat&rozata, míg ajz fuITdSz
mcgszűnésének klmandásáltoz az MT&SZ céljának módosításdltoz a tagok
hdromnegge de s szótőbb sé g g el íazott h.atározata szükség e s.'

5. § Az Alapszabály 47. §-a helyébe a következó rendelkezések lépnek:

,1.) A jelen Alapszabályt a 2OO9. november hó 29. napjáLrr megtartott MTáSZ
Közgnílés fogadta el, és a 2O1O. november hő 28. napján, a 2OL2. április hó 22., a
2OI3. március hó 17. napján, a 2OL3. december hó 15. napján, a 2074. mfits hó
23. napján, aalamínt a 2O75. febntár hó 20. napJőn mcgtartott Közggűlés
mődosította.
2.1 A 2015. februdr hó 20. napjdn megtartott Közggűlés dltal elfogadott módosítds
hatdlgba lépésének időpontja 2015. febnldr hó 21. napja."

6. § Az Alapszabáy kiegészül a 
"Tagtregrz,ek 

a 2015. február 2o-al állapot szerit:rt"
címú, 1. számú, nem nyilválrros melléklettel.

7. § Az Alapszabály kiegészül a ,,Tagdíj összege" círnű,2. sz. melléklettel.

8. § A módosítások 2015. február 2L-én 1épnek hatályba.

§7 r *l/4l3
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Sági István: A kiktildött elóterjesztésekkel kapcsolatosan van-e valakinek
észrevétele, kérdése? Ha nincs, akkor kérem, szavazzatok. Aki a kiktildött
alapszabály módosítást elfogadj a, kérem, szav azzoí7,.

§zarrazás

Igen: 4
Nem: O
Tartózkodás: O

6 /2O 15.íII.21.1 Közwíilési Határozat
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyíilése egyhangúlag elfogadta
elnökség által elóterjesztett alapszabály-módosító javaslatokat.

§ági István: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.

K.m.f.

Sági István
Ievezető elnök

Domokos István
jeg;zőkönyv-vezető

Tímer Péter
j e 5rzókönyv- hitelesító
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