Magyar Curling Szövetség
2014. december 11-i
rendkívüli küldöttgyűlésének jegyzőkönyve

Helyszín:

ROXER Csoport központi irodaházának tanácsterme
(Budaörs, Kossuth Lajos utca 40.)

Időpont:

2014. december 11. (csütörtök) 18:00 óra

Jelen van:

10 fő küldött
7 fő vendég

Patonai Ágnes a Magyar Curling Szövetség alelnöke üdvözli a megjelenteket és megnyitja a
küldöttgyűlést.
Tájékoztatja a küldötteket a küldöttgyűlés céljáról. Elmondja, hogy a Szakszövetség előző rendkívüli
küldöttgyűlésén nem sikerült elnököt találni, illetve a megüresedett Felügyelő Bizottságot is fel kell
tölteni tisztségviselő taggal. Továbbá javaslatok érkeztek az alapszabály módosítására is.
Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 11 tagegyesület közül 10 tagszervezet küldötte van
jelen az értekezleten. Megállapítja, hogy a Magyar Curling Szövetség rendkívüli küldöttgyűlése 10 fő
küldött részvételével határozatképes.
Javaslatot tesz a Szavazatszámláló Bizottság összetételére. Nagy Gyöngyit a bizottság elnökének,
Kalmár Györgyöt és Tolnai Lászlót a bizottság tagjainak javasolja.
A jelöltek elfogadják a felkérést.
A küldöttgyűlés a személyi javaslatokat egyhangúlag elfogadják.
Ezt követően a levezető elnök személyére tesz javaslatot, aki Patonai Ágnes
A küldöttek egyhangúlag jóváhagyják Patonai Ágnest a Levezető Elnöki pozíció betöltésére.
Patonai Ágnes megköszöni a bizalmat és a feladat ellátását elfogadja.
A levezető elnök a jegyzőkönyv vezetőjének Sutus-Juhász Tímeát, a Magyar Curling Szövetség
főtitkárát javasolja.
A küldöttgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Baluka Csabáné dr-t (UTE Curling Szakosztályának képviselőjét) és
Nyitrai Józsefet (a Cool Curling SE képviselőjét javasolja.
A jelöltek a megbízást elfogadják.
A küldöttgyűlés a személyi javaslatokat egyhangúlag elfogadják.
Levezető Elnök ismerteti a javasolt napirendi pontokat.
1./

A Magyar Curling Szövetség Elnökének és FB tagjának megválasztása.

2./

Javaslat a Magyar Curling Szövetség Alapszabályának módosítására.

3./

Egyebek

A levezető elnök megkérdezi a küldötteket, hogy módosító vagy egyéb napirendi pontra van-e
valakinek javaslata.
Kalmár György javasolja, hogy a 2. pontot az alábbiak szerint fogalmazzák át „ Javaslat a Magyar
Curling Szövetség Alapszabályának módosítására és ezen változtatások SZMSZ-ben
történő átvezetésére.”
A küldöttgyűlés 8 igen és 2 tartózkodás (Kiss László, Rókusfalvy András) mellett elfogadta a 2.
napirendi pont átfogalmazását.
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Sárdi Péter javasolja, hogy az 1. napirendi pont megfogalmazását az alábbira módosítsák: „A
Magyar Curling Szövetség tisztségviselőinek megválasztása”
A küldöttgyűlés 9 igen és 1 tartózkodás (Belleli Lajos) mellett elfogadta az 1. napirendi pont
átfogalmazását.

1. napirendi pont: A Magyar Curling Szövetség tisztségviselőinek megválasztása

Levezető Elnöki elmondja, hogy az elnök lemondása miatt a küldöttgyűlés feladata új elnököt találni
a szövetség élére.
Ismerteti a választás menetét.
Az elnökség által megbízott Jelölő Bizottság ismerteti a tagegyesületek által jelöltek nevét.
1 fő elnököt és 1 fő Felügyelő Bizottsági tagot kell választani
A jelölteket egyenként meg kell szavazni, hogy felkerülnek-e a jelölő listára. Ehhez a
szavazati joggal rendelkezők 50%+1 fő támogató szavazatára van szükség.
A jelelő lista elfogadását követően titkos szavazással kell dönteni a vezetőség tagjairól. Ez a
véglegesített jelölő lista alapján elkészítendő szavazólappal történik. A kiadott szavazó cédulán
egyértelműen ki kell húzni azt a személyt, akit nem támogat a szavazó az adott pozíció betöltésére.
Levezető elnök elmondja, hogy elnökre Kiss László, FB tagra pedig Major-Zéman Adrienn lett eddig
jelölve. Ismerteti, hogy a jelölő listára való felkerülés történhet nyílt szavazással. A jelölő listára való
felkerüléshez a jelenlévők legalább 50%-a + 1 fő hozzájárulása szükséges.
Kiss László elnöki tisztségviselő jelölő listára kerülését 7 igen és 3 tartózkodás (Sárdi Péter, Fóti
Balázs és Belleli Lajos) mellett a küldöttek megszavazták. Major-Zémann Adrienn FB tag
tisztségviselő jelölő listára kerülését 8 igen és 2 tartózkodás (Flank Gyula és Belleli Lajos) mellett a
küldöttek megszavazták.
Levezető elnök megállapítja, hogy az alábbi jelöltek kerültek fel a jelölő listára:
Elnök:

