
 
 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

a Maglódi Szabadidő-, Természetjáró és Sportgyesület  
2020. július 9-én, 18:00 órai kezdettel tartott rendes közgyűléséről 

 
Helye: járványügyi helyzet miatt személyes jelenlét nélkül, virtuális formában megtartott 
közgyűlés 
Közgyűlésen részt vevő tagok száma: 54 fő. 
 
Levezető elnök:    Bota Zoltán 
Jegyzőkönyvvezető:    Laczkovichné Czédli Erika 
Jegyzőkönyv-hitelesítő:   Tóth Péter 
Jegyzőkönyv-hitelesítő:     Borbély Ákos 
 
Napirendi pontok 

1. A MASZAT SE előző éves (2019) pénzügyi terve teljesítéséről szóló, a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései szerint készített egyszerűsített beszámolójá-
nak elfogadása 

2. A MASZAT SE 2020. évi szakmai és pénzügyi (költségvetés) tervének elfogadása 
3. A MASZAT SE előző évi (2019) szöveges szakmai beszámolójának elfogadása 

 
Bota Zoltán bejelentette, hogy a 2020. július 4-én 10:00 órára összehívott közgyűlés nem volt 
határozatképes. Bejelentette továbbá, hogy az Alapszabály szerint szabályosan, ismét össze-
hívott taggyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, de az esetleg újonnan 
napirendre vett témákról szavazni nem lehet. A közgyűlés megszavazta a levezető elnök, a 
jegyzőkönyv-vezető, illetve a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét a levezető elnök javaslatai 
nyomán. A taggyűlés levezetőelnökének Bota Zoltánt, jegyzőkönyv-vezetőjének Laczko-
vichné Czédli Erikát, jegyzőkönyv hitelesítőinek pedig Tóth Pétert és Borbély Ákost választot-
ta meg egyenként, egyhangúlag. 
 
A levezető elnök bejelentette, hogy az Alapszabályban előírt formaságokkal, valamint a jár-
ványügyi helyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedéseket ismertető tájékoztatóval együtt 
szabályosan kiküldött meghívó 3 napirendi pontot tartalmazott. A közgyűlés nem egészítette 
ki az eredeti napirendet. A közgyűlés a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. A közgyű-
lés tudomásul vette, hogy a napirendi pontok tárgyalása soron hozott közgyűlési határozatok 
lenti rögzítésekor a „vk” jelzéssel ellátott határozat jelentése „virtuális közgyűlés”. A MASZAT 
SE vezetősége ezzel a megkülönböztető jellel ellátva kívánja rögzíteni, hogy az adott közgyű-
lési határozat virtuális formában megtartott közgyűlésen született. 
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1. napirendi pont 
A MASZAT SE előző éves (2019) pénzügyi terve teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény rendelkezései szerint készített egyszerűsített beszámolójának elfogadása 
 
2020_vk/I/KGY sz. határozat: A Maglódi Szabadidő-, Természetjáró és Sportegyesület egy-
hangú szavazással elfogadta a MASZAT SE 2019. pénzügyi terve teljesítéséről készített, a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései szerint készített egyszerűsített be-
számolóját. 
 
 
2. napirendi pont 
A MASZAT SE 2020. évi szakmai és pénzügyi (költségvetés) tervének elfogadása 
 
2020_vk/II/KGY sz. határozat: A Maglódi Szabadidő-, Természetjáró és Sportegyesület 
egyhangú szavazással elfogadta a MASZAT SE 2020. évi szakmai és pénzügyi (költségvetés) 
tervét. 
 
 
3. napirendi pont 
A MASZAT SE előző évi (2019) szöveges szakmai beszámolójának elfogadása 
 
2020_vk/III/KGY sz. határozat: A Maglódi Szabadidő-, Természetjáró és Sportegyesület 
egyhangú szavazással elfogadta a MASZAT SE 2019. évi szöveges szakmai beszámolóját. 
 
 

Maglód, 2020. július 13. 
 
 
 

  

   
............................................ 

Bota Zoltán s.k. 
a MASZAT elnöke 

 ............................................ 
Laczkovichné Czédli Erika sk. 

jegyzőkönyv-vezető 
  

 
 
 
 

 

............................................ 
Tóth Péter s.k. 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 ............................................ 
Borbély Ákos s.k. 

jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


