
 

 

 

 

 

 

 

EGYESÜLETI KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV 

 

az Anger réti SFAC 1900 Sport Egyesület 

2015. október 26. napján tartott közgyűléséről. 

 

 

Helye: 9400 Sopron, Ojtózi fasor 3. 

Időpontja: 18:00 óra 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 

 

Az Egyesület Elnöke köszönti a megjelenteket, megnyitja a Közgyűlést, megállapítja a 

jelenléti ív alapján a létszámot, majd javasolja a közgyűlésnek a levezető elnök, a 

jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztását. A nyílt szavazás 

eredményeként a Közgyűlés megválasztotta az alábbi közreműködőket:  

 

Levezető elnök: ifj.Kocsis Tamás 

Jegyzőkönyvvezető: Horváth Szabolcs 

Jegyzőkönyv-hitelesítő:Kránitz Tamás  

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Horváth György 

 

Napirendi pontok 

 

1. Elnökségi tag újítás, új egyesületi tagok felvétele, inaktív tagok kizárása 

2. 2014. év értékelése, pénzügyi beszámolója 

3. 2015. év költségvetésének elfogadása 

4. Szakosztályok rövid beszámolója 

 

A napirendi pontokat a Közgyűlés tagjai elfogadták egyhangú szavazattal. 

 

1. napirendi pont 

 

A levezető elnök ismertette az előterjesztést. 

Az előterjesztést a Közgyűlés megvitatta.  

Az ismertetést majd vitát követően a levezető elnök az előterjesztés határozati részét 

szavazásra tette fel.  

Gosztola József alelnök elnökségi tagságáról lemond és kéri, hogy tagságát is függesszék fel. 

Az egyesület elnöke elfogadta döntését 

 

A Közgyűlés 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Horváth Antal női szakosztály vezető a közgyűlés egyhangú szavazattal tagságát 

felfüggesztette. 

 

A Közgyűlés 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
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Új tagok: 

Göbl Gábor  ifj. Kocsis Tamás 

Keszeg János  Pintér Rezső 

Nyikos Tivadar  Ágoston Zsolt 

Horváth György  Gombás Zoltán 

 

A Közgyűlés 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Göbl Gábor elnökségi tag – alelnök (társadalmi elnök) 

 

A Közgyűlés 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Németh Lóránt elnökségi tag - alelnök 

 

A Közgyűlés 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

Nyikos Tivadar elnökségi tag 

 

A Közgyűlés 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

ifj. Kocsis Tamás elnökségi tag 

 

Hatályos: a közgyűlés napjától. 

Határozat száma: 2015/1/1 

 

 

 

 

2. napirendi pont 

 

A levezető elnök ismertette az előterjesztést, majd át adta a szót az egyesület elnökének. 

Az egyesület elnöke Kocsis Tamás beszámolt a 2014.év pénzügyi zárásáról. Az elnyert 

támogatásokról az egyesület kiadásairól és bevételeiről. 

Az ismertetést a levezető elnök az előterjesztés határozati részét szavazásra tette fel.  

A Közgyűlés 10 igen, 0 nem 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a 2014-es év pénzügyi 

beszámolóját. 

 

Hatályos: a közgyűlés napjától. 

Határozat száma: 2015/1/2 

 

3. napirendi pont 

 

A levezető elnök ismertette az előterjesztést, majd át adta a szót az egyesület elnökének. 

Az egyesület elnöke a közgyűlés elé tárta a 2015.év költségvetését. 

Az előterjesztést a Közgyűlés megvitatta.  

Az ismertetést majd vitát követően a levezető elnök az előterjesztés határozati részét 

szavazásra tette fel.  

A Közgyűlés 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a 2015. év költségvetését. 

 

Hatályos: a közgyűlés napjától. 

Határozat száma: 2015/1/3 
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4. napirendi pont 

A levezető elnök ismertette az előterjesztést majd át adta szót az egyesület elnökének. 

Az egyesület elnöke röviden részletezte a szakosztályok munkáját, pénzügyi helyzetét. 

Az előterjesztést a Közgyűlés megvitatta.  

Az ismertetést majd vitát követően a levezető elnök az előterjesztés határozati részét 

szavazásra tette fel.  

A Közgyűlés 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a napirendi pontot. 

 

 

Napirendi pontokon kívüli történések: 

Ezen ponton részletezni való esemény nem történt. 

 

 

 

 

A levezető elnök a közgyűlést 20:00 órakor bezárja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: 2015.10.26.   

 

 

 


