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A közgyűlés levezető elnöke Iszak Tibor, az MSzLSzSz elnöke köszönti a közgyűlés
résztvevőit.

1. napirendi pont.
A határozatképesség megállapítása, a közgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének
megválasztása.

Iszak Tibor levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképtelen, mivel az
MSzLSzSz 51 teljes jogú tagja közül 50%-nál kevesebb, 17 tag jelent csak meg.
Ezért a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés a megjelentek számára
tekintet nélkül határozatképes. Szavazásra teszi fel a kérdést a megküldött napirend,
a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét illetően.

1. számú egyhangú határozat
A közgyűlés a megküldött napirendet egyhangúan elfogadja.

2. számú egyhangú határozat
A közgyűlés jegyzőkönyvét Dr.Péchy László főtitkár vezeti, a jegyzőkönyvet Kiss
Gábor és Léránt Zoltán hitelesíti.

2. 3. napirendi pont.
Az elnökség beszámolója az MSzLSzSz 2014.évi működéséről.
A független könyvvizsgáló jelentése az MSzLSzSz 2014.évi gazdálkodásáról.

Iszak Tibor elnök az írásos beszámolót néhány információval egészíti ki. Pozitív hír,
hogy a tagok sikeres üzleti évet zártak. A tagoknál munkaerő létszám növekedés is
volt a KSH adatai szerint. A Szövetség 6 új teljes jogú tagot vett fel.
A levezető elnök a tájékoztatást követően átadja a szót Losonczi Tiborné független
könyvvizsgálónak és felkéri, hogy a 2014. évi könyvvizsgálói jelentését tegye meg.
Losonczi Tiborné tájékoztatja a tagságot arról, hogy megbízása alapján elvégezte a
Szövetség 2014. évi könyvvizsgálatát. A könyvvizsgálat során vizsgálta a
beszámolót, a beszámoló részeit és minden tételét, illetve bizonylati
alátámasztottságát. Megállapította, hogy a beszámoló a számviteli törvények szerint
készült el, így megfelelő és elegendő bizonyosságot sikerült szereznie arról, hogy a
beszámoló a Szövetség fordulónapján érvényes vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi
helyzetéről megbízható és valós képet ad. Ezért javasolja a tagságnak a beszámoló
elfogadását.
3. számú egyhangú határozat

A közgyűlés a 2014. évi beszámolót valamint a könyvvizsgálói jelentést 6 268 ezer
HUF mérlegfőösszeggel és - 1 362ezer HUF mérleg szerinti eredménnyel
egyhangúan elfogadja.

4. napirendi pont
Az MSzLSzSz Alapszabályának módosítása.

Dr.Grafl-Fülöp Gyöngyi ügyvéd tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Fővárosi
Törvényszék végzésben rendelte el a 2014. évi közgyűlésen előterjesztett és
elfogadott új Alapszabály egyes részeinek kiegészítését. Hivatkozik ezzel
kapcsolatban a megküldött anyagra. Szóban, illetve szövegszerűen is ismerteti ennek
lényegét, azaz hogy az elnökség és a felügyelő bizottság tagjainak, illetve a
főtitkárnak új nyilatkozatot kell adnia. Az Alapszabály szövegét ki kell egészíteni
azzal, hogy a jogi személyek természetes személy képviselőjükön keresztül járnak el.
A tagsági viszony felmondásának szabályait, a kizárás szabályait, a közgyűlési
meghívó tartalmát, a megismételt közgyűlés szabályait, illetve a vezető
tisztségviselőkre vonatkozó kizárási okokat pontosítani kell. Felolvasta és
megmagyarázta az írásban előterjesztett anyagot, azaz az új Alapszabály vonatkozó
részeinek módosított szövegét. Ezt követően az elnök szavazásra tette fel a kérdést,
hogy a tagok elfogadják-e a módosított szöveget.
4. számú egyhangú határozat

A közgyűlés az Alapszabály módosított szövegét egyhangúan elfogadja.
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5. napirendi pont
Az MSzLSzSz 2015. évi feladattervének és költségvetésének elfogadása.
Az MSzLSzSz elnöke Iszak Tibor szóban is részletezi az írásbeli előterjesztést. 2015ben is cél a racionális költséggazdálkodás megvalósítása, változatlan mértékű tagdíj
mellett a kiadások szinten tartása.
5. számú egyhangú határozat

A közgyűlés a 2015. évi feladattervet és költségvetést egyhangúan elfogadja.

Dr. Péchy László
jegyzőkönyvvezető

Kiss Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő

Iszak Tibor
levezető elnök
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Léránt Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő

