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JEGYZŐKÖNYV
amely készült 2014. szeptember 30. napján 18.30 órai kezdettel
a Leon-Cavallo Sportegyesület Közgyűlésén
(6764 Balástya, Széchenyi u. 14.)
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti egyesületi tagok
Ferenci Richárd elnökségi tag megállapítja, hogy az első 18.00 órai kezdetű
közgyűlés nem határozatképes, így a 18.30 órai kezdettel változatlan napirenddel
megtartandó, megismételt közgyűlés a megjelentek és képviseltek számától
függetlenül, határozatképes.
1. napirendi pont:
Kovácsné Dékány Éva elnökségi tag köszönti a jelenlévőket, majd megkéri őket,
hogy szavazzanak a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint a jegyzőkönyv
hitelesítő személyéről.
Leon-Cavallo Sportegyesület Közgyűlésének 1/2014. (09.30.) határozata
a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető valamint a jegyzőkönyv hitelesítő
megválasztásáról:
A közgyűlés egyhangúlag megválasztotta Ferenci Richárdot levezető elnöknek,
Ferenciné Kinyó Karolinát jegyzőkönyvvezetőnek, valamint Bálint Imrét jegyzőkönyv
hitelesítőnek.
Ferenci Richárd a meghívóban rögzített napirendi pontok elfogadását szavazásra
bocsátja.
Leon-Cavallo Sportegyesület Közgyűlésének 2/2014. (09.30.) számú határozata
a meghívóban rögzített napirendi pontok elfogadásáról.
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a meghívóban rögzített napirendi pontokat.
2. napirendi pont:
Ferenci Richárd elmondja, hogy a Szegedi Törvényszék 13. Pk. 60.116/2008/19.
számú végzésével felhívta, hogy a végzés kézbesítésétől számított 30 napon belül a
végzésben foglaltaknak megfelelően módosítsa az alapszabályt. A Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) hatálybalépésével összefüggő
átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. Törvény (Ptké.)
9. § (2) bekezdése értelmében, ha e törvény az egyes jogi személy típusok esetén
eltérően nem rendelkezik, a Ptk. hatálybalépésekor a nyilvántartásba már bejegyzett,
valamint a bejegyzés alatt álló jogi személy a Ptk. hatálybalépését követő első okirat
módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló
továbbműködésről dönteni, és az erről szóló döntéshozó szervi határozatot is köteles
a nyilvántartó bírósághoz benyújtani.
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Ferenci Richárd ismerteti az Alapszabály módosításait a végzésben foglaltaknak
megfelelően:
 Az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek (Ectv.)
megfelelő közhasznú jogállás megállapíthatósága érdekében a vezető
tisztségviselők összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok körébe
beemelésre került az Ectv. 39. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezései.
(Alapszabály III. fejezet 2. pont)
 A Ptk. 3:5 § e) pontja és a 3:9. § (1) pontja alapján a tagdíj fizetésének
mértéke, ideje és módja meghatározásra került (Alapszabály IV. fejezet 1.
pont)
 A vezető tisztségviselők kizáró és összeférhetetlenségi szabályait a Ptk. 3:22.
§ (4)-(6) bekezdését beemeltük (Alapszabály III. fejezet 2. pont)
 A Ptk. 3:19. § (2) bekezdése, miszerint határozathozatalkor ki nem szavazhat
beemelésre került (Alapszabály III. fejezet 3. pont)
 A Ptk. 3.71. § (1) bekezdés d) pontja a közgyűlés tisztségviselőinek, a
levezető elnöknek, a szavazatszámlálók megválasztásának, valamint a
határozatok kihirdetésének szabályai is beemelésre kerültek (Alapszabály III.
fejezet 3. pont)
 Az Alapszabály I. fejezet 5. pont 3. bekezdésében a „június 30. napjáig”
szövegrész módosításra került, ami helyesen „május 31. napjáig”, a VI.
fejezetben a „törvényességi felügyelet” szövegrész helyesen „törvényességi
ellenőrzés”
A Ptk. 3:79. § (1) bekezdése figyelembe vételével a vezetői tisztségviselők
megbízatása megerősítésre kerül további öt évre. (Alapszabály III. fejezet 4. pont)
Leon-Cavallo Sportegyesület Közgyűlésének 3/2014. (09.30.) számú határozata
A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Szövetség alapszabályának módosítását.
Ferenci Richárd a közgyűlést 19:10-kor bezárja.
K.m.f

_______________________
Ferenci Richárd
elnök, levezető elnök
_______________________
Ferenciné Kinyó Karolina
jegyzőkönyvvezető

______________________
Bálint Imre
elnökségi tag

