
JEGYZŐKÖNYV 
Felvéve 2017.04.04. 16.00 órai kezdettel, 

a Magyar Iyengar Jóga Szövetség Elnökségi ülésén. 

 

 

Elnökségi ülés helye:  AUM Astoria Budapest, Károly krt. 3/A, 1075 

Az Elnök megállapítja, hogy minden Elnökségi tag megjelent az ülésen, az Elnökség határozatképes.  

 

 

NAPIRENDI PONTOK: 

1. napirendi pont: Napirend elfogadása; 

2. napirendi pont: A  MIJSZ 2017. évi Közgyűlés tervezett napirendi pontjainak megvitatása 

3. Napirendi pont:  Bizottságok feladatkörének és működési rendjének módosítása 

 

1. Napirendi pont. A napirendi pontok elfogadása.  

Az Elnök felolvassa a tervezett napirendi pontokat, majd felhívja az elnökség tagjait, hogy 

szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról. 

A megjelentek a javaslat megtárgyalása után igen: 4 ellenszavazat: 0 és tartózkodás: 0 szerint meghozták 

az alábbi: 

1/ 2017.04.04. EÜ sz. határozatot: 

Az elnökség a megjelölt napirendi pontokat elfogadja. 

 

 

2. Napirendi pont: A  MIJSZ 2017. évi Közgyűlés tervezett napirendi pontjainak megvitatása 

Az Elnök  indítványozza az alábbi napirendi pontok Közgyűlésen való megvitatását: 

2016. évi beszámoló elfogadása 

2017. évi Költségvetés elfogadása 

 Tisztségviselők (elnökhelyettes, titkár) megválasztása 

A megjelentek a javaslat megtárgyalása után igen: 4, ellenszavazat: 0 és tartózkodás: 0 szerint meghozták 

az alábbi: 

2/ 2017.04.04.  EÜ sz. határozatot: 

 

Az elnökség  megszavazza a Szövetség  2017. évi Közgyűlésének napirendi pontjait az alábbiak szerint: 

2016. évi beszámoló elfogadása 

2017. évi Költségvetés elfogadása 

 Tisztségviselők (elnökhelyettes, titkár) megválasztása 

 

 

3. napirendi pont :Bizottságok feladatkörének és működési rendjének módosítása 

Az elnök indítványozza, hogy az elnökség tagjai vitassák meg Bizottságok feladatkörének és 

működési rendjének módosítását. 

A megjelentek a javaslat megtárgyalása után igen: 4, ellenszavazat: 0 és tartózkodás: 0 szerint meghozták 

az alábbi: 

3/ 2017.04.04. . EÜ sz. határozatot: 

 

Az elnökség megszavazza az Állandó  Bizottságok feladatkörének és működési rendjének módosításról szóló 

határozatot  az alábbiak szerint: 

Az Állandó Bizottságok Elnökei a Bizottsági tagokkal együtt áttekintik saját működésüket és feladataikat, 



az Elnökséggel egyeztetve aktualizálják a Bizottságok működési rendjét és feladatait.  Legkésőbb a 2017. 

évi második elnökségi ülés Meghívójának kiküldésével egyidejűleg előterjesztik a módosításra vonatkozó 

javaslataikat az Elnökségnek. 

 

 

További indítvány vagy hozzászólás nem lévén, az Elnök megköszönte a tagoknak, hogy eljöttek, és 

berekesztette az ülést. 
 

Kelt: Budapest, 2017.04.04. 

 

 

 

Kovács Adrienn 

Elnök 

 Ábrahám Kata 

Alelnök  

 

 
 

Angyal Enikő 

Kincstárnok 

 Tolner Mária 

Titkár, jegyzőkönyv-vezető   

 

 


