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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

amely készült 2016. május 14. napján 16:00 órai kezdettel 

      a Leon-Cavallo Sportegyesület Közgyűlésén 

(6764 Balástya, Fehértó 28.) 

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti egyesületi tagok. 

Ferenci Richárd elnökségi tag megállapítja, hogy az első 16.00 órai kezdetű 
közgyűlés nem határozatképes, így a 16.30 órai kezdettel változatlan napirenddel 
megtartandó, megismételt közgyűlés a megjelentek és képviseltek számától 
függetlenül, határozatképes. 

Bálint Imre elnökségi tag köszönti a jelenlévőket, majd megkéri őket, hogy 
szavazzanak a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint a jegyzőkönyv 
hitelesítő személyéről. 

Leon-Cavallo Sportegyesület Közgyűlésének 1/2016. (05.14.) 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 2/2016. (05.14.) számú határozata 
a meghívóban rögzített napirendi pontok elfogadásáról. 
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a meghívóban rögzített napirendi pontokat. 

1. napirendi pont: 

Ferenci Richárd ismertette a 2015. évi szakmai beszámolót, 

Leon-Cavallo Sportegyesület Közgyűlésének 3/2016. (05.14.) számú határozata 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2015. évi szakmai beszámolót. 

 
Ferenci Richárd ismertette a 2015. évi közhasznúsági jelentést és annak mellékletét, 
mely az Egyesület székhelyén és az internetes honlapon (www.leon-cavallo.hu) is 
közzétételre került.  
 

Leon-Cavallo Sportegyesület Közgyűlésének 4/2016. (05.14.) számú határozata 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2014. évi közhasznúsági jelentést és annak 
mellékletét. 
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2. napirendi pont: 

Ferenci Richárd ismertette a 2016. évi pénzügyi tervet. 

Leon-Cavallo Sportegyesület Közgyűlésének 5/2016. (05.14.) számú határozata 
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2015. évi pénzügyi  tervet. 

3. napirendi pont: 

Ferenci Richárd ismertette a 2016. évi működési (feladat) tervet. 

Leon-Cavallo Sportegyesület Közgyűlésének 6/2016. (05.14.) számú határozata 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2016. évi működési tervet. 

 
4. napirendi pont: 
Ferenci Richárd ismerteti, hogy az Egyesület titkára – Kovácsné Dékány Éva – 
egyesületi tagságának megtartása mellett lemondott tikári megbízatásáról, erről 
írásban („Lemondó nyilatkozat”) értesítette az Egyesület elnökét. Javasolja, hogy a 
Közgyűlés válassza meg Titkárnak Bernáth Ildikó egyesületi tagot. 
Felteszi a kérdést, hogy Bernáth Ildikó a jelöltséget vállalja-e.  Bernáth Ildikó igennel 
válaszol. Felteszi a kérdést a Közgyűlésnek, hogy más javaslat a Titkári pozícióra 
van-e? Más javaslat  a közgyűlés résztvevőitől nem érkezik. 

Leon-Cavallo Sportegyesület Közgyűlésének 7/2016. (05.14.) számú határozata 

A közgyűlés egyhangúlag megválasztja az Egyesület titkárának Bernáth Ildikót 
(Lakcím: 6760 Kistelek, Rózsa utca 2. anyja neve: Zsellér Mária Terézia, született: 
Szeged, 1982. január 20.) 

5. napirendi pont: 

Az „Egyebek” napirendhez nincs hozzászólás. 

Ferenci Richárd a közgyűlést 17:25-kor bezárja. 

K.m.f 

    _______________________            ______________________ 
        Ferenci Richárd     Bálint Imre 
        elnök, levezető elnök    elnökségi tag 
 

 
_______________________ 
Ferenciné Kinyó Karolina 

jegyzőkönyvvezető 


