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Készült a DRAGO SKORPIÓK SporteryesÍilet (szekhely: 1046 Budapest, Szőnyi Istvr{n
utca 16., Megyei nyilv. sziím.: |2273l20ll., országos nyilv. száml 3g8l2OO7., a
továbbiakban: Egyesiilet) 2012. évi rendkívüli ktizgyűléséről. A közgytilés megtartásara
András Attila elnök szabélyszerűen kézbesített meghívója alapjrfur került sot 2012. november
29-én,18:00 órai kezdettel a Tiiskecsarnokban, a lll7 Budapest, Magyar tudósok körutja 7.
számalatt.

Jelen vannak az Egyesület tagiai a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint Dr. Jurasits Ferenc
ügyvéd és dr. Biczó Anna iigyvedjelölt.

Az Egyesület elnöke megállapította hogy az Egyesület alapszabályának rendelkezéseire
fi gyelemm e| a kozgyűlés határozatképes.

András Attila elnök köszöntöffe a megjelenteket.

A jelen lévők nyílt szavazÁs útjrán megvflasztottiík a közgyűlés levezető elnökének András
Attilát, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Kővári Zo|tÍnt és Tóth Csaba Gergely, jegyzőkönyv
vezetőnek dr. Biczó Annát.

A levezető elnök ismertette a napirendi pontokat:
1. Iratok kiegészítése
2. Alapszabály módosítasa

Dr. Jurasits Ferenc tigyvéd és dr. Bicző Anna ügyvedjelölt tajékoztatj ák azEgyesület tagjait,
hogy a Fővrírosi Törvényszek 14.Pk.60.817l2006ll2. szárrrú hian1pótlási végzésében
foglaltakról.

l. napirendi pont: Iratok kiegészítése

Dr. Jurasits Ferenc tájékoztat1a a közgyulés! hogy a Fővrírosi Törvényszék
l4.Pk.ó0.8l712006112. szímú hiánypótlási végzésében foglaltaknak megfelelően az iratokat
az alabbiak szerint szÍikséges kiegészíteni:

Az Egyestilet a nevét az alábbialaa módosítsa: Korongot Mindenkinek Hokiklub SE, a
rövidített nevét pedig: KMH SE.

Az Alapszabály l|.lz'l. pontja az alábbiakra módosítsa: Az egyesület rendes tagává
választható az a büntetlen előéletii nagykoru magánszemély, valamint az a jogr személy,
illetve tarsadalmi vagy gazdáikodó szervezet @tk. 685. $ c), aki a belépési nylatkozatban az
Egyesület Alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származő kötelezettségek
telj esítését vállalj a.

t6l20t2. 0ü. 29.) számrt határozat:

A közgnilés a javaslatokat elfogadja és AlapszabáIyát ennek megfelelően módosítja.

Ennek megfelelően a közryűlés megszavazta az iratok a fent megielöltek szerinti, a
hiánypótlási végzésben foglaltaknak megfelelő kiegészítését és az Egyesület nevének
módosítását.

A tagok a jelen határozatot egyhangúlag hozták meg.
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2. napirendi pont: Alapszabály módosítasa

Dr. Jurasits Ferenc tajékoztatja a közgyulést, hogy az Egyesület az Alapszabályát a

14.Pk.60.81712006l|2. sztttrtí hianypótlási végzésében foglaltaknak, valamint az 1. napirendi
pontb an targyaltaknak me gfe le |ő en az al ábbi módo sításokat tarta|mazza.

Dr. Jurasits Ferenc ismerteti M Egyesület Alapszabályának módosításokkal egységes

szerkezetbe foglalt szcivegét.

Ezt kcivetően a k<izgyúlés meghozta a következőhatÍrozatot:

17 l20l2. (xI. 29.) számú határozatz

A közgytilés az Alapsz"abá|yát azalábbiakkal egészíti ki:

Az Egyesület Alapszabályának bevezető rendelkezése kiegészül az alálfrbi szövegrósszel:

,,melynek a 2012. november 29-i a hiánypótlási felhívásnak megfelelő módosítást
ktivetően az űj elnevezése: Korongot Mindenkinek Hokiklub SE' az új riividített
elnevezése KMH sa.'

Az egyesület neve: Korongot Mindenkinek Hokiklub SE

Az egyesület rövidített neve: KMH sE

Az Alapszabály II.l2.1. pontja az alábbiakra módosulz Az egyesület rendes tagánát
választhatő az a büntetlen előéletű nagykonfi magánszemély, valamint az a jogi személy,
illetve társadalmi vagy gazdálkodó szervezet (Ptk. 685. $ c)' aki a belépési
nyilatkozatban az Egyesület Alapszabályát elfogadja, és a tagsági viszonybó| származő
ktitelezettségek teljesítését vállalj a.

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály a jelen közgyűlési
jeryzőkönyv mellékletét képezi.

A tagok a jelen határozatot egyhangúlag hozták meg.

A közryűlés az Eryesület a mai napon módosított, erysóges szerkezetű Alapszabályiú, a
közgyűlésen elfogadott javaslatok firyelembe vételével elfogadja-

Dr. Jurasits Ferenc tájékoztatja aKözgytt|ést, hogy a néwá|toztatásra való tekintettel a 2012.

szeptember hő 27-i rendes k<izgyúlésen megválasztott tisáségviselők elfogadő nylatkozattú
módosítani sztikséges, ezért any|atkozatok aláírási dátuma a mai nap.

Ezt követően András Attila _ megköszönve a részvételt és a figyelmet- a közgyűlést 18:20

p erckor b efej ezetté nyilvánítj a.

Budapest, 20L2. november 29.
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Ellenjegyzemz 2012. november 29.

,, *, 
^ "' 

r' l, !,# oÍ l rorla

np.,t r: {ll^d/Ts I'nn'axc

,ono n,,(/ffies(cr u, s'


