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Mátyás József, az egyesület elnöke a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a közgyűlés 
határozatképes, mert a 33 fős létszámú tagságból a meghívóban meghirdetett 18,30 órára 
megjelent 19 fő. 
Javaslatot tett a közgyűlés levezető elnökére Csordás Gyula alelnök személyében, a 
javaslatot a jelenlévők egyhangú szavazással elfogadtak. 
Ezt követően bejelentette, hogy a továbbiakban nem kíván az egyesület elnöke lenni, erről a 
tisztségéről szóló lemondó levelét átadta Csordás Gyula alelnöknek. Bejelentette továbbá, 
hogy az egyesületi tagságát a jövőben is fenntartja. 
Csordás Gyula a lemondó levél átvételét követően bejelentette, hogy Görcsi Zoltán elnökségi 
tag is lemondott a tisztségéről. Ebből következően egyedül maradt a 3 tagú vezetőségből és 
javasolta, hogy ez a közgyűlés most válasszon új vezetőséget 5 éves időtartamra. Ha ehhez 
szükséges, ő is lemond a tisztségéről. A javaslatot a jelenlévők egyhangú szavazással 
elfogadták. 
Ugyancsak egyhangú szavazással fogadták el a meghívóban rögzített napirendi pontokat, 
vagyis először megtörténik a tisztségviselők megválasztása, második napirendi pontban 
pedig az alapszabály módosítása. 
A levezető elnök javaslatot tett arra, hogy a tisztségviselők megválasztása a módosított 
alapszabály szerint történjen. Javasolta, hogy a szavazatszámláló bizottság két tagjának 
Horváth Dénest és Nagy Ákost fogadja el a közgyűlés. Javasolta, hogy jegyzőkönyvvezető 
Mátyásné Anek Judit, jegyzőkönyv hitelesítő Majoros Meliton és Czupi Jenő legyen. A 
közgyűlés a javaslatot egyhangú szavazással elfogadta. 
 
Az első napirendi pont keretében Mátyás József leköszönt elnök bevezetésként elmondta, 
hogy a meghívó kiküldésekor Görcsi Zoltán elnökségi tag helyett lett volna szükség 
tisztségviselő választásra, ezért volt a meghívóban. Időközben benne is megérett az 
elhatározás, hogy nem folytatja a sportvezetői tevékenységét, ezért lemondott. 
Csordás Gyula levezető elnök a bejelentést tudomásul vette, majd ismertette a módosításra 
kerülő alapszabály szerinti tisztségviselő-választás előírásait. Ennek megfelelően az 
egyesület elnökét, alelnökét és elnökségi tagját titkos, írásbeli szavazással kell 
megválasztani 5 éves időtartamra. A jelölés nyilvános, a tagok közül bárki javaslatot tehet 
elnökre, alelnökre, elnökségi tagra, akár többre is. Valamennyi jelölt felkerül a szavazólapra, 
a választás titkos lesz, a szavazatokat a szavazatszámláló bizottság összesíti, az eredményt 
a levezető elnök hirdeti ki. A szavazáshoz szükséges urna másik helyiségben lesz 
elhelyezve, a szavazólapokat a szavazatszámláló bizottság osztja ki a jelenléti íven szereplő 
egyesületi tagoknak. 
 
Gurdonyi Tibor javaslatot tett arra, hogy az egyesület elnöke Lődri Ádám, alelnöke Csordás 
Gyula, elnökségi tagja Kukor Tihamér legyen.  
Más javaslat nem hangzott el, ezért a levezető elnök kérdésére a javaslatot a közgyűlés 
egyhangúlag elfogadta. A levezető elnök felszólította a szavazatszámláló bizottságot a 
feladatai elvégzésére és18,50 órakor 10 perces szünetet rendelt el. 
 
A levezető elnök a közgyűlést 19,00 órakor ismét megnyitotta. A szavazatszámláló bizottság 
kiosztotta a szavazólapokat, a jelenlévők egyenként, a szomszédos helyiségben lévő urnába 
bedobták a szavazólapokat. A szavazatszámláló bizottság megszámlálta a leadott 
szavazatokat és Horváth Dénes a következő tájékoztatást adta. A leadott szavazatok száma 
19 db, valamennyi érvényes. Az elnöki tisztségre Lődri Ádám 19, az alelnöki tisztségre 



 

 

Csordás Gyula 19, az elnökségi tagságra Kukor Tihamér 19 szavazatot kapott. A 
lebonyolított titkos szavazás érvényes és eredményes.  
 
Csordás Gyula levezető elnök és az újonnan megválasztott egyesületi alelnök a következő 
határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé: 
 
Határozati javaslat: 
A Sormási Sportegyesület közgyűlése 5 éves időtartamra (2021. július 31-ig) 
Lődri Ádám (Nagykanizsa, 1985.12.20. an.: Kálmán Ágnes) 8881 Sormás, Arany J. u. 9. 
sz. alatti lakost az egyesület elnökének, 
Csordás Gyula (Nagykanizsa, 1957.04.01. an.: Benke Ilona) 8881 Sormás, Arany J. u. 
18. sz. alatti lakost az egyesület alelnökének, 
Kukor Tihamér (Nagykanizsa, 1981.06.15. an.: Czuczor Andrea) 8800 Nagykanizsa, 
Szent Rókus u. 51/a. sz. alatti lakost 
megválasztotta. 
A megválasztott elnök az egyesület alapszabályának módosítása során a változásokkal 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: Lődri Ádám elnök 
 
Csordás Gyula levezető elnök a javaslatot szavazásra tette fel, amit a jelenlévők 19 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül (egyhangúlag) elfogadtak. 
 
