
HATÁROZATOK TÁRA  

Magyar Táncművészeti Főiskola Konzisztóriuma 2016.  
  

  

1/2016. (02.19.) sz. határozat  

A konzisztórium elnökének megválasztásáról.  

   

Szakály György szóbeli, valamint Ókovács Szilveszter írásbeli javaslata alapján – a 

konzisztóriumi tagok egyetértése mellett – a testület titkos szavazás során, 3 igen és 1 

tartózkodó szavazattal a Magyar Táncművészeti Főiskola Konzisztóriumának Elnökévé Bán 

Teodórát, a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját és művészeti vezetőjét 

választja.  

  

Az elnök megbízatása kuratóriumi tagságának megszűnéséig szól.  

  

……..   

  

  

2/2016. (02.19.) sz. határozat  

A konzisztórium ügyrendjének elfogadásáról.  
   

A konzisztórium tagjai megvitatták és az elhangzott két módosító javaslattal együtt, nyílt 

szavazással egyhangúlag elfogadják a Magyar Táncművészeti Főiskola Konzisztóriumának 

Ügyrendjét.  

  

……..   

  

  

3/2016. (03.01.) számú határozat Az Intézményfejlesztési Tervhez egyetértés adásáról  

  

A Konzisztórium a kiküldött írásos előterjesztés, valamint az ahhoz írásban fűzött észrevételek 

alapján részletesen megtárgyalta, és az ülésen elhangzott két módosító javaslattal* együtt, nyílt 

szavazással egyhangúlag egyetértését adja a Magyar Táncművészeti Főiskola  

Intézményfejlesztési Tervéhez, egyben javasolja a Szenátus általi elfogadását.   

  

*A 8. oldal utolsó mondata, valamint az 5. oldal harmadik bekezdésének második sorában szereplő 

„már” szó törlendő.  

……..  

  

  

A Magyar Táncművészeti Főiskola Konzisztóriumának 4/2016. (03.29.) számú 

határozata a főiskola 2015. évi költségvetési beszámolójához előzetes egyetértés 

megadásáról  

  



A Konzisztórium a kiküldött írásos előterjesztés, valamint az ahhoz Bán Teodóra elnök asszony 

által írásban megküldött elfogadó javaslat alapján részletesen megtárgyalta, és nyílt szavazással 

egyhangúlag egyetértését adja a Magyar Táncművészeti Főiskola 2015. évi költségvetéséről 

szóló beszámolóhoz, egyben javasolja a Szenátus általi elfogadását.   

  

……..  

  

  

A Magyar Táncművészeti Főiskola Konzisztóriumának 5/2016. (03.29.) számú 

határozata a főiskola 2016. évi költségvetéséhez előzetes egyetértés megadásáról  

  

A Konzisztórium a kiküldött írásos előterjesztés, valamint az ahhoz Bán Teodóra elnök asszony 

által írásban megküldött elfogadó javaslat alapján részletesen megtárgyalta, és nyílt szavazással 

egyhangúlag egyetértését adja a Magyar Táncművészeti Főiskola 2016. évi költségvetéséhez, 

egyben javasolja a Szenátus általi elfogadását.   

  

……..  

  

  

A Magyar Táncművészeti Főiskola Konzisztóriumának 6/2016. (03.29.) számú 

határozata a főiskola 2016. évi EVSZA szerinti költségvetéséről   

  

A Konzisztórium a kiküldött írásos előterjesztés, valamint az ahhoz Bán Teodóra elnök asszony 

által írásban megküldött elfogadó javaslat alapján részletesen megtárgyalta, és nyílt szavazással 

egyhangúlag egyetértését adja a Magyar Táncművészeti Főiskola 2016. évi EVSZA szerinti 

költségvetéséhez, egyben javasolja a Szenátus általi elfogadását.   

  

……..  

  

  

A Magyar Táncművészeti Főiskola Konzisztóriumának 7/2016. (03.29.) számú 

határozata a főiskola 2016. évi vagyongazdálkodási tervéhez előzetes egyetértés 

megadásáról  

  

A Konzisztórium a kiküldött írásos előterjesztés, valamint az ahhoz Bán Teodóra elnök 

asszony által írásban megküldött elfogadó javaslat alapján részletesen megtárgyalta, és nyílt 

szavazással egyhangúlag  egyetértését  adja  a  Magyar  Táncművészeti 

 Főiskola  2016..  évi vagyongazdálkodási tervéhez, egyben javasolja a Szenátus 

általi elfogadását.   

  

  


