Jegyzőkönyv
Közgyűlés
Békéscsabai Előre Úszó Klub
Készült: 2010. május 26-án,Fegyveres Erők Klubja.
/Szabadság tér 6./
Jelen vannak: jelenléti ív szerint.
Máté László elnök: 16:30-kor bejelenti,hogy a 16:30-ra összehívott közgyűlés
határozatképtelen, tekintettel arra, hogy nem jelent meg a szavazásra jogosultaknak több mint
a fele.
Máté László elnök 17:00-kor köszönti a megjelenteket és megnyitja a határozatképtelenség
miatt megismételt közgyűlést. Bejelenti, hogy a megismételt közgyűlés a meghívóban
szereplő eredeti napirendi pontok vonatkozásában a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes.
Felkéri a közgyűlés levezetésére Papné Dr. Marik Saroltát.
Szavazás: egyhangúlag elfogadva 1/2010. (05.26.) szám alatt.
Papné Dr. Marik Sarolta: felkéri jegyzőkönyvvezetőnek Szemenyei Olgát.
Szavazás: egyhangúlag elfogadva 2/2010. (05.26.) szám alatt.
Papné Dr. Marik Sarolta: Felkéri Szász Péternét és Such Jánost a jegyzőkönyv hitelesítésére,
akik ezt elfogadják.
Szavazás: egyhangúlag elfogadva 3/2010. (05.26.) szám alatt.
Papné Dr. Marik Sarolta: Ismerteti a napirendi pontokat.
1. A 2009. évi mérleg,beszámoló és közhasznúsági
jelentés,felügyelő bizottság beszámolójának megtárgyalása,elfogadása.
2. A 2010. évi költségvetés megtárgyalása,elfogadása.
3. Az egyesület alapszabályának módosítása.
Szavazás: egyhangúlag elfogadva 4/2010. (05.26.) szám alatt.
Máté László elnök: Ismerteti a 2009. évi költségvetés bevételi és
kiadási oldalát.
Dokumentum csatolva.
Összegzi a beszámolót és felteszi a kérdést,hogy van-e valakinek
észrevétele. Senkinek sincs észrevétele.
Szavazás: egyhangúlag elfogadva 5/2010. (05.26.) szám alatt.
Nagy Krisztina,Felügyelő Bizottság elnöke: Felolvassa beszámolóját.
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Beszámoló csatolva.
Szavazás: egyhangúlag elfogadva 6/2010. (05.26.) szám alatt.
Szarvas János vezetőedző: Felolvassa szakmai beszámolóját.
Beszámoló csatolva.
Szavazás: egyhangúlag elfogadva 7/2010. (05.26.) szám alatt.
Máté László elnök: Ismerteti a 2010.évi bevételi tervezetet.
Dokumentum csatolva.
Szavazás: Egyhangúlag elfogadva 8/2010. (05.26.) szám alatt.
Dr. Judik Ildikó: Ismerteti az alapszabály módosításra tett javaslatokat.
1.)Az Alapszabály 12. és 13. pontjai – a jogi személy tagokra vonatkozó rendelkezések törlésre kerülnek, tekintettel arra, hogy a jogi személy tagokra vonatkozó eltérő szabályozás
sérti a jogegyenlőség elvét.
Szavazás: Egyhangúlag elfogadva 9/2010. (05.26.) szám alatt.
2.) Az alapszabály közgyűlésre vonatkozó rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak:
- A 17. )pont kiegészül a következőkkel: A távolmaradás következményeire a tagok figyelmét
a közgyűlésre szóló meghívóban fel kell tüntetni.
- a 18.) pont első bekezdése az alábbiakra módosul:
18.A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, általában egyszerű szótöbbséggel hozza,
szavazategyenlőség esetén a javaslatot újra kell tárgyalni.
- a 19.) pont c.), d.) alpontjai az alábbiakra módosulnak:
a.) Az elnökség, az elnök, a felügyelő bizottság 3 évre szóló megválasztása
b.) az évi rendes közgyűlésen meg kell tárgyalni az éves pénzügyi tervet, illetve az előző
éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számviteli törvény rendelkezései szerint
készített beszámolót
Szavazás: Egyhangúlag elfogadva 10/2010. (05.26.) szám alatt.

3.) Az Alapszabály 20.) pontjának 2. és 3. bekezdése, valamint az elnökség hatáskörét és
feladatait meghatározó i.) pont az alábbiakra módosul:
Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal kell összehívni. Az
üléseket az elnök írásban, a napirend közlésével hívja össze. Az ülések nyilvánosak.
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Az elnökség határozatképes, ha a tagok több mint a fele ( 50 % + 1 fő) jelen van.
Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazás útján hozza. Szavazategyenlőség esetén a
javaslatot újra kell tárgyalni.
i.)a tagdíj összegének, a fizetés ütemének és határidejének meghatározása.
Szavazás: Egyhangúlag elfogadva 11/2010. (05.26.) szám alatt.
4.) Az Alapszabály 26.) pontja kiegészül az alábbiakkal:
Az egyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével
összefüggő kereskedelmi tevékenységet ( ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak
hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata,
illetve működtetése – e rendelkezés alkalmazásában – a sportegyesület alaptevékenységének
minősül.
Szavazás: Egyhangúlag elfogadva 12/2010. (05.26.) szám alatt.
5.) Az Alapszabály 29.) pontja az alábbiakra módosul:
29. A sportegyesületre megfelelően alkalmazni kell – a végelszámolásra vonatkozó
rendelkezések kivételével – a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról
szóló törvény szabályait. A sportegyesület bírósági eloszlatása esetén a hitelezők kielégítése
után fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül és azt közérdekű sportcélra kell fordítani.
Szavazás: Egyhangúlag elfogadva 13/2010. (05.26.) szám alatt.
6.) Az Alapszabály 31.) pontja az alábbiakra módosul:
31. A sportegyesület megszűnik, ha
a.) feloszlását, illetve más társadalmi szervvel történő egyesülését a közgyűlés
kétharmados többséggel kimondja,
b.) a bíróság feloszlatja,
c.) a bíróság az ügész keresete alapján a megszűnését megállapítja..
7.) Az Alapszabály 8.) pontja, az egyesületi tag jogait szabályozó rendelkezés b.) pontja
kiegészül az alábbiak szerint:
b.)választhat és tisztségre választható, de a kiskorú egyesületi tag képviseletet, vagy
bankszámla feletti rendelkezési jogot nem láthat el
Szavazás: Egyhangúlag elfogadva 14/2010. (05.26.) szám alatt.
Papné Dr. Marik Sarolta: Megállapítja, hogy az alapszabály javasolt módosításait a
megjelentek egyhangúlag elfogadták. Megkérdezi,hogy van-e valakinek
észrevétele,hozzászólása.
Kiszely András: Hányan morzsolódtak le 2009-ben?
Szarvas János vezetőedző: Kb. 30-40 gyerek morzsolódott le,főleg

4
Fekete Tamás és Bodnár Tímea csoportjait érintette. A tagdíj befizetések mértékében ez
teljesen jól látszódik.
Máté László elnök: Egyéb napirend, hozzászólás, kérdés hiányában megköszöni a részvételt
és bezárja a közgyűlést.
Békéscsaba,2010.május 26.

……………………………
Szász Péterné
Jegyzőkönyv hitelesítő

….………………………..
Such János
Jegyzőkönyv hitelesítő

……………………………
Szemenyei Olga
Jegyzőkönyv vezető

