Magyar Szabadidősport Szövetség
Közgyűlése
2018. december 6.

Javaslat
az Alapszabály módosítására
A Magyar Szabadidősport Szövetség elnöksége 39/2018./november 9. sz. határozatával
javasolja a következő módosításokat a szövetség Alapszabályában:
A javasolt módosítások a törlendő / új, vagy módosított szövegrész jelölésekkel:
1. nyitólapon:
Érvényes 2018. december 6-tól
2. 14. A szövetség döntéshozó szerve a közgyűlés.
.
.
A következő év gazdálkodását tervező közgyűlés napirendjének az alábbi napirendi
pontokat kötelezően tartalmaznia kell:
•
•
•
•
•

A szövetség tárgyévet követő évi költségvetésének jóváhagyása, a tárgyévet
követő évi pénzügyi terve megtárgyalása, döntés a pénzügyi tervről;
Tagfelvétel, tagkizárás
A szövetség közgyűlése által más szervezetbe jelölt, vagy delegált képviselők
beszámoltatása a végzett munkájukról;
Döntés a tárgyévet követő évre vonatkozó többlet-mandátumokról;
Döntés a tárgyévet követő évre vonatkozó tagdíj mértékéről

Indoklás:
„A szövetség közgyűlése által más szervezetbe jelölt, vagy delegált képviselők
beszámoltatása a végzett munkájukról” c. pont elhagyása azért indokolt, mert jelenleg
sem ilyen szervezet, sem ilyen képviselő nincs, ezért okafogyott azt kötelező
napirendként szerepeltetni, ezért lenne szükséges a módosítás.
„Döntés a tárgyévet követő évre vonatkozó többlet-mandátumokról” c. pont elhagyása
azért indokolt, mert a szövetségben egyáltalán nincsenek többlet mandátumok, ezért
okafogyott azt kötelező napirendként szerepeltetni, ezért lenne szükséges a módosítás.
3. záró mondat
Jelen alapszabályt a szövetség 2018. december 6. napján megtartott közgyűlése
elfogadta.

Salga Péter s.k.
főtitkár

Magyar Szabadidősport Szövetség
Közgyűlése

Javaslat a 2019. évi költségvetésre

A tétel megnevezése
1. Értékesítés nettó árbevétele

Előzetes
eFt

2 019
Módosítási
javaslat
eFt

Tény
eFt

20 000

2. Aktívált saját teljesítmények értéke
3.Egyéb bevételek
- Tagdíjból származó bevétel

632 800

0

0

400

- Támogatások

182 400

- Tovább adott támogatások

450 000

4. Pénzügyi műveletek bevételei

20

5. Rendkívüli bevételek
Ebből :
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
A. Összes bevétel (1+/- 2+3+4+5)

652 820

0

0

Ebből : közhasznú tevékenység bevételei

651 800

0

0

0

0

0

0

3 320

0

0

3 320

0

0

6. Anyagjellegű ráfordítások
7. Személyi jellegű ráfordítások

122 000
70 000

Ebből : vezető tisztségviselők juttatásai
8. Értékcsökkenési leírás
9. Egyéb ráfordítások

7 500
450 000

- Egyéb ráfordítások
- Tovább adott támogatások

450 000

10. Pénzügyi műveletek ráfordításai
11. Rendkívüli ráfordítások
B. Összes ráfordítás ( 6+7+8+9+10+11 )

649 500

ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai

645 000

C. Adózás előtti eredmény (A-B)
12. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredménye ( c – 12 )

Budapest, 2019 december 6.

