KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
amely közgyűlési jegyzőkönyv készült a Fogyatékosok Országos Diák- és
Szabadidősport Szövetsége (a továbbiakban Egyesület) 2016.02.26-án 15.00
órakor megtartott rendkívüli Közgyűléséről:
___________________________________________________________________________
A Közgyűlés helyszíne: Szombathely, Őrvidék Ház (11-es Huszár út 40.)
Szabó László elnök, a Közgyűlés összehívója, köszöntötte az egybegyűlt tagokat.
Megállapította, hogy a Közgyűlés összehívása ellen senki sem tett kifogást.
Kijelentette, hogy a jelen jegyzőkönyv - I. számú mellékletét - képező jelenléti íven
szereplő x14 tag megjelenésével, a Közgyűlés határozatképes.
A megjelentek egyhangúlag, 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül) Szabó Lászlót választják meg a Közgyűlés levezető elnökének és
Toponári Gábor tagot szavazatszámlálói tisztre. Egyhangú szavazással
kerültek elfogadásra azok a javaslatok is elfogadva, hogy a Közgyűlés
jegyzőkönyvét Szabó Ferenc és Bányásziné Lukács Margit tagok hitelesítsék, a
jegyzőkönyvet: Joó Attila tag vezesse.
Ezek után Szabó László felvázolta, hogy a kiküldött Közgyűlési meghívóban szereplő
napirendi pontokkal kapcsolatban kiegészítést, módosítási javaslatot, egyéb
észrevételt nem tett senki. Felkérte a Közgyűlést az alábbi –a meghívóban szereplő napirendi pontokban hozzon határozatokat:

1. A Sportegyesület alapszabályának a módosítása és a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály
elfogadása, illetve ezzel összefüggésben döntés a közhasznú
jogállás fenntartásáról, és a közhasznúság fenntartásának
kérelmezéséről, valamint döntés a Sportegyesület Új Ptk.
(2013. évi V. Tv.) szerinti, vele összhangban történő
továbbműködéséről.
2. Felügyelő Bizottság tisztújítása
3). Aktualitások
A Közgyűlés 14 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadták a
fenti napirendet. Ezt követően a Közgyűlés rátért érdemi munkájára.

1.) Napirendi pont:
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Szabó László levezető-elnök felvázolta, hogy a 2012-ben hatályba lépett az új civil
törvény a 2011. évi CLXXV. Tv. amely alaposan átrendezte a közhasznúsági
szabályokat. Ez a törvény 2016. március 15-ig adott határidőtt arra, a
közhasznúság fenntartása mellett, hogy azok a szervezetek akik
a
közhasznúságukat később is meg akarják tartani, az alapszabályukat az új
szabályoknak megfelelően módosítsák és ennek alapján kérjék a
Fővárosi
Törvényszéktől a közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételüket. A
Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetségének közhasznú
jogállását a Fővárosi Bíróság 2015. március 13-án törölte, mivel a 2014. május 30án benyújtott, a közhasznú jogállás meghosszabbítására vonatkozó kérelem mellé
azon dokumentumok, melyek a Fővárosi Bíróság rendelkezésére álltak már, nem
kerültek külön csatolásra. Az alapsszabály módosítása egyrészt ennek a kihivásnak
igyekszik megfelelni, másrészt az új Polgári Törvénykönyv a 2013. évi V. Tv. 2014.
március 15. napján hatályba lépett és ha egy civil szervezet alapszabály módosít,
akkor az új szabályokat melyeket bevezet szintén figyelembe kell venni, valamint a
közgyűlésnek ki kell mondania egy határozattal, hogy az új Ptk. szabályai szerint
kíván a Sportegyesület működni. Tekintettel arra, hogy más választása nincs az
egyesületnek javasolja ennek a döntésnek a meghozatalát. A fenti
követelményeknek megfelelően dr. Koszoru István ügyvéd segítségével átdolgozásra
került az alapszabály, melyben a korábbiakhoz képest a megváltoztatott
rendelkezéseket vastagítva és aláhúzással kerültek jelzésre, míg a törlendő
rendelkezések dőlt betűvel és szintén aláhúzással kerültek meghatározásra. Az
alapszabály módosítási tervezete minden tag részére megküldésre került, így annak
tartalmát a tagok ismerik. Toponári Gábor ügyvezető elnök ismerteti a kiküldést
követően bekerült változást: a diák- és szabadidősport mellé bekerült az
utánpótlássport is.
Szabó László jelzi, hogy 16.18-kor 15-re nőtt a szavazati joggal rendelkezők
létszáma.
Ezt követően Szabó László felteszi szavazásra a kérdést, hogy a Sportegyesület
kíván-e a jövőben tovább működni az új Ptk. szabályainak megfelelően, azokkal
összhangban, majd megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangú szavazati aránnyal az
alábbi határozatot hozta:

1/2016.(II.26.) számú közgyűlési határozat:
A Sportegyesület rendes Közgyűlése a mai napon egyhangú szavazati
aránnyal úgy döntött, hogy a Fogyatékosok Országos Diák- és
Szabadidősport Szövetsége a jövőben az új Polgári Törvénykönyv, a
2013. évi V. Tv. szabályai szerint, hatálya alatt, rendelkezéseivel
összhangban kíván továbbműködni és ennek megfelelően módosítja
alapszabályát.
Ezután Toponári Gábor paragrafusonként felolvasta a módosításokkal érintett
rendelkezéseket. A módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabály tervezetét
a tagság megvitatta. Mindezek alapján a Sportegyesület tagsága egyhangú
határozattal 14 igen szavazattal elfogadta a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező
módosított Alapszabály tervezetének rendelkezéseit és az egységes szerkezetbe
foglalt módosított alapszabályt.

