
MEGHÍVÓ 
SZENT IMRE DIÁKSPORT EGYESÜLET 

2020. ÉV KÖZGYŰLÉSÉRE 
 

Szeretettel meghívjuk Tagjainkat egyesületünk 2020. év / Közgyűlésére! 
 

A Közgyűlés időpontja: 2020. július 15. (szerda) 17:00 óra 
 

               Határozatlanképtelenség esetén az új időpont: 2020. július 15. (szerda) 18:00 
 

A Közgyűlés helyszíne:  
2660 Balassagyarmat, Vizy Zsigmond út 14. - sporttelep (Lékai pálya) 
 

              Határozatlanképtelenség esetén a helyszín: 
              2660 Balassagyarmat, Vizy Zsigmond út 14. - sporttelep (Lékai pálya) 
 
 

A Közgyűlés tervezett napirendi pontjai: 
 

1. Beszámoló a 2019. évi szakmai, gazdasági munkáról:   
 - A 2019. év sporteredményei, sikerei – szakmai beszámoló.  
 - Gazdasági tevékenység – pénzügyi beszámoló a 2019. év gazdálkodásáról 

 
2.  A 2020. év költségvetési tervezete 
 
3. Alapszabály módosítása - négy területen 

 
3.1. Alapszabály módosítás 1. - Bejegyzési kérelem sportegyesületként: 

Egyesületünk 2001. éves megalakulása óta, mint egyesület, és nem mint  
sportegyesület szerepel. 
Alapszabályunkat kiegészítjük, javítjuk a sporttörvény ide vonatkozó pontjainak  
megfelelően. 
 

3.2. Alapszabály módosítás 2. - Név módosítási kérelem: 
Egyesületünk 2001. éves megalakulása (a bázis, katolikus iskolától átvett) 
jelenlegi néven szerepel. Akkor "csak" az iskola tanulói adták sportolóinkat,  
tagjainkat. 
Az azóta eltelt évtizedekben egyesületünk kinőtte az iskola kereteit.  
Az iskolán kívül a városunkból, és annak vonzáskörzetéből rengeteg sportolónk  
van, ezért módosítási javaslatot teszünk új egyesületi névre. 
Egyesületünk nevére eddig tett javaslatok: 

Balassagyarmati Sport Club 
Balassagyarmati Loksi Sport Club 
 

3.3. Alapszabály módosítás 3. - Bejegyzett székhely módosítási kérelem: 
Egyesületünk 2001. éves megalakulása (a bázis, katolikus iskola által biztosított) 
székhelyen szerepel.  
A név módosításával együtt a székhelyünket új helyszínre módosítjuk. 
Egyesületünk új székhelye: 
2660 Balassagyarmat, Vizy Zsigmond út 14. - Sporttelep 
 

3.4. Alapszabály módosítás 4. - Bejegyzett elnökségi tag módosítási kérelem: 
Ferenc Gábor elnökségi tagunk kérte felmentését az elnökségi tagságból (szabadidő  
problémai miatt), helyette új elnökségi tagot szükséges jelölnünk. 



Az új elnökségi tag mandátuma 2021.szeptember 12.-ig lesz érvényes. 
Új elnökségi tagra javaslat: 

 
4. Tisztségviselők elfogadása, további megbízatása – 5 elnökségi tag 

megbízatása  
 

 
5. Egyebek – tájékoztatás az elmúlt időszakról, hozzászólások, javaslatok, 
    a beszámolók elfogadása 
 
6. Az éves közgyűlése bezárása 
 

 
A  2020. év / Közgyűlés meghívója, napirendje, a módosításra előkészített Alapszabály  
2020. június 29.-től elérhető egyesületünk honlapján: 
www.szentimredse.hu/MENÜ/KÖZGYŰLÉSEK  oldalon, illetve minden tagunkat írásban 
értesítettünk. 
 

KÖSZÖNETTEL: SZENT IMRE DIÁKSPORT EGYESÜLET ELNÖKSÉGE 

Balassagyarmat, 2020. június 29. 

 


