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Mátyás József levezető elnök a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az eredetileg 
meghatározott 18,30 órai időpontra a közgyűlés nem volt határozatképes, mert a 47 fős 
tagságnak nem jelent meg az 50%-a. A meghívóban is megjelölt 19,00 órai új időpontban 
jelen volt 13 egyesületi tag, és az alapszabály értelmében a közgyűlés ezzel a létszámmal is 
határozatképessé vált. 
 
A közgyűlés a meghívóban szereplő napirendi pontokat 13 igen szavazattal elfogadta.  
A közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének egyszerű többséggel Mátyásné Anek Juditot 
választotta meg a közgyűlés. Ugyancsak egyhangú szavazással elfogadta a közgyűlés a 
jegyzőkönyv hitelesítőjeként Péter Árpád és Czupi Jenő sporttársakat. 
 
Az első napirendi pont keretében Mátyás József SE elnök ismertette az elnökség elmúlt évi 
tevékenységét. Megköszönte az önkormányzatnak, és az egyéb támogatóknak az anyagi és 
erkölcsi támogatást, a végzett munkát. Tájékoztatta a közgyűlést arról, hogy a szakosztályok 
a megszokott munkát végezték. A labdarúgó szakosztály részt vett az MLSZ Zala megyei 
Igazgatósága által szervezett megyei bajnokság III. osztály Déli csoportjában. A pétanque 
szakosztály a szokásos versenyeken vett részt. Megújítottuk a szövetségi tagságunkat. 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 2013. évben végzett tevékenységről szóló 
beszámolóját 11 igen 2 tartózkodás szavazattal elfogadta. 
 
A beszámolók után a szakosztályvezetők a 2014. 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. Meg kell keresni a módját, hogy a 
sporttelepen reklámfelületet értékesíthessünk, ezzel is növelve a pénzügyi lehetőségeinket. 
Továbbra is feladat a szponzorok támogatásának megszerzése. 
2. Folytatni kell a labdarúgó szakosztályban azt a megkezdett munkát. A szakágban a 
célkitűzés az, hogy meg kell maradni erős középcsapatnak. A feljutás egyelőre nem cél.  
3. A pétanque szakosztályban az eddig elért eredményeket kell megtartani.  
 
A közgyűlés az elnökség 2014. évi célkitűzéseit 13 igen szavazattal elfogadta.  
 
A második napirendi pont bevezetőjében Mátyás József elnök  ismertette a 2013. évi 
gazdálkodás helyzetét, a 2013. évi zárszámadás főbb adatait.  
Ezt követően a Szabó Szilárdné, a Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatta a közgyűlést 
arról, hogy a 2013. évi a zárszámadást, a könyvelést a bizottság áttekintette és azt 
jogszerűnek ítélte meg. A bevételi oldal 961 eFt, a kiadás 1.122 eFt volt. Ebben 150 eFt tagi 
kölcsön is volt, ami visszafizetésre került. A bizottság a 2013. évi gazdálkodás beszámolóját 
elfogadásra javasolja.  
 
A közgyűlés 2013. évi gazdálkodásról szóló beszámolót  13 igen szavazattal elfogadta. 
 
A harmadik napirendi pont keretében egyéb kérdések merültek fel, amiről a közgyűlésnek 
nem kellett dönteni.  



 
Az ülés levezető elnöke a közgyűlést 20,15 órakor bezárta. 
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