Szigetszentmiklós Női Kézilabda Sportegyesület
Elnökségi ülés
Dátum: 2017. szeptember 19.
Helyszín: Szigetszentmiklós, Szebeni út 81.

1. Alapszabály módosítás előkészítése
Tagmegújítás szükségessége: 3 igen

1/2017.IX.19-i SZNKSE elnökségi határozat
A Törvényszék határozatából fakadó kötelezettségeink miatt, az SZNKSE elnöksége az
Alapszabály 18. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakra figyelemmel arról határoz, hogy az
egyesület jogszerű működésének alapszabályi követelményének megfelelve a tagsági
jogviszony megújítására vonatkozó teljeskörű eljárást végez el. A tagsági jogviszony
megújítását követően kizárólag azok a személyek lehetnek az SZNKSE tagjai, akik 2017.
szeptember 29-ig – teljes bizonyító erejű magánokirati formában – nyilatkoznak arról, hogy
az SZNKSE Alapszabályát elfogadják.

2. A Szülői bizottság létrehozásának előkészítése
A Szülői Bizottság létrehozásának előkészítése: 3 igen

2/2017.IX.19-i SZNKSE elnökségi határozat
Az SZNKSE elnöksége, az Alapszabály 18. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt jogával élve
létrehozza az SZNKSE Szülői Bizottságát. Az elnökség határoz arról, hogy 2017. szeptember
30-ig el kell készíteni, és az elnökségnek el kell fogadni az SZNKSE Szülői Bizottságának
ügyrendjét.
Az elnökség határoz arról, hogy a Szülői Bizottság meglétét tartalmazni kell az új
alapszabálynak is.

3. A rendkívüli közgyűlés időpontja
3 igen

3/2017.IX.19-i SZNKSE elnökségi határozat
Az SZNKSE elnöksége az Alapszabály 16. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az f) pontban
foglaltakra tekintettel, 2017. 10. 19-én, csütörtökön 18 órára összehívja az SZNKSE rendkívüli
Közgyűlését. A rendkívüli Közgyűlésen kizárólag azok a tagok vehetnek részt, akik a 2017.
szeptember 29-ig meghirdetett tagrevíziót követően jogszerűen az egyesület tagjainak
tekinthetőek. Az elnökség – figyelemmel a Ptk. 3:74. § (4) bekezdésében foglaltakra is kizárólag egyetlen napirendi pont megtárgyalására tesz javaslatot: az SZNKSE
Alapszabályának módosítására. Az Alapszabály 13. § (2) és 16. § (3) bekezdéseire
figyelemmel az Alapszabály módosítás tervezetét 2017. 10. 10 -ig megküldi az SZNKSE tagjai
részére.

4. Tagfelvétel korlátozása
3 igen

4/2017.IX.19-i SZNKSE elnökségi határozat
Az SZNKSE elnöksége felfüggeszti az új tagok felvételét az egyesület új Alapszabályának
elfogadásáig.

Egyebek
1. Technikai vezetők személye és feladatköre
3 igen
-

Czepin Zsuzsanna
Kiss Tibor

A 3. technikai vezető szükségességéről, munkaköréről a későbbiekben dönt az elnökség,
mivel Dankuly József elnökségi tag személyes elfoglaltsága miatt távozott az elnökségi
ülésről.

