A Magyar Birkózó Szövetség Elnökségének javaslata
az alapszabály módosítására
1. Az Alapszabály III. rész 11. §-a 12./ pontjában a jelenlévő szavazásra jogosultak 3/4-es
szótöbbséggel hozott határozatát igénylő döntések köre kiegészül a Szakszövetség egyesülése
és szétválása tekintetében hozott döntéssel.
Szövegszerűen:
„A jelenlevő szavazásra jogosultak legalább 3/4-es szótöbbséggel hozott határozata szükséges
a)
az Alapszabály módosításához,
b)
a Szakszövetség egyesüléséhez és szétválásához.”
2. Az Alapszabály III. rész 11. §-a 13./ pontjában a jegyzőkönyv kötelező tartalmi elemei az
alábbiak szerint módosulnak:
„13./ A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell
a)
a Szakszövetség nevét és székhelyét,
b)
a Közgyűlés helyét, idejét,
c)
a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők nevét,
d)
a napirendet,
e)
a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, a hozzászólások lényegét, valamint
az elhangzott javaslatokat (beleértve a határozati javaslatokat),
f)
a határozathozatal módját és eredményét,
g)
a hozott határozatok sorszámát, a döntések tartalmát, időpontját és hatályát, a leadott
szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát, illetve a
döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét).”
3. Az Alapszabály III. rész 12. §-a 2./ pontjának (Az Elnökség feladatai és hatásköre) g) alpontja
az alábbiak szerint módosul:
(Elkészítés helyett „előterjeszti”, illetve a 2/A. Pont szerinti hatáskör bevonása a felsorolásba)
„g) előterjeszti a Közgyűlés részére a Szakszövetség éves költségvetését, valamint a
Szakszövetség éves gazdálkodásáról a számviteli törvény előírásai alapján készített közhasznú
egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.
4. Az Alapszabály III. rész 12. §-a 2/A pontja törlésre kerül.
(A feladat beillesztése a felsorolás g) pontjába, a melléklet tartalmát jogszabály szabályozza).
Az utolsó bekezdés az alábbi szöveggel az 1. § 10./ pontjába kerül beillesztésre:
„A beszámoló, illetve a közhasznúsági melléklet nyilvános, abba bárki betekinthet, és arról saját
költségére másolatot készíthet.”
5. Az Alapszabály III. rész 12. §-a 3./ pontja h) pontként a 2./ pont alatti felsorolásba kerül
beillesztésre (az azt követő pontok átszámozásával), illetve az alábbi rendelkezéssel egészül ki:
„Realizálódott bevételi előirányzat esetén a Főtitkár az Elnök jóváhagyásával jogosult a kiadási
előirányzatok átcsoportosítására.”
6. Az Alapszabály III. rész 12. §-a 2./ pontjának u) alpontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki,
illetve i) pontként kerülne a felsorolásban elhelyezésre (az azt követő pontok átszámozásával):
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„A Főtitkár az Intéző Bizottság jóváhagyásával - a Szövetség működéséhez szükséges mértékigaz Elnökség jóváhagyása nélkül is hitelt vehet fel, az éves állami támogatás első részletének
várható kiutalásáig.”
7. Az Alapszabály III. rész 13. § 4./ pontjának (Az Intéző Bizottság feladata és hatásköre) a)
alpontja helyébe (az eredeti a) pontban rögzített hatáskör a Főtitkár hatáskörébe kerül) az
alábbi rendelkezés lép:
„a) Javaslatot tesz a Közgyűlés és az Elnökség részére a Szövetség éves költségvetésének,
illetőleg a közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének
elfogadására. Figyelemmel kíséri a költségvetés évközi alakulását, a költségvetési egyensúly
betartása érdekében ellenőrzi a tervezett kiadási előirányzatok felhasználását, jelzi az Elnökség
részére a bevételi előirányzat elmaradását.”
8. Az Alapszabály III. rész 13. §-a 4./ pontjának l) alpontja az alábbiak szerint módosul:
„l.) Javaslatot tesz az Elnökség részére vállalkozói tevékenység elhatározására”
9. Az Alapszabály III. rész 15. §-a az alábbiakkal egészül ki:
„5. Az elnök a Szövetség gazdálkodása, illetve szervezeti működése törvényességének és
hatékonyságának előmozdítása érdekében határozott vagy határozatlan időre elnöki biztost
jelölhet ki.
Az elnöki biztos ellenőrzési-, javaslattételi- és egyetértési jogosultsággal bír a Szövetség
mindazon szervezeti és gazdálkodási ügyeiben amellyel őt az elnök írásban megbízza.
Az elnöki biztos e feladatát a Szövetséggel létesített munkaviszony keretében látja el.”
10. Az Alapszabály III. rész 18. §-a 2./ pontja (A főtitkár feladatai és hatásköre) az alábbi
pontokkal egészül ki (az azokat követő pontok átszámozásával):
a) „Elkészíti a Közgyűlés részére a Szakszövetség éves költségvetését, valamint a Szakszövetség
éves gazdálkodásáról a számviteli törvény előírásai alapján készített közhasznú egyszerűsített
éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet.
b) Gondoskodik a Közgyűlés által elfogadott közhasznú egyszerűsített éves beszámoló és a
közhasznúsági melléklet közzétételéről.
c) Betartja, hogy a kötelezettségvállalások ne lépjék túl a jóváhagyott kiadási előirányzatokat.
Tájékoztatja az Elnökséget a tervezett bevételi előirányzatok elmaradásáról vagy várható
elmaradásáról.”
11.
A Magyar UWW (korábban: FILA) Grappling és Pankráció Szakági Szövetség, azaz az MBSZ jogi
személyiséggel felruházott szakági szövetségének - mint az MBSZ szervezeti egysége – és a
szakág megszüntetése.
Erre tekintettel az Alapszabály III. rész 23. §-a és a szakágra vonatkozó hivatkozások törlésre,
az azt követő pontok pedig átszámozásra kerülnek.
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