1/2016.07.15. sz. KGY. határozat: 
A Sormási Sportegyesület közgyűlése 5 éves időtartamra (2021. július 31-ig) 
Lődri Ádám (Nagykanizsa, 1985.12.20. an.: Kálmán Ágnes) 8881 Sormás, Arany J. u. 9. 
sz. alatti lakost az egyesület elnökének, 
Csordás Gyula (Nagykanizsa, 1957.04.01. an.: Benke Ilona) 8881 Sormás, Arany J. u. 
18. sz. alatti lakost az egyesület alelnökének, 
Kukor Tihamér (Nagykanizsa, 1981.06.15. an.: Czuczor Andrea) 8800 Nagykanizsa, 
Szent Rókus u. 51/a. sz. alatti lakost 
megválasztotta. 
A megválasztott elnök az egyesület alapszabályának módosítása során a változásokkal 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: Lődri Ádám elnök 
 
 
A második napirendi pont keretében a levezető elnök ismertette, hogy az egyesület 
alapszabályát jogszabályi előírás értelmében módosítani kell úgy, feleljen meg Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek, az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvénynek és a sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezéseinek.  
Tekintettel arra, hogy Sormáson megszűnt a kulturális egyesület, indokolt az egyesület 
tevékenységi körének, céljának és ennek következtében az egyesület nevének is 
módosítása. 
Az egyesület főbb tevékenységi köre a módosítás után: kulturális, sport- és szabadidő, 
környezetvédelmi és hagyományőrző tevékenység. A részleteket, az egyesület célját a 
módosított alapszabály részletesen tartalmazza.  
A jövőben az egyesület új vezetőséggel fog működni. Felügyelő Bizottság pedig a módosított 
alapszabály értelmében a jövőben nem működik. 
Ezt követően – bár az egyesület honlapján (sormasse.hu) az új alapszabály közzé volt téve – 
a levezető elnök felolvasta az egységes szerkezetbe foglalt új alapszabályt.  
A módosításokkal kapcsolatban a megjelent egyesületi tagoknak észrevétele nem volt. 



 

 

Levezető elnök javasolta az új, egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadását a 
következő határozati tartalommal: 
 
Határozati javaslat: 
A Sormási Sportegyesület közgyűlése az egyesület alapszabály módosítását elfogadja, az 
egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt 2016. július 31-én hatályba lépteti, az abban 
foglaltakat a tagok magukra nézve kötelezőnek elismerik. Az egyesület neve a jövőben 
Sormási Kulturális- és Sportegyesület, fő tevékenységi köre: kulturális, sport- és 
szabadidő,környezetvédelmi és hagyományőrző tevékenység. Az egyesület a jövőben 3 fő 
elnökséggel működik, Lődri Ádám elnök, Csordás Gyula alelnök és Kukor Tihamér elnökségi 
tag személyében. Az elnökség mandátuma 2021. július 31-ig tart, ezt követően új elnökséget 
kell választani. Utasítja Lődri Ádám elnököt, hogy a változások átvezetésével kapcsolatban a 
további intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: Lődri Ádám elnök 
 
Csordás Gyula a javaslatot szavazásra tette fel, a jelenlévők 19 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (egyhangúlag) elfogadták. 
 
 
2/2016.07.31. sz. KGY. határozat: 
A Sormási Sportegyesület közgyűlése az egyesület alapszabály módosítását elfogadja, az 
egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt 2016. július 15-én hatályba lépteti, az abban 
foglaltakat a tagok magukra nézve kötelezőnek elismerik. Az egyesület neve a jövőben 
Sormási Kulturális- és Sportegyesület, fő tevékenységi köre: kulturális, sport- és 
szabadidő,környezetvédelmi és hagyományőrző tevékenység. Az egyesület a jövőben 3 fő 
elnökséggel működik, Lődri Ádám elnök, Csordás Gyula alelnök és Kukor Tihamér elnökségi 
tag személyében. Az elnökség mandátuma 2017. április 15-ig tart, ezt követően új 
elnökséget kell választani. Utasítja Lődri Ádám elnököt, hogy a változások átvezetésével 
kapcsolatban a további intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: Lődri Ádám elnök 
 
 
A közgyűlésen egyéb kérdések nem merültek fel, az ülés levezető elnöke a közgyűlést 20,35 
órakor bezárta. 
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jegyzőkönyvvezető 

 
 
 

Majoros Meliton 
jegyzőkönyv hitelesítő 

Czupi Jenő 
jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 

Csordás Gyula 
levezető elnök 


