"Az SZNKSE 2017.08.21-én tartott elnökségi ülésen az alábbi döntések születtek:
1. Az előző elnökségi ülés alkalmával jogi szakértő részvétele mellett tisztáztuk, hogy a Törvényszék
akaratának megfelelően szükséges az Egyesület alapszabályának módosítása. Ez a PTK-ban
meghatározott módon csak 75%-ot meghaladó szavazati többséggel fogadhatja el a közgyűlés. Olyan
alapszabály tervezetet kell megalkotni, amely az Egyesület közgyűlésének támogatását elnyeri. Törekedni
kell arra, hogy az új alapszabály tervezete szeptember végére elkészüljön, amikor a közgyűlés várhatóan
összehívásra kerül.
2. Az új alapszabályt jogi szakértők bevonásával készítjük el. Az Egyesület hosszú távú érdekeinek
megfelelően egy végleges, a törvényeknek minden tekintetben megfelelő alapszabályt kell megalkotni. Az
ehhez szükséges szakértői díjakat az Egyesület finanszírozza.
3. Az Egyesület elnöksége megbízza az Ügyvezető elnököt (Szalai Ákos), hogy az alapszabályban (20§.2
pont) meghatározott feladatkört lássa el és a benne foglalt jogkörökkel rendelkezzen.
4. Az elnökség megszervezi a lehető legrövidebb időn belül azt az átadás-átvételi találkozót, ahol az előző
vezetőtől hivatalosan átveszi az Egyesület összes dokumentumát és a pénztárát.
5. Az elnökség a mindenkori Ügyvezető elnök hatáskörébe rendeli az Egyesület pénzügyi felügyeletét.
6. Az elnökség szükségesnek tartja az Egyesület irodájának mielőbbi létrehozását. Ennek
megszervezésére és az egyesületi adminisztráció ellátására javaslatot vár az Ügyvezető elnöktől a tárgyiés a személyi feltételekkel kapcsolatban egyaránt.
7. Az elnökség szükségesnek tartja az Egyesület felnőtt csapatának megerősítését annak érdekében,hogy
az idei évre minimálisan meghatározott célokat elérje. Az ehhez szükséges felnőtt keret kialakítását és
annak finanszírozását az Egyesületnek meg kell oldania.
A 2017.06.20-án tartott közgyűlés előtt ismertetett pályázati anyagban célul jelöltük meg a felnőtt csapat
magasabb osztályba való feljuttatását. A közgyűlés többsége által az elnökségbe delegált tagok ettől nem
tekinthetnek el. A cél érdekében minden támogatást meg kell szerezni,ami csak lehetséges
(Szigetszentmiklós Önkormányzat,MKSZ,helyi támogatók stb.). A lehetséges támogatói körrel a lehető
legrövidebb időn belül fel kell venni a kapcsolatot.
Dankuly József elnökségi tag kérésére tájékoztatásul közöljük,hogy a fenti 7 pontból csak az első két
pontban meghozott határozatokkal ért egyet. A 3-as,4-es,5-ös,6-os és 7-es pontokban felvetett javaslatokra
nemmel szavazott,így az elnökség 2:1 arányban hozta meg a döntését.”

