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2019/______ számú HATÁROZAT 

a SEPSI-SIC Sport Klub Egyesület Alapító Okiratának és Alapszabályának 

módosításáról 

 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa, 

a 2019. _______________ soros ülésén, 

elemezve Ambrus József megyei tanácsos úr indoklását a SEPSI-SIC Sport Klub 

Egyesület Alapító Okiratának és Alapszabályának módosítására vonatkozóan, 

figyelembe véve: 

- a Jogi és Területfejlesztési Igazgatóság, valamint a szakbizottságok jelentését, 

- az utólagosan módosított és kiegészített, az alapítványokra és egyesületekre 

vonatkozó 2000/26-os számú Kormányrendeletet 33. szakaszát, 

- Kovászna Megye Tanácsa 2012/113-as számú, a jogi személyisséggel 

rendelkező, non-profit, magánjogi sportstruktúrájú SEPSI-SIC Sport Klub Egyesület 

megalakulásának jóváhagyására vonatkozó Határozata 4-es szakaszának (2) bekezdését, 

- a SEPSI-SIC Sport Klub Egyesület Alapszabályának 16. szakasza (3) 

bekezdésének „e” pontját, 

- SEPSI-SIC Sport Klub Egyesület a 2019.04.10/33-as számú átiratát, amelyet 

Kovászna Megye Tanácsa főiktatójában a 2019.04.11/3701-es számmal iktattak, 

teljesülvén a közigazgatási döntéshozatali átláthatóságról szóló 2003/52-es számú, 

újraközzétett Törvény előírásai, 

a 2001/215-ös számú, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 

közigazgatási Törvény 91. szakasza (1) bekezdésének „f” betűje és a 97. szakaszának (1) 

bekezdése értelmében 

 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. szakasz – Jóváhagyja a SEPSI-SIC Sport Klub Egyesület Alapító Okiratának 

módosítását, a 3-as számú Kiegészítő okirat-tervezetnek megfelelően, az 1-es számú 

melléklet szerint. 

2. szakasz – Jóváhagyja a SEPSI-SIC Sport Klub Egyesület Alapszabályának 

módosítását, a 3-as számú Kiegészítő okirat-tervezetnek megfelelően, a 2-es számú 

melléklet szerint. 



3. szakasz – Az 1-es és 2-es számú mellékletek a jelen határozat szerves részét 

képezik. 

4. szakasz – Meghatalmazzuk AMRUS József urat, mint a SEPSI-SIC Sport Klub 

Egyesület Vezetőtanácsának tagját, hogy a törvényes előírások betartásával eljárjon az 

Alapító Okirat és az Alapszabály módosításainak bejegyzésére a Sepsiszentgyörgyi 

Bíróságnál található Egyesületek és Alapítványok jegyzékébe. 

5. szakasz – A jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsa elnökét 

bízzuk meg. 

 

 

Sepsiszentgyörgy, 2019. _____________________. 

 

 

 

 

 

 

TAMÁS Sándor 

elnök 

 

 

Ellenjegyzi: 

VARGA Zoltán 

Kovászna megye jegyzője 
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Ikt. sz. _____ / 2019. ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

INDOKLÁS 

a SEPSI-SIC Sport Klub Egyesület Alapító Okiratának és Alapszabályának módosításáról 

 

 

 

 

A SEPSI-SIC Sport Klub Egyesület Kovászna Megye Tanácsa 2012/113-as számú 

Határozatával kerül megalapításra, mint magánjogi, non-profit jellegű, jogi személyiséggel 

rendelkező sportegyesület, melynek fő célja sporttevékenységek lebonyolítása, különböző 

sportágazatokon belüli szakosztályokon keresztül. 

A SEPSI-SIC Sport Klub Egyesület a 2019.04.10/33-as számú átiratában, amelyet Kovászna 

Megye Tanácsa főiktatójában a 2019.04.11/3701-es számmal iktattak, közölte az egyesület azon 

szándékát, hogy új egyéni és tömegsport szakosztályok beindítását, valamint élsportolók 

leigazolását tervezik, a következő sportágakban: úszás, tenisz, torna, triatlon, asztalitenisz, íjászat, 

kerékpár, amelynek érdekében szükségszerű az egyesület célkitűzéseinek kibővítése. 

Ugyanakkor tudatják, hogy a Sepsiszentgyörgyi Sepsi Aréna megnyitása utáni az 

egyesület oda helyezte át tevékenységét, következésképpen indokolt a székhely megváltoztatása a 

Sepsiszentgyörgy, Vadász utca 1 szám címről a Sepsiszentgyörgy, Csíki utca 176 szám címre. 

Tekintettel arra, hogy május hónaptól kezdődik a sportoló válogatása a 2020-as Tokyoi 

Nyári Olimpián való részvételre, szükségszerű a SEPSI-SIC Sport Klub Egyesület Alapító 

Okiratának és Alapszabályának módosítása, a jelen határozattervezet szerint. 

 

 

 

Ambrus József 

megyei tanácsos 
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