
Készült:

JEG Y Z Ó K Ö N Y V

A szolnoki Sport igazgatóság székházában (Szolnok, Mátyás

király út 31.) 1993. december 14. napján délután 17 óra

35 perckor a Pelikán Sportegyesület alakuló közgyulé sén.

Jelen vannak: 1. Dr. Tasi Judit

2. Tóth-Ágostonné Csaj ági Laura3. Papp János4. Nagy Imre5. Zámbó Erno6. Hegedus Sándor7. Veres pál8. Szabó Sándor9. Molnár péter10. Nagy Györgyll. Greiz péter

Tárqy: A Pelikán Sportegyesület alapszabályának megvitatása.

Megállapítom, hogy az 1988.évi 2. Törvény értelmében az egyesület II a

lapító tagjának felelosségteljes kijelentése értelmében mind a II sze

mély az egyesület létrehozása mellett döntött.

Dr. Tasi Judit az Alapszabály Szerkeszto Bizottság tagja az alapszabályt

eloterjesztette, és vitára bocsájtotta.

Az 1. ponthoz az alábbi mÓdosító javaslatok hangzottak el:

Veres pál szerint a Pelikán Sportegyesület fo célja a tömegsport é

let kialakítása Szolnokon

Hegedus Sándor szerint az egyesületnek a szolnoki sportéletben az "i

ránytG" szerepét kellene betöltenie
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A két módosító javaslat elhangzása után, az alábbi rendelkezés került

elfogadásra:

1. A Pelikán Sportegyesület (továbbiakban: egyesület) a Szolnokon

tevékenykedo természetes személyek által kialakított közösségek

nek, a triatlon-és kerékpársportokban kifejtett tömeg-és szabadi

dosport további lehetoségét biztosító szervezet.

A 3.a ponthoz Greiz péter elmondta, hogya pelikán név használatához

Szolnok város pOlgármestere hozzáj árult, és az ehhez kapcsolódó leve

let be is mutatta az egyesület alapító tagjainak.

A 4. ponthoz elhangzott Nagy Imrétol, hogy a Magyar Triatlon Szövetség

nek csak a megyei Triatlon Szövetségen keresztul lehetünk tagjai.

A 7.b/l. ponthoz Veres páltól az a Módosító javaslat hangzott el, hogy

diák tagnak ne csak az minosüljön, aki 18 év alatti magyar állampolgár,

hanem az is, aki 18. évét betöltötte és oktatási intézmény nappali ta

gozatos hallgatója.

"": A 7.b/3. ponthoz Dr. Tasi Judit javaslata, a "felnott" szó helyett, hogy

"az a természetes vagy jogi személy" lehessen pártoló tag, aki elfogad

ja a 7/a pontban megfogalmazottakat, és azonosulni tud az egyesület

céljaival.

Dr. Tasi Judit javaslatára a ll/f pont az alábbiak szerint módosul:

Azon kérdésekben, ahol az alapszabály nem ír elo minosített többséget,

ott elegendo a jelenlevok 50 r~ot meghaladó szavazata.

A ll/g ponthoz az alábbi javaslat hangzott el: Csak abban az esetben

legyen titkos szavazás, amikor azt az alapszabály eloírja.

A ll/h 3. pontot az alábbiak szerint módosítottuk: Az Elnökség (Elnök,

Elnökhelyettes, Titkár plusz két tag) valamint a Felügyelo Bizottság

és a Fegyelmi Bizottság 4 évre történo megválasztása.
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Az I. pontban szereplo Felügyelo Bizottság tagjai:

1. Hegedus Sándor

2. Papp János

3. Zámbó Erno

melyket egyhangúan elfogadt ak.

A 16. pontot Veres Pál még azzal egészítette ki, hogy nem csak a je

lenleg érvényben levo idevonatkozó gazdálkodási törvényt tekintsük

alkamazandónak, hanem ennek módosításait is.

A 18. pontban szereplo engedélyezési jog is azzal a kitétel lel nyert

módosítást, hogyakifizetéseket az Elnök, Elnökhelyettes és a Titkár

engedélyezheti úgy, hogy valamely két személy együttes aláírása szük

séges akifizetések lebonyolításához.

Az alapszabály felolvasása és a módosító javaslatok elhangzása után

Dr. Tasi Judit szavazásra bocsájtotta a javított formátumú alapsza

bályt.

~egállapítom, hogy a közgyulés az egyesület alapszabályát II tag egy

hangú szavazatával elfogadta.

Ezután az Elnök, az Elnökhelyettes, Titkár és a két elnökségi tag meg

választása történt.

Megalakult a Jelölo Bizottság, melynek:

Elnöke: Veres Pál

Tagjai: Papp János

Nagy György

A Jelölo Bizottság a elnöki posztra Greiz pétert javasolta. A javasla

tot a közgyulés egyhangúan elfogadta, így Greiz péter felkerült a je

lölo listára.

Elnökhelyettesnek SzabÓ Sándort a Ponte Kft. ügYVezeto igazgatóját ja

vasolta a Jelölo Bizottság.
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A Jelölo Bizottság a titkár személyének betöltésére Molnár pétert a

Szolnoki CUkorgyár kerékpárversenyzo bajnokát javasolta. Ez a javas

lat is egy tartózkodás és tíz igen szavazat mellett elfogadást nyert.

A Jelölo Bizottság felkérése alapján a Felügyelo Bizottság elnökének

Hegedus Sándort a Tiszafa Kft. ügyvezeto igazgatóját javasolták. He

gedus Sándor egy tartózkodás és tíz igen szavazat mellett került fel

a jelölo listára.

Dr. Tasi Judit is egy tartózkodás és tíz igen szavazat mellett került

fel a jelölo listára, mint a Fegyelmi Bizottság elnöke.

A szavazó cédulák kiosztása után megtörtént az egyszerusített szava

zás, melyet rövid szünet követett.

A Jelölo Bizottság átalakult Mandátumvizsgáló Bizottsággá, és a szava

zatok megszámlálására került sor.

A szavazás eredményeképpen megállapítást nyert, hogy Greiz péter II
igen szavazattal a Pelikán Sportegyesület elnöke lett. Az elnökhelyet

tesnek javasolt SzabÓ Sándor is megkapta a II igen szavazatot. Molnár

péter is II igen szavazattal lett az egyesület titkára. A Felügyelo

Bizottság elnökének javasolt Hegedus Sándor is II igen szavazatot ka

pott. Dr. Tasi Judit pedig 10 igen szavazattal lett az elnökség tagja.

Megállapítást nyert, hogy a szavazás érvényes.

Ezután Dr. Tasi Judit szót kért, jó munkát kívánt az egyesületnek és

átadta a szót az elnöknek, aki megköszönte a bizalmat és elmondta, hogy

minden tudásával az egyesület zavartalan muködését fogja elosegíteni.

Szolnok, 1993~ december \4.
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