2017. március 27-én
17.00 órától került sor a
Kőbányai
Sportszövetség vezető
tisztségviselőinek
választására az Ihász
utcai székhelyükön
megtartott közgyűlésen.
A megválasztottak
megbízása Alapszabály
szerint ismét négy évre
szól.
A közgyűlés a meghívóban feltüntetett napirendek szerint, forgatókönyv alapján került
lebonyolításra, az 54 tagszervezetből 38 egyesületi képviselő jelent meg.
A meghívott vendégek közül Zsigmond László a Szövetség Örökös tiszteletbeli tagja, Virág
Lajos, a SOSZ Iroda ügyvezető igazgatója és Stevik Péter úr a SOSZ Közép-magyarországi
régióvezetője fogadta el a meghívást. A közgyűlés -levezető elnöknek- Paska Zoltán
elnökségi tagot bízta meg.
Az éves szakmai és pénzügyi beszámolókat a tagszervezetek elektronikusan időben
megkapták, így Potos Ilona elnök asszony már csak szóban egészítette ki azokat. Farkas-Gaál
Gizella FB elnök ismertette a Felügyelő Bizottság 2016.évről készített beszámolóját. A

Kőbányai Sportszövetség Közgyűlése valamennyi beszámolót egyhangúan 38-38 szavazattal
fogadott el.
A hozzászólásokban Virág Lajos úr tájékoztatta a megjelenteket a megújult SOSZ terveiről,
támogatási lehetőségeiről, míg Stevik Péter úr az új pályázati rendszer, most indult
tapasztalatairól számolt be. Kiemelte még, hogy tervezik a Kőbányai Sportszövetség és a
SOSZ kapcsolatát szorosabbá tenni, ezt egy külön írásos együttműködési megállapodás
formájában szeretnék ez évben megvalósítani.
Ezek után került sor a vezető tisztségviselők megválasztására, amelyet Kovács Tamás a Jelölő
Bizottság elnöke terjesztett elő.
A Tagság véleményére támaszkodva ismertette a bizottsághoz érkezett javaslatokat, amely
szerint változás az elmúlt időszakhoz képest Sárvár György alapító elnökségi tag személyében
történt, aki már nem kívánt tovább az elnökség munkájában részt venni, mert fiatalabb
személynek adná át a helyét. Koós Katalinra, a Biofit SE elnökére érkeztek a szavazatok. A

Jelölő Bizottság az alábbiak szerint megtette javaslatát, azzal, hogy a jelöltek valamennyien
elfogadták a jelölést.
JELENLEGI
Elnök
1
Tagok
2
3
4
5

JAVASOLT

EGYESÜLET

Potos Ilona

Potos Ilona

Sárvári György

Koós Katalin

Biofit SE

Paska Zoltán
Széles István
Budai László

Paska Zoltán
Széles István
Budai László

White Sharks Hockey Club
Túri DSE
Marcipán SE

Felügyelő Bizottság
Farkas-Gáll Gizella
1
elnök
Rákosiné Rusznyák
2
Edit
3 Újvári Lászlóné

Farkas-Gáll Gizella
elnök
Rákosiné Rusznyák
Edit tag
Újvári Lászlóné tag

KÖSZI SE
Kőbányai Természetbarát
Szakbizottság
Kőbányáért Egyesület

Ezek után egyenként megtörtént a jelöltek szavazása, valamennyien egyhangú, azaz 38-38
szavazatot kaptak.

Az Új Elnökség köszöntése után, Sárvári György
alapító elnökségi tag 20 éves munkáját köszönte
meg
Potos
Ilona
elnök,
kihangsúlyozva
tevékenységének sokoldalúságát és fontosságát,
amit a kerület sportja érdekében ez idő alatt tett.

A közgyűlést bezárását követően az egyesületi képviselők baráti beszélgetéssel folytatták a
délutánt.

