JEGYZŐKÖNYV
a Sormási Sportegyesület 2016. november 20-i közgyűléséről
Mátyás József, az egyesület ügyvezető elnöke a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a
közgyűlés határozatképes, mert a 33 fős létszámú tagságból a meghívóban meghirdetett
17,00 órára megjelent szavazásra jogosult 17 fő.
Javasolta, hogy jegyzőkönyvvezető Mátyásné Anek Judit, jegyzőkönyv hitelesítő Gurdonyi
Tibor és Czupi Jenő legyen. A közgyűlés a javaslatot egyhangú szavazással elfogadta.
Mátyás József ügyvezető elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy közgyűlésnek egyetlen
napirendi pontja van, mégpedig a 2016. július 31-én elfogadott alapszabály módosítása. A
napirendet a közgyűlés elfogadta.
A 2016. július 31-én elfogadott alapszabályt az előírásoknak megfelelő formában és módon
benyújtottuk a Zalaegerszegi Törvényszéknek, kérve a változások bejegyzését a
nyilvántartásba. A Törvényszék a benyújtott alapszabályt áttanulmányozta és javaslatot tett a
módosításra. Javasolta, hogy a közgyűlés döntsön arról, hogy az egyesület a jövőben
kifejezetten sportegyesületként kíván-e működni? Amennyiben igen, akkor kifejezetten
sporttevékenységgel, versenytevékenységgel, utánpótlás-neveléssel, szabadidősporttal
foglalkozhatnánk. Amennyiben a tevékenységi körünk kibővül kulturális, környezet- és
természetvédelmi,
hagyományápolási,
hagyományőrzési
feladatokkal,
úgy
a
nyilvántartásban az egyesület jellegeként nem sportegyesület lesz bejegyezve. Ebben az
esetben az alapszabályban helytelen a Sporttörvény előírásaira hivatkozni. Módosítani
szükséges az alapszabály XI/3 pontját is, ugyanis ellentmondás van abban, hogy a XI/1.
pont szerint a közgyűlést az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök vezeti. A XI/3. pontban
viszont a közgyűlés levezető elnököt választ.
A javaslatot az elnökség áttanulmányozta és úgy ítéli meg, hogy a módosítások indokoltak.
Ennek megfelelően a módosított alapszabály bevezető részéből kikerül a „és a sportról
szóló 2004. évi I. törvény (Stv.” szövegrész. Kikerül az alapszabály XV. (módosított
fejezetszámozásnál a XVI.) fejezetéből a „a sportról szóló 2004.évi I. törvény (Stv.)”
szövegrész is. Az ellentmondás feloldására a XI/3. pontból törölni kell a „a levezető elnök,”
szövegrészt is, ami azt jelenti, hogy a közgyűlést csak az elnök, illetve akadályoztatása
esetén csak az alelnök vezetheti. Az előző módosításokhoz kapcsolódik az egyesület
megszűnésével kapcsolatos előírások újraszabályozása is a módosított számozású XV.
fejezben.
Az alapszabály átdolgozásakor derült ki, hogy az eredeti alapszabályban kétszer szerepel a
XI. fejezet. A módosítás során a második XI. fejezet XII. fejezetre változik, innen a fejezetek
újraszámozva a XVI. fejezetig.
A fentiek szerint módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt az egyesület tagjai
a meghívóval együtt megkapták, a tartalmát megismerhették.
A jelenlévők a módosítási javaslattal kapcsolatban kérdést, észrevételt nem tettek, ezért
Mátyás József ügyvezető elnök szavazásra tette fel az alapszabály módosítását a
következők szerint:
Határozati javaslat:
A Sormási Sportegyesület közgyűlése az egyesület 2016. július 31-én módosított
alapszabályának újabb módosítását elfogadja. Az egyesület a jövőben nem kifejezetten
sportegyesületként fog működni, hanem a fő tevékenységi köre kulturális, sport- és
szabadidő,környezetvédelmi és hagyományőrző tevékenység. Az egységes szerkezetbe
foglalt módosított alapszabályt 2016. november 20-án hatályba lépteti, az abban foglaltakat a
tagok magukra nézve kötelezőnek elismerik. Az egyesület neve a módosítás után is
Sormási Kulturális- és Sportegyesület marad. Utasítja Lődri Ádám elnököt, hogy a változások
átvezetésével kapcsolatban a további intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2016. november 25.
Felelős: Lődri Ádám elnök

A határozati javaslatot a jelenlévők 17 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
(egyhangúlag) elfogadták és határozattá emelték.
1/2016.11.20. sz. KGY. határozat:
A Sormási Sportegyesület közgyűlése az egyesület 2016. július 31-én módosított
alapszabályának újabb módosítását elfogadja. Az egyesület a jövőben nem kifejezetten
sportegyesületként fog működni, hanem a fő tevékenységi köre kulturális, sport- és
szabadidő, környezetvédelmi és hagyományőrző tevékenység. Az egységes szerkezetbe
foglalt módosított alapszabályt 2016. november 20-án hatályba lépteti, az abban foglaltakat a
tagok magukra nézve kötelezőnek elismerik. Utasítja Lődri Ádám elnököt, hogy a változások
átvezetésével kapcsolatban a további intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2016. november 25.
Felelős: Lődri Ádám elnök
A közgyűlésen egyéb kérdések nem merültek fel, Mátyás József ügyvezető elnök a
közgyűlést 18,10 órakor bezárta.
Kmft.
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