CLUB DYNAMIC SPORTEGYESÜLET
2011. január 10-én megtartott közgyűlés jegyzőkönyve
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: a Club Dynamic SE közgyűlésén 2011.01-10-én 18 órakor
Levezető elnök Ács Sánta Imre
Jegyzőkönyv hitelesítők: Kasza Ferenc, Solti Attila
Jegyzőkönyvvezető: Boda Erika
Közgyűlésen résztvevők:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ács Sánta Imre
Kasza Ferenc
Kasza Péter
Solti Attila
Vetró Nándor
Fekete Attila

Ács Sánta Imre elnök megnyitotta a közgyűlést.
Megállapításra került, hogy közgyűlés nem szavazóképes.
Ezért a közgyűlés a meghívóban meghatározott időpontban újra összehívásra került. Így
a megjelentek számától függetlenül – változatlan napirenddel - határozatképes.
1.
Felügyelőbizottsági tagok lemondása (Kasza Ferenc, Kasza Péter) – a megváltozott
életkörülményeikre hivatkozva, nem tudják ellátni feladatukat.
Kérdés, elfogadja-e a közgyűlés Kasza Ferenc, Kasza Péter felügyelőbizottsági tagok
lemondását?
Tartózkodott: 2 fő Igen szavazat: 4 fő Nem szavazat: 0 fő
Tehát a közgyűlés 4 fő igen, 2 fő tartózkodása mellett elfogadta a felügyelőbizottsági
tagok lemondását.
Az egyesület felügyelőbizottsága a felügyelőbizottsági tagok lemondására való
tekintettel 2011. jan. 10-én megszűnik. Mivel az egyesület éves árbevétele nem éri el az
5.000.000 Ft-ot. Így az 1997. évi CLVI. törvényben megjelölt felügyeleti szerv új
felügyelőbizottsági tagok megválasztására nem kerül sor.
2.
A vezetőségi tagok változása:
Hajdú Róbert és Gera József helyett Solti Attila és Fekete Attila lesz.
Hajdú Róbert és Gera József a közgyűlésen nem jelent meg, egyéb elfoglaltságra való
tekintettel.
Közgyűlés felé írásban jelezték kilépési szándékukat, mivel más sportegyesületben
vezető beosztást látnak el, így már nem tudják ellátni maradéktalanul feladataikat a
Club Dynamic Sport Egyesületben. Így szükségessé válik a vezetőség új tagokkal való
kiegészítése. Az új személyek Fekete Attila és Solti Attila lesz. Miután Fekete Attila
2

és Solti Attila bemutatkozott, önéletrajzát a közgyűlés előzőleg megismerte.
Szavazásra bocsájtotta a kérdést.
Kérdés, a közgyűlés elfogadja-e Hajdú Róbert és Gera József vezetőségi tagok
lemondását?
Igen szavazat: 6 fő Nem szavazat: 0 fő Tartózkodik: 0 fő
Tehát a közgyűlés 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadta Hajdú Róbert és Gera
József vezetőségi tagok lemondását.
Kérdés, a közgyűlés elfogadja-e Fekete Attila személyét a vezetőségben?
Igen szavazat: 5 fő Nem szavazat: 0 fő Tartózkodik: 1 fő
Tehát a közgyűlés 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadta Fekete Attila vezetőségi
tagságát.
A közgyűlés elfogadja-e Solti Attila személyét a vezetőségben. Miután
Igen szavazat: 5 fő Nem szavazat: 0 fő Tartózkodik: 1 fő
Tehát a közgyűlés 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadta Solti Attila vezetőségi
tagságát.
Új elnökhelyettes választása: mivel Butty Lászlóval évek óta a sportegyesület részéről
mindenféle kapcsolat megszűnt, ezért aktuálissá vált az elnökség új aktív elnökhelyettes
választása. Az új elnökhelyettes személyére egy pályázat érkezett, ezt a közgyűlés
megismerte és a kérdést szavazásra bocsájtotta.
Kérdés, a közgyűlés elfogadja-e Butty László személye helyett Gombos Attila
elnökhelyettessé választását?
Igen szavazat: 6 fő Nem szavazat: 0 fő Tartózkodik: 0 fő
Tehát a közgyűlés 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadta Gombos Attila
elnökhelyettessé történő megválasztását.
3.
Két változás történik a SE-ben:
- Módosítva lesz az alapszabályzat
- Közhasznúság
Miután a közgyűlés megismerte a módosított jelen gazdasági helyzetnek megfelelően a
jogszabályokat figyelembe véve aktualizált alapszabályzatot, mely tartalmazza egyben
azt is, hogy a sportegyesület közhasznúvá válik, ezáltal szélesebb spektrumon pályázhat.
A változással kapcsolatos kérdést szavazásra bocsájtotta.
Kérdés, a közgyűlés elfogadja-e a sportegyesületen belül az alapszabály módosítását.
Igen szavazat: 6 fő Tartózkodik: 0 fő Nem szavazat: 0 fő
Tehát a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a módosított alapszabályzatot és a
közhasznúsági fokozatot.
Szeged, 2011. január 10.
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________________________
jegyzőkönyvvezető

______________________
elnök

________________________
1.hitelesítő

______________________
2. hitelesítő

2011. január 10-én megtartott közgyűlés

JELENLÉTI ÍV

Ács Sánta Imre ______________________________________
Solti Attila

______________________________________

Fekete Attila

______________________________________

Kasza Ferenc

______________________________________

Kasza Péter

______________________________________

Vetró Nándor ______________________________________
Boda Erika

______________________________________
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