
IEGYZ6KOTVn/
a

Magyar Szorf Szovets6g
(nyilv6ntartiisi sz6m: 01-07-0000061; szdkhely: 1021 Budapest, I{iivosvolgy i it 64-66.;a tovdbbiakban:
Szovetsdg) 1074 Budapest, Dohdny u. 20. sz6rn alatt, 2018. december T. napjhnmegrartotr rendl<ivtili

kozgytll6sd16l.

A megkezdds6nek ideje: 1B:30.

]elen vannak: a mell6kek ielenl6ti iv szerint.

Jelen vannak tovdbbd:

Szalay Baldzs elnok megallapitja, hogy a szabdlyszeriien osszehivort kozgyiil6s megtarrds6nak nincs akad6lya,
6nt az az eredeti kezddsi id6pontban nem volt hat6rozatkdpes. A megismdtelt id6pontban megtartort kozgyiilds
irj napirendi pontot nem vehet fel, azonban az eredeti napirend tekintetdben hatarozatkdpesnek tekinthet6.
Levezet6 elnoknek onmagdt javasolja megviilasztani, jegyx5kony'wezet6nek Felleg Bernaderrer , jegyz1konyv
hitelesit6nek Siikosd Baldzst 6s lJtassy Loriindot, szavazatszLmLdl6 tagoknak pedig, Zsil1kKing6t 6s Cholnoky
S6rdt.

Ezt kovet6en a kozgyullds egyhang/t szavaz6ssal, ellenszavazat ds tart6zlcodds ndlkril meghozza a kovetkez6
hat6rozatot:

1/2018. 6ff. 7.) KGyhatiirozat

A kozgyiilds megviilasztia levezetd elncjknek Szalay Baliizst, jegyz6kony-,,vezet6nel< Felteg Bernadettet,
iegyz1kdnyv hitelesitdnek Stikcisd Baliizst ds Utassy Lordndot, szauazatszdmliil6 tagoknak peclig, Zsildk tengdt
ds Cholnoky Stirtit.

Levezet6 elnok el6adja, hogy a Magyar szorf szovetsdg irocldja
Podmaniczky urca 12. sz6m alatt miikodik, a sz6khelywdltoztatds
osszehiviisa vdlt sztiks6gessd.

A kozgyiilds megkezdi a napirend trirgyaldsrit.

okt6ber kozepdt6l a 1065 Budapesr,
miatt rendkivrili tisztrijit6 kozgyiilds

l.Napirendiponr Szdkhelylrdltozratds:

Levezet6 elnok javasolja, hogy a kozgyiil6s a Szovetsdg szdkhelydt helyezze 6t a 1065 Budapest, podmaniczky
utca 12' sz6m ald' Levezet6 elnol< el6adja tov6bb5, hogy a sz6khely6thelyez6s az Alapszabrilyban meghatdrozott
pecsdt/bdlyegz6 tartalom drtelemszerii m6dositdsdvaL is jdr, fgy k6ri a kozgy.ril6st, hogy a sz6khelyrithelyezds
mellett az Alapszabrlly megfelel6 rendelkez6seinek m6dositrisdr6l is dontson. Tovdbbd a szdkhelyv6ltoz6s miatt
a szovets6g ad6szdmiinak a vdge is vdrtozik. Azuj adosz6m: 18232826-r-42.



Ezt l<ovet6en a kozgytllds egyhangir szavazdssal, ellenszavazat 6s tart6zl<od6s ndlkril meghozza a kovetkez6
hatdrozatokat:

2/2018 6If. 7.) KGYhatiirozat

A kozgyiilds a Szc)vetsdg szdkhelydt a 1065 Budapest, Podmaniczky utca 12, sziim alti helyezi tit. A kozgytilds a
Szoversdg szdkhelydnek m6clositiisiival a ,gzdvetsdg pecsdtjdben is cintkdnt az rtj szdkhety cimdt jeloti meg,
ugyanitt az addsziim a kovetl<ezdre ntddosul: l8232826-l-42.

3/2018 (nf. 7.) KGY hatiirozat

A kozgyiil s a Szovetsdg Alapszabtilyinak IL fejezet - A Szdvetsdg adatai, 5. A Szovetsdg szdkhelye es a
Szdvetsdg pecsdtie alpontjtiban a szdkhely ds pecsdttat'talom viiltoztist drtelemszer{ien dtvezeti akkdnt, hogy ott
a,,1065 Budapest, Podtnaniczky utca 12." cim ds a 18232826-t-42 addsztim l<enil felttintetdsre.

A levezet5 elnok a kozgyiildst egydb napirendi pont 1-ri6nyiiban berekeszti.legyz6konyw lezdrva: 1B:45 6ra"
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