
 
 

Közgyűlési jegyzőkönyv 
 

a Sormási Sportegyesület 2010. május 20-i közgyűléséről 
 
 
Mátyás József levezető elnök a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az eredetileg 
meghatározott 18,30 órai időpontra a közgyűlés nem volt határozatképes, mert a 50 fős 
tagságnak nem jelent meg az 50%-a. A meghívóban is megjelölt 19,00 órai új időpontban 
jelen volt 19 egyesületi tag, és az alapszabály értelmében a közgyűlés ezzel a létszámmal is 
határozatképessé vált. 
 
A közgyűlés a meghívóban szereplő napirendi pontokat 19 igen szavazattal, 0 nem 
szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta.  
A közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének egyszerű többséggel Mátyás Józsefet választotta meg 
a közgyűlés. Ugyancsak egyhangú szavazással elfogadta a közgyűlés a jegyzőkönyv 
hitelesítőjeként Görcsi Zoltán és Lődri Barnabás sporttársakat. 
 
Az első napirendi pont keretében Mátyás József ismertette az elnökség elmúlt évi 
tevékenységét. Megköszönte az önkormányzatnak, és az egyéb támogatóknak az anyagi és 
erkölcsi támogatást, a végzett munkát. Ezt követően Csordás Gyula a labdarúgó szakosztály 
vezetője, valamint Péter Árpád, a pétanque szakosztály vezetője nagy vonalakban 
tájékoztatta a jelenlévőket a szakosztályok elmúlt évi munkájáról.  
 
A közgyűlés az elnökség és a szakosztályok 2009. évben végzett tevékenységről szóló 
beszámolóját 19 igen szavazattal elfogadta. 
 
A beszámolók után a szakosztályvezetők a 2010. évi feladatokat fogalmazták meg. Az 
elmondottak a következők szerint összegezhetők: 
1. Továbbra is biztosítani kell a folyamatos működéshez szükséges pénzügyi fedezetet. 
Kérni kell az önkormányzat anyagi támogatását, a nagyobb természetbeni munkavégzést 
elsősorban a sportpályák fenntartása terén. Folytatni kell a pályázatírást, ehhez kérni kell az 
önkormányzat segítségét is. Továbbra is feladat a szponzorok támogatásának megszerzése. 
2. Folytatni kell a labdarúgó szakosztályban azt a megkezdett munkát, miszerint elsősorban 
a sormási fiataloknak biztosítsuk a sportolási feltételeket. A szakágban a célkitűzés az, hogy 
meg kell maradni erős középcsapatnak. Többre anyagi korlátok miatt sincs lehetőség. 
3. A pétanque szakosztályban az eddig elért eredményeket kell lehetőség szerint megtartani. 
A jövőben elsősorban a pétanque népszerűsítése a feladat, ehhez többször kell nyílt 
versenyeken szerepelni. 
A közgyűlés az elnökség 2010. évi célkitűzéseit 17 igen szavazattal, 2 tartózkodással 
elfogadta.  
 
A második napirendi pont bevezetőjében Mátyás József elnök  ismertette a 2010. évi 
gazdálkodás helyzetét. Tájékoztatta a közgyűlést, hogy 2008-tól a Kanizsa Consult Kft végzi 
a könyvelést, így az esetleges APEH vizsgálat nem találhat kifogásolni valókat. Ismertette a 
2009. évi zárszámadás főbb adatait.  
Ezt követően a Szabó Szilárdné, a Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatta a közgyűlést 
arról, hogy a 2009. évi a zárszámadást, a könyvelést a bizottság áttekintette és azt 
jogszerűnek ítélte meg. A bevételi oldal 1.687 eFt, ebből 150 eFt a tagi kölcsön a 
pénzgazdálkodás átmeneti megsegítésére. A kiadás 1.496 eFt, ebből megtörtént a 150 eFt 
tagi kölcsön visszafizetése. A bizottság a 2009. évi gazdálkodás beszámolóját elfogadásra 
javasolja.  
 
A közgyűlés 2009. évi gazdálkodásról szóló beszámolót  19 igen szavazattal elfogadta. 



 
 
A harmadik napirendi pont keretében Mátyás József, a sportegyesület elnöke javaslatot tett a 
Sormási Sportegyesület Alapszabályának módosítására. 
A módosítás sorrendben az ötödik és azért van szükség rá, mert a sportegyesület elnöksége 
az alapszabály 16. pontja alapján létrehozta a pétanque szakosztályt (erről 2000. január 12-
én döntött az elnökség). A Magyar Pétanque Szövetségnek, mint golyósportos szakági 
szövetségnek a Sormási Sportegyesület tagja és a szabályok szerint a szövetségi tagok 
alapszabályában nevesítve kell megjelenni az adott sportágnak. A módosítással nevesítésre 
kerül a labdarúgó szakosztály is. Ennek alapján az alapszabály 16. pontját a következők 
szerint javasolta módosítani: 
„16. Az egyesület labdarúgó és golyósport (pétanque, bocsa, lyonnaise, gyepteke) 
szakosztályokat működtet, melyek működését a közgyűlés által elfogadott Szervezeti és 
Működési Szabályzat tartalmazza.” 
Hozzátette, hogy a szakosztályok a nevesítés után továbbra is az egyesület keretében 
működnek és nem számítanak önálló jogi személynek. 
 
A közgyűlés 19 igen szavazattal a Sormási Sportegyesület Alapszabályának 16. pontját a 
következők szerint módosította: 
Az egyesület labdarúgó és golyósport (pétanque, bocsa, lyonnaise, gyepteke) 
szakosztályokat működtet, melyek működését a közgyűlés által elfogadott Szervezeti 
és Működési Szabályzat tartalmazza. 
 
A negyedik napirendi pont keretében egyéb kérdések merültek fel, amiről a közgyűlésnek 
nem kellett dönteni.  
 
Az ülés levezető elnöke a közgyűlést 19,52 órakor bezárta. 
 

Kmft. 
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