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2017 mi$us 30. 10.30 6rai kezdettel
A kozgytlles levezet6 elnoke lszak Tibor, az MSzSz eln6ke k6sz6nti a kdzgyriles r6sztvev6it.

1.

napirendi pont

A hatirozatk6pess6g

megSllapitSsa,

megv6laszt5sa

a

k6zgy(l6s jegyz6kdnyv vezet6j6nek

lszak Tibor levezet6 elndk megdllapftja, hogy a kozgyriles hatdrozatk6ptelen, mivel az
MSzSz 52 teljes jog0 tagja kozul 50%-n6l kevesebb, 19 tag jelent csak meg.

Ez6rI a hatdrozatk6ptelens6g miatt megism6telt kdzgyrlles a megjelentek szdmdra
tekintet nelkUl hat6rozatk6pes. Szavaz6sra teszi fel a kerdest a megkUlddtt napirend,
a jegyz6kdnyvvezet6 6s a hitelesit6k szem6lyet illetSen.
1. sz6m[ eovhanqf hatdrozat

A kdzgyriles a megkUlddtt napirendet egyhangrian elfogadja.
2. szdmU eovhanq0 hatdrozat

A kdzgytlles jegyz6konyv6t Dr. Pechy L6szlo fotitkdr vezeti, a jegyz6k6nyvet Cseh
Otto es Szalma Botond hitelesiti.

2.

napirendi pont
Az elnciks6g besz5moloja az MSzSz 2016.6vi mfikdd6s6r6l
A fiiggetlen kcinyvvizsgil6 jelent6se az MSzSz 2016.6vi gazd6lkodisSr6l
lszak Tibor elnok az irSsos beszSmolot nehdny inform6ci6val eg6sziti ki. A gazdasdg
teljesitm6nye ndvekvo p6ly6n van 6s igy a szdllitm6nyozok helyzete is pozitivan
ertekelhet6. A szakmabeliek a 2016-os 6v teljesitm6nyevel 6ltaldban el6gedettek.
Ezeket a sz6mokat mutatja a statisztikai adatokbol kepzett mutat6k is.

A Szdvets6g penzUgyi helyzete stabil, a kdltsegvet6s pozitiv szald6val z6rt,

tehSt

bev6teleink meghaladj6k kiad5sainkat.

A levezet6 elndk a t6j6koztat6st kdvetoen 6tadja a sz6t Losonczi Tiborn6

fUggetlen

kdnyvvizsgdlonak 6s felk6ri, hogy a 2016.6vi k6nyvvizsgsloijelent6s6t tegye me

Losonczi Tiborn6 t6jekoztatja a tags6got arr6l, hogy megbiz6sa alapjSn elv6gezte a
Szdvets6g 2016. 6vi kdnyvvizsg6latdt.
kdnyvvizsg6lat so16n vizsg6lta a
besz6mol6t,
besz6molo r6szeit
minden t6tel6t, illetve bizonylati
aldtdmasztotts6gdt. Megdllapitotta, hogy a beszSmol6 a sz6mviteli tdrv6nyek szerint
k6szUlt el, igy megfelel6 6s elegend6 bizonyossdgot sikerUlt szereznie arr6l, hogy a
besz6mol6 a Sz6vets6g fordul6napj6n 6rv6nyes vagyoni-, penzUgyi- 6s jovedelmi
helyzet6r6l megbizhat6 6s valos kepet ad. Ez6rljavasolja a tagsdgnak a besz5mol6
elfogadSs6t.
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3. szdm0 eovhang0 hat6rozat

A kdzgyuil6s a 2016.6vi besz5molot, valamint a kdnyvvizsgSl6ijelent6st 10 019 ezer
HUF m6rlegf6osszeggel 6s 1740 ezet HUF m6rleg szerinti eredm6nnyel
egyhang0an elfogadja.

napirendi pont
Az MSzSz 2017.6vi feladatterv6nek 6s kcilts6gvet6s6nek elfogad5sa
Az MSzSz elnoke lszak Tibor sz6ban is r6szletezi az ir5sbeli el6terjeszt6st. 2017-ben
is c6l a racionSlis k6ltseggazddlkodds megvalosit6sa.

4. sz6m0 eqvhanq0 hatdrozat
A kdzgyriles a 2017. evifeladattervet 6s k6lts6gvet6st egyhang0an elfogadja.

napirendi pont
A Magya r Altal6nos 5z6l I itmS nyoz6si Felt6telek m6dosit6sa
szakUgyv6d a MASz 3.S 15. pontj5nSl (Hatosdgi
rendelkez6sek), illet6leg a 13.$-n6l (Hidnyossdgok, pontatlansdgok) kieg6szit6st

Dr. Grafl-FUldp Gydngyi

javasolt.

5. sz5m0 eqvhangU hat6rozat

A kdzgyriles a m6dosit6st egyhang0an elfogadja.
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Szalma Botond
jegyz6k6nyv hitelesit6

