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JEGYZŐKÖNYV 
 

A  
Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület 

 (TTT-HSE) 
alakuló közgyűléséről 

 
Az értekezlet ideje: 2004. augusztus 10. 18.00. 

Az értekezlet helye: Tata 

Napirendi pontok:  
1./ A Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület (Továbbiakban: TTT-HSE) 
megalakítása, az alapdokumentumok elfogadása. 
2./ Az Egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztása 
3./ Egyéb fontos kérdések 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A TTT-HSE alakuló közgyűlésén jelen van:     12 fő 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Az alapító közgyűlés nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta a 
közgyűlés levezető elnökét, a jegyzőkönyvvezetőt, illetve a jegyzőkönyv hitelesítőket. 

Ezek alapján: 

Levezető elnök:   Mészáros Károly  

Jegyzőkönyvvezető:  Pénzes Mária 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Kész István,   
Berbécs Sándor    

 
Napirendi pontok, határozatok 
1. napirendi pont: 

A Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület megalakítása, az alapdokumentu-
mok elfogadása. 
 
A jelenlévők, mint az új Egyesület alapító tagjai egyöntetű véleményt nyilvánítottak ab-

ban a kérdésben, hogy új egyesületet hoznak létre Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd 
Sportegyesület néven. 

A jelenlévők megvitatták az Egyesület alapdokumentumainak (Alapszabály, Szervezeti és 
Működési Szabályzat, Fegyelmi Szabályzat) tervezeteit. 
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Az Egyesület szakosztályai létrehozásának és azok megszüntetésének lehetőségét célszerű 
az elnökség hatáskörébe utalni. 

Határozat: 
A jelenlévő alapító tagok nyílt szavazással, egyhangúlag az egyesület létrehozását és elfo-

gadták az egyesület alapdokumentumait, melyet a jelen értekezlet jegyzőkönyvéhez csatolásra 
kerülnek. 

 

2. napirendi pont: 
Az Egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztása 
A jelenlévők megvitatták, hogy a megalapítással kapcsolatos feladatok gyors végrehajtása 

érdekében ez a közgyűlés csak az Egyesület vezetőinek megválasztásáról dönt, a leendő szak-
osztályok önállóan, az alapszabály értelmében, az elnökség jóváhagyásával választják meg a 
vezetőjüket.  

Határozat 
Az alapító tagok nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi tisztségvi-

selőket választották meg: 
- egyesület elnöke:   Mészáros Károly 
- elnökségi tag, társelnök:  Horváth János 
- elnökségi tag, gazdasági társelnök: Radics Anna 
- számvizsgáló:    Hanák Lajos 
- Fegyelmi Bizottság elnöke:  Kész István 
- Fegyelmi Bizottsági tagok:  Mészáros János 
      Dr. Csőkör György 

 
Az alapító tagok nyílt szavazással egyhangúlag  megbízták Mészáros Károlyt az új egye-

sület megalakításával kapcsolatos teendők végrehajtásával 
 

3. napirendi pont: 
Egyéb fontos kérdések 
 

A jelenlévő alapító tagok megvitatták a tagsági díj mértékét és nagyságát. 

A levezető elnök javaslata alapján a tagsági díjnak tartalmaznia kell az országos szövetsé-
gekhez való tagság személyre eső díját, a versenyengedély igénylésének, illetve a versenyzői 
kártya költségét, és az egyesület működéséhez való hozzájárulást. 

Fontos, hogy a tagsági díj éves szinten legyen megállapítva, az adminisztrációs tevékeny-
ség minimalizálása érdekében. 

Határozat: 
- Az alapító tagok nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az 

egyesületi tagok éves tagdíjának nagyságát, ami 6000 Ft/fő/év 
- Az Alapszabály tervezet értelmében a tagdíjat mindenki az adott év március 01-ig köteles 

befizetni. 
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Végül ismételten megvitatásra került, hogy a szakosztályok az Egyesület megalakulása 
után szakosztály-értekezleten vitassák meg az Egyesülethez való tartozás feladatait, tegyenek 
javaslatot az Elnökségnek a szakosztály tisztségviselőire és mutassák be a működéshez szük-
séges dokumentumokat és határozatokat.  

 

 A levezető elnök megköszönte a részvételt és ezzel bezárta a közgyűlést. 

 

 

Tata, 2004. augusztus 10-én 

 

 

-------------------------------------------- 
Mészáros Károly 

levezető elnök 
 
 
 
 

---------------------------------- 
Pénzes Mária 

jegyzőkönyv vezető 
 
 
 
 
 
 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 

 
 
 
 ---------------------------------- ----------------------------------- 
 Kész István  Berbécs Sándor   

 
 


