
Elnökségi ülés határozatai 

 
a Magyar Sí Szövetség 2018. november 15-i elnökségi üléséről 

 
   69 / 2018. sz. Határozat (2018. november 15.) 
 
Az elnökség ezúton elfogadja, hogy a közgyűlés 2018. december 19-én 10 órai 
időpontban kerüljön megtartásra, amennyiben nem határozatképes a közgyűlés, úgy 
a megismételt közgyűlés ugyanazon helyszínen 2018. december 22-én 10 órai 
időpontban kerül megtartásra, tekintet nélkül a megjelenetek létszámára.  
Az elnökség ezúton elfogadja, hogy a közgyűlés napirendi pontjai a következők 
legyenek, amennyiben újabb javaslat vagy kiegészítés az alapszabály szerint nem 
érkezik, és felkéri a főtitkárt, hogy készítse elő részletesen a közgyűlési anyagokat, 
amelyeket az alapszabályban meghatározott időpontig küldjön ki a tagoknak: 
1.   Megnyitó, levezető elnök megválasztása, szavazatszámláló bizottság, 

jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása, napirendi pontok 
elfogadása 

2.   Az Elnökség beszámolója az előző közgyűlés óta eltelt időszakról. 
3.   Az Ellenőrző Bizottság beszámolója 
4.   MSISZ 2017. évi gazdasági beszámoló (egyszerűsített mérleg), és a 2018. évi 

tervezett költségvetés 
5.   Egyebek 
 
Igen:   4          Nem:  0   Tartózkodik:      0  
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Az elnökség egyhangúlag megválasztja a Mandátumvizsgáló Bizottság tagjait  Gótzy 
Antalt, Berecz Bélát és Sajtos Erikát.  
 
Igen:      4       Nem:  0   Tartózkodik:   0     
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Az Elnökség elfogadja, hogy Kapitány Ildikó főtitkár fizetése 2018. szeptember 1-től 
nettó 400.000.-Ft/hó összeg legyen. 
 
Igen:     4        Nem:  0   Tartózkodik:      0  
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Az Elnökség a kialakult jogi helyzetre tekintettel megnövekedett jogi és ügyvédi 
költségek kifizetését (dr. Petrik Péter ügyvéd és Horváth és Gőz Ügyvédi Iroda) 
jóváhagyja. 
 
Igen:     4        Nem:  0   Tartózkodik:      0  
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Az Elnökség úgy dönt, hogy a Magyar Sí Szövetség a Bajai András, dr. Szabó Antal, 
dr. Vámos Attila és társaik vezetésével zajló jogtalan eljárások miatt eljárásokat 
kezdeményezzen, a keletkező vagyoni és nem vagyoni károkat követelje, amelynek 
lebonyolítására szintén  dr. Petrik Péter ügyvédet és a Horváth és Gőz Ügyvédi Irodát 
bízza meg.  
 
Igen:     4        Nem:  0   Tartózkodik:      0  
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Az Elnökség jóváhagyja, hogy a szövetség könyvelését a 2017-es évre a Társaságom 
Kft. ,  Forró Katalin és Balogné Szabó Jolán lássa el. A 2018-as évre a Társaságom 
Kft-t bízza meg az elnökség a szövetség könyvelésével. Az Elnökség a kialakult 
szerencsétlen helyzetre tekintettel a könyvelői díjak kifizetését utólag is jóváhagyja. 
 
Igen:     4        Nem:  0   Tartózkodik:      0  
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Az Elnökség Pintér Balázs könyvelő megbízását visszavonja és az el nem végzett 
munkák tekintetében a megbízási díj visszakövetelésének jogát fenntartja. 
 
Igen:     4        Nem:  0   Tartózkodik:      0  
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Az Elnökség jóváhagyja, hogy a szövetség könyvelésének könyvvizsgálatára Kapitány 
Ildikó főtitkár könyvvizsgálót kérjen fel.   
 
Igen:     4        Nem:  0   Tartózkodik:      0  