Kiss László

Felügyelő Bizottság Tag:

Major-Zéman Adrienn

Kiss László néhány percben bemutatkozik és beszél a szövetségi munkával kapcsolatos
elképzeléseiről. Major-Zémann Adrienn nem tudott eljönni, ezért Patonai Ágnes mutatja be őt
néhány szóval a küldöttgyűlésnek.
Sárdi Péter felvetéssel fordul a küldöttgyűlés felé, kéri, hogy most mégse legyen elnökválasztás. Ezt
azzal indokolja, hogy nem előzte meg teljes körű egyeztetés a tagokkal az elnök személyével
kapcsolatban és ne hozzon elhamarkodott döntést a küldöttgyűlés csak azért mert fenyeget az a
veszély, hogy a Fővárosi Törvényszék elnök hiányában felfüggesztheti a szövetség működését.
Rókusfalvy András nem tartja jónak, hiszen már 3 hónapja elnök nélkül maradt a szövetség. Ez a
fórum most elnökválasztásra gyűlt össze és szerinte mindenki tud felelős döntést hozni, ha még
kérdés van, tegyék azt fel a jelöltnek.
Kiss László elmondja, hogy ő nem a pozíció miatt és nem presztízsből vállalja el megszavazása
esetén, kizárólag a szövetség jelenlegi elnökmentes helyzetét hivatott feloldani, ami a küldöttek
feladata, hiszen vannak fenntartásai ezzel kapcsolatban.
Fóti Balázs kéri, hogy fejtse ki ezeket a fenntartásokat.
Kiss László elmondja, hogy a jelenlegi széthúzás és nem működtetés ellehetetleníti a munkát és a
szövetséget. Fontosnak tartja, hogy egy irányba haladjanak megválasztása esetén a szövetség
tisztségviselői és mindenkinek a szövetség érdekeit kell képviselnie. Szerinte az új főtitkár
személyében biztosítéka lehet a szövetségnek a közös munkára.
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Patonai Ágnes hozzáfűzi, hogy ő előzetesen már jelezte, hogy a mai küldöttgyűlés
elnökválasztásának eredményességétől teszi függővé, hogy folytatja-e a munkáját, mint alelnök. Ha
nem lesz eredményes, akkor ő azonnali hatállyal benyújtja a lemondását az alelnöki tisztségéről.
Baluka Csabáné felhívja a küldöttgyűlés figyelmét, hogy a két jelölt már felkerült a jelölő listára,
amiről mindenki önállóan szavazott, ebben az esetben nincs mire várni. Szerinte Kiss László ismeri a
szövetséget, a munkafolyamatokat, feladatok átvételével nem lehet gondja. Jelen helyzetben ez a
legoptimálisabb választás.
Levezető Elnök kéri a jelölő lista elkészítését és szünetet rendel el.
Néhány perces szünetet követően folytatódik a küldöttgyűlés.
Levezető elnök megkérdezi, hogy Kiss László hozzájárul-e a nyílt szavazáshoz. Kiss László
hozzájárul.
Levezető elnök megkérdezi a küldötteket, hogy nyílt szavazás legyen-e. A küldöttek elvetették a
nyílt szavazást 2 tartózkodás mellett (Kiss László, Rókusfalvy András), így titkos szavazással
történik a tisztségviselők megválasztása.
Levezető elnök tájékoztatja a küldötteket a szavazás további menetéről.
Az elnök és a Felügyelő Bizottsági Tag személyére kell szavazni.
A szavazócédula kiosztását követően mindent küldött a megkapott dokumentumon
egyértelműen húzza át annak nevét, akire nem szavaz az adott pozícióban.
Kitöltött szavazócédulákat a kihelyezett szavazódobozba dobják be.
Az a jelölt válik véglegesen megválasztottá, aki a több érvényes szavazatot kapja.
Megválasztáshoz 50%+1 szavazat kell.
Nagy Gyöngyi, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke társaival kiosztja az elnöki, és
Felügyelő Bizottsági Tag tiszt megválasztására jogosító szavazó cédulákat. Ellenőrzik a szavazóurna
üres állapotát.
A szavazócédulák bedobását követően a Szavazatszámláló Bizottság összeszámolja az elnöki
és Felügyelő Bizottsági Tag pozícióra érkezett szavazatokat és azt a küldöttek elé terjeszti.
Elnök:

