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Helyszín: Magyar Íjász Szövetség székhelye
Jelenlévők:
Vánky Sebastian elnök, Szedlár János alelnök, Nagy Gábor elnökségi tag, Máté Gyöngyi
elnökségi tag, Lovász Tamás elnökségi tag, Szentmiklóssy Zoltán elnökségi tag, Csikós
Norbert főtitkár, Pelyhe-Zakariás Barbara, Molnár Júlia, Ludmány Péter, Csorba Éva, Szabó
Zsolt
Vánky Sebastian üdvözli az elnökségi tagokat. Felhívja a tisztelt elnökség figyelmét, hogy az
ülések megbeszélt időpontját tartsák tiszteletben, valamint a lemondásokat legalább egy nappal
az ülés előtt tegyék meg. Megállapítja, hogy az Elnökség 6 fővel határozatképes. A
jegyzőkönyv vezetésére felkéri Pelyhe-Zakariás Barbarát. Az elnökség egységesen elfogadja.
Vánky Sebastian elmondja, hogy az elnökségi ülés napirendje és mellékletei az elnökségi tagok
részére az ülés előtt megküldésre kerültek.

1. 2018-as költségvetés
előadó: Vánky Sebastian
Vánky Sebastian kifejti az előzetesen kiküldött költségvetés részleteit. 105 Millió Ft bevétel és
90 M Ft kiadás várható. Valamekkora pufferre szükség lesz, mivel a következő évi
támogatásokra legkorábban jövő tavasszal számíthatunk.

A működési költségre kapott 8,8 M Ft-os támogatás távol van az éves munkabér tömegtől (18
M Ft), ami csak egy része a működési költségeknek, így az államhoz fordultunk, hogy
egészítsék ki ezt az összeget.
A költségvetés viszont úgy van összerakva, hogy nem számítunk több bevételre támogatásból.
Ez azért fontos, hogy ne legyen túltervezve a költségvetés, legyen egy kis mozgásterünk az év
során. Vánky Sebastian a bevételi oldalt is részletesen kifejti.

17/2018 határozat: Az elnökség a szóban kiegészített és javított költségvetést egységesen,
6 fővel elfogadta és a Közgyűlés elé terjeszti.

2. Alapszabály módosítása
előadó: Vánky Sebastian

Vánky Sebastian tájékoztatja az elnökséget, hogy az ügyvéd is jóváhagyta az alapszabály
módosítási javaslatot.
18/2018 határozat: Az elnökség a szóban kiegészített és javított alapszabály módosítási
javaslatot egységesen, 6 fővel elfogadta és a Közgyűlés elé terjeszti.

3. Tagdíjat nem fizetők listája
előadó: Csikós Norbert

19/2018 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta azon javaslatot, hogy a MÍSZ iroda
nyilvántartása szerint tagdíjat nem fizető egyesületek legyenek kizárva, a javaslatot a
Közgyűlés elé terjeszti.
Az Elnök úr megköszöni a megjelenteknek a részvételt és bezárja az ülést.
Tápiószentmárton, 2018.05.16.
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