2/2016.(II.26.) számú közgyűlési határozat:
A Sportegyesület rendes Közgyűlése a mai napon egyhangú szavazati
aránnyal elfogadta a Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport
Szövetsége jelen jkv-ben I. számú mellékletként szereplő a módosított
és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát (módosított rendelkezések
az alapszabályban vastagítással, aláhúzással kerültek megjelenítésre,
míg a módosítás tervezetében (II. sz. melléklet) a törlendő
rendelkezések dőlt betűvel, aláhúzással kerültek megjelenítésre). A
Sportegyesület közgyűlése megerősíti egyhangú szavazati aránnyal,
hogy a sportegyesület teljesíti a közhasznú jogállás megszerzéséhez
szükséges feltételeket és ezért kéri a Fővárosi Törvényszéktől, hogy a
2016.02.26-ától, illetőleg az erre irányuló kérelem benyújtását követő
időszak vonatkozásában a Sportegyesületet ismételten vegye közhasznú
szervezetként nyilvántartásba.
A napirend végén Bányásziné Lukács Margit jelezte, hogy, hogy a
közhasznúsági
kérelemhez
mellékeltni
kell
a
tisztségviselők,
új
közhasznúsági szabályoknak megfelelő elfogadó nyilatkozatát, arra kéri tehát
az elnökség és a felügyelő bizottság tagjait, hogy mandátumidejük még
hátralévő része vonatkozásában ezt a módosított az új, közhasznúsági
szabályoknak és egyben az új Ptk. rendelkezéseinek is megfelelő elfogadó
nyilatkozat aláírásával biztosítsák a Sportegyesület közhasznú jogállásának
az ismételt bmegszerzését.
Ezt követően a közgyűlés rátért a 2. napirendi pont tárgyalására.
2.) Napirendi pont:

2. Felügyelő Bizottság tisztújítása
Szabó László levezető-elnök ismerteti, hogy Varga Pál, a Felügyelő Bizottság
elnöke 2015. decemberében lemondott az elnöki tisztségről, és a FODISZ
elnökségének kérésére maradt tisztségében a mostani közgyűlésig. Szabó
László megköszönte Varga Pál fáradhatatlan és önzetlen munkáját, majd
ismertette, hogy a Felügyelő Bizottság elnökére és a tagokra külön kell
szavazni.
16.25-kor egy tag elhagyja a termet, így ismét 14 szavazatra jogosult maradt
a teremben.
Szabó László levezető elnök ismerteti a jelölt listát: Elnök: Bányásziné
Lukács Margit, tagok: Almási Gyöngyvér és Bognár Miklós. A jelölt listához
nem érkezett hozzászólás.
3/2016.(II.26.) számú közgyűlési határozat:
A Sportegyesület közgyűlése a mai napon egyhangú szavazati aránnyal
elfogadja Bányásziné Lukács Margit jelölését a Felügyelő Bizottság
elnöki tisztségére.

4/2016.(II.26.) számú közgyűlési határozat:
A Sportegyesület közgyűlése a mai napon egyhangú szavazati aránnyal
elfogadja Almási Gyöngyvér jelölését a Felügyelő Bizottság tagi
tisztségére.
5/2016.(II.26.) számú közgyűlési határozat:
A Sportegyesület közgyűlése a mai napon egyhangú szavazati aránnyal
elfogadja Bognár Miklós jelölését a Felügyelő Bizottság tagi tisztségére.
Szabó László levezető elnök jelzi, hogy 16.30-kor Toponári Gábor visszatért a
terembe, így ismét 15 szavazati joggal rendelkező személy tartozókodik a
teremben.
6/2016.(II.26.) számú közgyűlési határozat:
A Sportegyesület közgyűlése a mai napon egyhangú szavazati aránnyal
megválasztja Bányásziné Lukács Margitot a Felügyelő Bizottság elnöki
tisztségére.
7/2016.(II.26.) számú közgyűlési határozat:
A Sportegyesület közgyűlése a mai napon egyhangú szavazati aránnyal
megválasztja Almási Gyöngyvért és Bognár Miklóst jelölését a Felügyelő
Bizottság tagi tisztségére.
Mivel több indítvány, felvetés, felszólalás nem hangzott el, így a tagok a
Közgyűlés bezárása mellett döntöttek.
Szabó László levezető elnök
megállapította, hogy a közgyűlés a napirendjét teljes egészében megtárgyalta,
megköszönte a tagok munkáját és felkérte a jegyzőkönyv hitelesítőket a
jelenléti ív és a melléklet (Alapszabály) hitelesítésére.
További hozzászólások hiányában a levezető elnök megköszönte a tagok aktív
részvételét. Bejelentette, hogy az egyesület
közgyűlése által hozott
1/2016.(II.26.),
2/2016.(II.26.),
3/2016.(II.26.),
4/2016.(II.26.),
5/2016.(II.26.), 6/2016.(II.26.), 7/2016.(II.26.), számú határozatokat a
határozatok nyilvántartásába bevezeti, s azt a két hitelesítő hitelesíti. A
jegyzőkönyvet 4 eredeti példányban készíti el, melyből aláírás után minden
tag 1-1 (másolati) példányt kap. Ezzel Szabó László levezető elnök a
jegyzőkönyvet 16 42 órakor lezárta.
Kmf.
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