
Magyar Asztali Labdarú gó Szövetsé g 2OL9lt Rendkí vüli közgyű!é sé nek jegyzőkönyve

ldőpont: 2019. OL. L2.10 óra

Helyszí n: 1055 Bp., Bajcsy Zsilinszky ú t78. Eiffel Palace konferencia terem.

Kondor Gábor köszönti a megjelenteket. Javasolja levezető elnöknek Szili Balázst. Más
javaslat nincs.

A közgyűlé s egyhangú lag megválasztja levezető elnöknek Szili Balázst.

Szili Balázs megállapí tja, hogy a közgyűlé s határozatké pes, ugyanis a 17 tagszervezet több
mint fele 14 egyesület ké pviselője jelen van,

A levezető elnök javaslatot tesz jegyzőkönywezető szemé lyé re. Javaslata Kocsis Gábor. A
jegyzőkönyv hitelesí tőknek, Lukács Viktor é s Horváth lmre szemé lyé re tesz javaslatot.

Más javaslat nincs.

A kÖzgyűlé s egyhangú lag megválasztja jegyzőkönyv vezetőnek Kocsis Gábort, hitetesí tőnek
Lukács Viktort é s Horváth !mré t.

A levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat.

1. Tisztú jí tás

2. Alapszabály módosí tás

Szili Balázs javaslatot tesz a módosí tásra. Javaslata, hogy a napirendi pontok sorrendet
cseré ljé k meg, mivel az alapszabály módosí tása befolyásolja a tisztú jí tást. llletve az ú j
jogszabályi előí rás szerint, az alapszabálynak tartalmaznia kell az elnök nevé t, í gy a tisztú jí tás
után ismé t alapszabályt kell módosí tani, az ú j elnök nevé nek feltünteté se miatt.

Újjavaslata:

1-. Alapszabály módosí tás

2. Tisztú jí tás

3. Alapszabályban az elnök szemé lyé nek módosí tása ]

A közgyűlé s egyhangú lag elfogadja a módosí tott napirendi pontokat.

1-. napirendi pont - Alapszabály módosí tős.

Az alapszabály módosí tásának tervezeté vel'kapcsolatban módosí tó indí tvány nem é rkezett.



tl2ot9 határozat: A közgyűlé s egyhangú tag elfogadta
jegyzőkönyv mellé kleté ben
pontját.

LL szavazattal három
MALSZ elnöké nek, tI

a közgyűlé sí

valamennyiszereplő AIapszabály módosí tás

2. napirendi pont - Tisztú jí tás

kocsis Gábor a jelölő Bizottság vezetője beszámol a beé rkezett jelölé sekről. Elnök jelölt szili
Balázs, elnÖksé gi tag jelÖltek TÓth László, Lukács Viktor, Kocsis Gábor, Maczelka Árpád, FB
elnök jelölt Deme Gyula, FB tag jelölt Szegedi András é s Gyenes Gábor.

Más javaslat nem volt.

Levezető elnÖk javasolja szavazatszámlálónak lnczé dy Gergelyt. Más javaslat nem volt.

A közgyűlé s egyhangú lag megvátasztja szavazatszámlálónak lnczé dy Gergelyt.

Kiosztásra kerÜlnek a szavazólapok. A szavazatszámláló összesí ti a szavazatokat. lnczé dy
GergelY ismerteti a szavazás vé geredmé nyé t. Elnök Szili Balázs 1]. szavazat, elnöksé gi tag
TÓth László 11, Lukács Viktor 13, Kocsis Gábor 11, Maczelka Árpád !2 szavazat, FB elnök
Deme GYula 13 szavazat, FB tagok Szegedi András 13 é s Gyenes Gábor !2 szavazat,

2/2OL9 határozat: A közgyűlé s
megválasztotta Szili Balázst a

e!lenszavazattal
szavazattal, 3

ellenszavazattal TÓth Lász!Ót, 13 szavazattal, 1 et|enszavazattat Lukács Viktort,
tt szavazattal, 3 ellenszavazattal Kocsis Gábort, L2 szavazattat, 2
ellenszavazattal Maczelka Árpád elnöksé gi tagnak, !3 szavazattat, L
ellenszavazattal Deme Gyu!át FB etnöknek, 13 szavazattal, 1 ellenszavazattaI
Szegedi Andrást é s L2 szavazattat, 1 etlenszavazattat Gyenes Gábort FB
tagnak.

szili Balázs javasolja Főtitkárnak Horváth lmré t, 12 é rinté ses szakág vezetőnek puskás
Zoltánt, szektorlabda szakág vezetőnek Szili Balázst.

Levezető elnÖk javasolja szavazatszámlálónak lnczé dy Gergelyt. Más javaslat nem volt,

A közgyűlé s egyhangú lag megválasztja szavazatszámlálónak lnczé dy Gergelyt.

Távozik a DunakanYar Forte ké pviselője, 13 ké pviselővel a közgyűlé s határozatké pessé ge
megmaradt.

FŐtitkár Horváth lmre 6 szavazat, 12 é rinté ses szakág vezető puskás Zoltán !4 szavazat,
szektorlabda szakág vezető Szili Balázs ].4 szavazat.



3l2OL9 határozat A közgyű!é s L2 szavazattal, L ellenszavazattal Puskás

Zoltánt 12 é rinté ses szakág vezetőnek, 12 szavazattal, 1 ellenszavazattal Sziti

Ba!ázst szektorlabda szakág vezetőnek. 6 szavazattaI 7 ellenszavazattal nem
vátasztotta meg Horváth lmré t főtitkárnak.

3. napirendi pont - Alapszabályban az elnök szemé lyé nek módosí tása

3l20t9 határozat: A közgyűIé s egyhangú lag ú gy dönt, hogy az Alapszabályban
a közgyűlé si jegyzőkönyv mellé kleté ben szereplő módon módosí tja az elnök
nevé t.

Levezető elnök megköszöni a konstruktí v jelenlé tet é s lezárja a közgyűlé st.

Budapest 20t9.01,, L2.
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Jegyzőkönyv vezető je hitel es
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jegyző könyv h itelesí tő


