Jegyzőkönyv
Készült: 2015. január 8. (csütörtök) napján 18 órai kezdettel megtartott
közgyűlésről.
Helyszíne: Sportöltöző közösségi terem (2454 Iváncsa, Arany J. u. 1.)
Napirendi pontok:
1. Az Egyesület javított Alapszabályának elfogadása
2. Az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása
3. 2014. évi szakmai és gazdasági beszámoló, valamint közhasznúsági
jelentés elfogadása
4. Egyebek
Jelen vannak:
Melléklet jelenléti ív alapján.
Baki Imre: köszönti a megjelenteket. Megállapítja a rendelkezésre álló jelenléti
ív alapján, hogy a Közgyűlés határozatképes. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv
hitelesítőkre Nagy Ilona és Kovács Norbert személyében. Tájékoztatja a
jelenlévőket, hogy a jegyzőkönyvet Tatár Szilvia vezeti. A napirendi pontokat a
meghívóban szereplő sorrendiség alapján javasolja tárgyalni.
1/2015. (I. 8.) KGY határozat
A jegyzőkönyv hitelesítőkre, valamint a napirendi pontokra tett javaslatot a
jelenlévők egyhangúlag elfogadták.
Baki Imre: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a jogszabályi változások miatt az
Egyesület Alapszabályát módosítani kellett, amelyet a 2014. szeptember 29-i
közgyűlésen el is fogadtak. A Székesfehérvári Törvényszék az Alapszabály
módosításával kapcsolatosan hiánypótlást küldött. A hiánypótlásban foglaltak
szerint az Alapszabályt lejavították. A lejavított Alapszabályt a közgyűlés
minden tagja előzetesen e-mail-en megkapta. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan
van-e vélemény, javaslat. Amennyiben nincs kéri szavazzanak a javított
Alapszabály elfogadásáról.

2/2015. (I. 8.) KGY határozat
A Községi Sportegyesület Iváncsa egységes szerkezetbe foglalt, javított
Alapszabályát a jelenlévők egyhangúlag elfogadták.
Baki Imre: tájékoztatja a közgyűlést, hogy Nagy András, az Egyesület elnökhelyettese jelezte, hogy 2014. december 31. napjával lemond a tisztségről.
Javasolja, hogy Balogh Lajost – Iváncsa, Fő u. 76. szám alatti lakost – válasszák
meg a helyére és az elnökség összetétel az alábbiak szerint változzon: Baki Imre
elnök, Gémesi Zsolt elnök-helyettes, Lestár István titkár, Balogh Lajos és
Hambalgó Lóránt elnökségi tagok. Amennyiben nincs ellenvélemény vagy más
személyi javaslat, kérdezi Balogh Lajost, hogy a tisztséget elfogadja-e.
Balogh Lajos: köszöni a jelölést és a bizalmat, a tisztséget elfogadja.
Baki Imre: kéri, szavazzanak.
3/2015. (I. 8.) KGY határozat
Balogh Lajos (2454 Iváncsa, Fő u. 76.) elnökségi taggá történő
megválasztását a jelenlévők egyhangúlag elfogadták.
4/2015. (I. 8.) KGY határozat
Az elnökség összetételét az alábbiak szerint, egyhangúlag elfogadták:
Baki Imre elnök
Gémesi Zsolt elnök-helyettes
Lestár István titkár
Balogh Lajos elnökségi tag
Hambalgó Lóránt elnökségi tag
Baki Imre: a 2014. évi szakmai és gazdasági beszámolót, közhasznúsági
jelentést a közgyűlési tagok előzetesen szintén megkapták. A beszámoló főbb
számadatait tételesen ismertette. Amennyiben nincs kérdés, vélemény, a 2014.
évi szakmai és gazdasági beszámolót, valamint közhasznúsági jelentést
elfogadásra javasolja.
5/2015. (I. 8.) KGY határozat

A Községi Sportegyesület Iváncsa Közgyűlése a 2014. évi szakmai és
gazdasági beszámolót, valamint a közhasznúsági jelentést egyhangúlag
elfogadta.
Baki Imre: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a TAO program 2014. évi
pályázatáról, amelyen ismét sikeresen szerepelt az Egyesület és 13.809.795,- Ft
támogatást nyertek, már az előző közgyűlésen részletesen beszámolt. A
támogatásból az alábbiak kerülnek megvalósításra az idei évben, június 30-ig: a
nagypálya felületének teljes felújítása, a sporttelep körül még hiányzó
kerítésrészek megépítése, új labdafogó háló építése, edző bérek finanszírozása,
utánpótlás neveléshez kapcsolódóan sportfelszerelések és sporteszközök
beszerzése. A nagypálya felületének felújítását a 2015. március – június
időszakában tervezik, az előzetes egyeztetések alapján továbbra is úgy van, hogy
ebben az időszakban a beloianniszi sportpályán kerülnek megrendezésre a hazai
mérkőzések. Szeretnének kialakítani egy új edzőpályát. Ennek lehetséges
helyszíne egyeztetés alatt van.
Lestár István: részletesen beszámol az utánpótlás csapatokkal kapcsolatos
tudnivalókról. Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a BOZSIK programban kijelölt
körzetközponti státusz megszűnt. Pálhalmára kell járni és oda kell utaztatni az
utánpótlásban részt vevő gyerekeket. Új, hogy U-18 csapatot kellett indítani. A
gyerekek utaztatásával kapcsolatosan több kérdés is felmerült. Ezekre azt tudja
válaszolni, hogy a szülőkkel közösen egyelőre az utaztatást meg tudják oldani.
Baki Imre: tájékoztatja a közgyűlést, hogy a tavalyi bajnoki győzelem után nem
vállalták az NB III szereplést. Az idén az őszi bajnokságot megnyerte a felnőtt
csapat, amennyiben tavasszal is hasonlóan sikeresen szerepel és az idén ismét
bajnok lesz, akkor jelentkeznek az NB III osztályozó mérkőzéseire. 10 hely lesz
az NB III csapatoknál, meglátják sikerül-e oda is bekerülni. Ha nem kerülnek fel
NB III-ba, akkor a jelenlegi utánpótlás keretből fogják feltölteni a felnőtt csapat
keretét. Jelenleg az utánpótlás csapatokban összesen több, mint 100 fő játszik.
Szeretnék, hogy a tavaszi szezontól kezdődően az edzések állandó időpontokban
lennének, de ezt az edzőkkel külön, elnökségi ülés keretében is le fogják
egyeztetni. Az MLSZ az utánpótlásokból folyamatosan keresi a tehetséges
gyerekeket.
k.m.f.

……………………………………
Baki Imre, elnök
…………………………………….
…………………………………….
Nagy Ilona, jkv. hitelesítő
Kovács Norbert, jkv.
hitelesítő