Kiss László

4 igen

Felügyelő Bizottság Tag:

Major-Zéman Adrienn

10 igen

6 nem

Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés elnökének jelölt Kiss Lászlót nem választotta meg,
míg Major-Zéman Adriennt megválasztotta az MCSZ Felügyelő Bizottság Tagjának.
1/2014. (XII.11.) évi rendkívüli küldöttgyűlési határozat
A küldöttgyűlés megválasztotta a Magyar Curling Szövetség Felügyelő Bizottsága tagjának MajorZéman Adriennt.
Igen:
Nem:
Tartózkodott:

10 fő
0 fő
0 fő

Patonai Ágnes alelnök benyújtja a küldöttgyűlésnek a lemondását alelnöki tisztségéről.
Kiss László kéri jegyzőkönyvezni, hogy nyilatkozzon az a küldött, aki nem a saját egyesületét
képviseli, hanem meghatalmazás útján vesz részt a küldöttgyűlésen, hogy egyeztetett-e a
tagegyesülettel vagy csak most a saját személyes döntését hozta meg a szavazáson.
Fóti Balázs jelzi, hogy ő előre egyeztetett ebben a kérdésben.
Levezető elnök megkérdezi, hogy a 2. és 3. napirendi pontokat tárgyalja-e a küldöttgyűlés. A
küldöttgyűlés 7 igen és 3 tartózkodás (Flank Gyula, Nyitrai József és Belleli Lajos) mellett úgy
döntött, hogy tárgyalja most az alapszabály módosítási napirendet.
MCSZ 2014. 12. 11-i rendkívüli küldöttgyűlésének jegyzőkönyve

Levezető elnök kérdezte, hogy a kiküldött módosítási javaslatokon kívül van-e még további
módosítási javaslat.
Deák György jelezte, hogy ő jónak tartaná, hogy képviseleti joggal rendelkező elnök ne azonnal
tudjon lemondani, teremtve ezzel kényes helyzetet.
Baluka Csabáné dr. megemlítette, hogy a tagdíjfizetés határidőhöz kötése alapszabályban számára
túlzó és szankcionálás érzését kelti. Neki elegendő, ha küldenek számlát fizetési határidővel.
Az egyeztetések során végül érdemi javaslat pontokra vonatkozóan nem érkezett.
Levezető elnök megkérte a küldöttgyűlést, hogy akkor tudják-e most érdemben tárgyalni az
alapszabály módosítását, mivel nincs a társaságban jogász, aki az egyes pontok rendszerszintű
hatásaira fel tudná hívni a figyelmet vagy halasszák el a következő küldöttgyűlésre ezt és napolják
el ezt a pontot.
A küldöttgyűlés 6 igen, 1 nem (Fóti Balázs) és 3 tartózkodás (Sárdi Péter, Flank Gyula és Nyitrai
József) mellett elnapolta a 2. és 3. napirendi pontokat.
2/2014. (XII.11.) évi rendkívüli küldöttgyűlési határozat
A küldöttgyűlés elnapolja a 2. „ Javaslat a Magyar Curling Szövetség Alapszabályának módosítására
és ezen változtatások SZMSZ-ben történő átvezetésére.”és 3. Egyebek napirendi pontokat.
Igen:
Nem:
Tartózkodott:

6 fő
1 fő
3 fő

Felügyelő Bizottság elnöke, Deák György elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság mai napon lett teljes
létszámú Major-Zéman Adrienn megválasztásával és egyeztetniük kell, ugyanis a szövetség
küldöttgyűlésének a feladata most már elnököt és alelnököt is választani. Meg kell az alapszabály
szerinti határidőre hirdetni az új közgyűlési időpontot.
Levezető elnök kérdezi, hogy küldöttgyűlés meghatároz-e most új időpontot vagy az elnökség
maradék tagjait kéri fel, hogy tűzzön ki új időpontot.
A küldöttgyűlés egyhangúan az elnökséget kéri fel a küldöttgyűlés új időpontjának kitűzésére.
3/2014. (XII.11.) évi rendkívüli küldöttgyűlési határozat:
A küldöttgyűlés az elnökség megmaradt 3 tagját felkéri, hogy tűzze ki a következő rendkívüli
küldöttgyűlés időpontját.
Igen:
Nem:
Tartózkodott:

10 fő
0 fő
0 fő

További hozzászólás nem érkezett, így az elnök megköszönve a megjelentek munkájukat, a
rendkívüli küldöttgyűlést bezárja.
Kmf.

Patonai Ágnes

Sutus-Juhász Tímea

Baluka Csabáné dr.

Nyitrai József

Levezető elnök

Jegyzőkönyvvezető

Jegyzőkönyv hitelesítő

Jegyzőkönyv hitelesítő
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