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Nyt.sz: 10 / 2009 / TTT. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

A TTT-HSE éves beszámoló értekezletéről. 

 

Az értekezlet ideje: 2009. január 31. 

Az értekezlet helye: Tata, HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. Helyőrségi Klub 

2890 Tata, Ady Endre u. 12-14. 

A közgyűlés levezető elnöke:  Ocsovai János 

Napirendi pontok:  

1./ Beszámoló a 2008. év tevékenységéről Előadó: Mészáros Károly 

2./ A 2009. év tervezett feladatai   Előadó: Mészáros Károly 

3./ Alapszabály módosítása    Előadó: Mészáros Károly 

4./ Tisztségviselők megválasztása   

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

 

A közgyűlés levezető elnöke megnyitotta az értekezletet, megállapította a létszámot. 

Az egyesület tagsági létszáma:  194 fő 

Megjelent:     51 fő 

Mivel a közgyűlés nem határozatképes az elnökség határozata értelmében a közgyűlést az elnök 

berekesztette és változatlan napirendi pontokkal újra összehívta 10.30-ra. 

 

Az újra összehívott közgyűlést a közgyűlés levezető elnöke megnyitotta, megállapította, hogy a 

közgyűlés határozatképes. 

Jelen 51 fő 

 

Meghívott vendégek és tagok köszöntése: 

- Az MH 25. Klapka György l.dd. képviseletében:  Megtért István alezredes 

- Tata város polgármester képviseletében:   Horváth Zoltán sportreferens 

- A HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. képviseletében: Domonkos Ágnes intézményvezető 

- A HOSOSZ és a THAC képviselői nem jelentek meg az értekezleten 
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A levezető elnök előterjesztette az elnökség javaslatát a közgyűlés tisztségviselőire. 

Tisztségviselők 

- levezető elnök:  Ocsovai János 

- jegyzőkönyvvezető:  Pincés Marianna 

- Jegyzőkönyv hitelesítők: Walter J. András;  

Gérecz Gábor 

- Szavazatszámláló bizottság: Molnár Gábor;   

    Tóth István Tibor 

    Tanczer Szabolcs 

A tisztségviselőkre más javaslat nem érkezett. 

Szavazás: a tisztségekre javasolt személyeket a tagság személyenként külön-külön egyhangúan 

elfogadta 

 

 

A levezető elnök beterjesztette a napirendi pontokat,  

 Napirendi pontok:  1. Az elnökség beszámolója a 2008. év eredményeiről 

    2. A 2009. év tervezett feladatai és tervezett költségvetése, az éves  

    tagdíj meghatározása 

3. Az új alapokmányok ismertetése, a változások jóváhagyása 

4. Az új tisztségviselők megválasztása  

 

A beterjesztett napirendi pontokon kívül más, új javaslat nem érkezett. 

Szavazás: a napirendi pontokat a tagság egyhangúan elfogadta 

 

A levezető elnök kiemelte azokat a tagjainkat, akik az elmúlt évben magasabb fórumokon kaptak 

elismerést és dicséretet. 

- Kertész József sporttársunk megkapta a Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozatát. 

- Az Egyesületünk az MH amatőr sportbajnokságokon nyújtott eredményeiért megkapta a honvéd 

sportegyesületek kategóriájában  a II. helyezést. 

- Avar András sporttársuk I. helyet szerzett a az utcai futóversenyek abszolút értékelésében 

 

Az egyesület elnöke a Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület 2008. évi versenyeinek 

szervezésében, az utánpótlás nevelésében és a sport területén végzett tevékenységének elismeréséül 

emléktárgyat nyújtott át az alábbiak részére: 

 - Lengyel Zsolt; Avar András; Róth Balázs 

- Molnár Gábor, Gérecz Gábor; Zubor Sándor; Gérecz Gina 

 - Gillich György; Horváth János; Dr. Ágh Eleonóra, Aknai Antal;  

 

 

A levezető elnök az első két napirendi pont előadására felkérte az egyesület elnökét, Mészáros Károly 

sporttársat. 
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I. napirendi pont 

Az elnök előadta az 1. napirendi pontban meghatározott beszámolót a 2008. évben végrehatott 

feladatokról, eredményekről, illetve a 2008. évről szóló közhasznúsági jelentés tartalmi elemeit. 

Eredmények – rendezvények – költségvetés – tagdíjfizetés – közhasznúsági jelentés 

Az anyagok csatolva 

 

II. napirendi pont 

A 2. napirendi pont keretében előadásra került a 2009. év tervezett feladatai, illetve az egyesület 

tervezett költségvetése. 

Rendezvények – egyéb feladatok – tervezett költségvetés – tagdíjfizetés rendje 

 

Hozzászólások: 

Domonkos Ágnes a HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. intézményvezetője 

- Örömét fejezte ki az Egyesület, illetve a Kht, között kialakult együttműködésnek és reményét fejezte 

ki, hogy a továbbiakban is ez az együttműködés a tatai ifjúság érdekében fejlődik. 

- Úgy gondolja, hogy az egyesület a Kht-vel együtt képes a Tatán működő civil szervezetek felé nyitni 

és közös programok és rendezvények végrehajtásával erősíteni a tatai lakosság sport iránti szeretetét, 

illetve lehetőséget nyújtani számukra a szabadidő hasznos eltöltéséhez, továbbá a honvédelem eszméit 

terjeszteni a fiatalok között. 

- Az együttműködés során a Kht. képes lehetőséget biztosítani arra, hogy Tata lakossága az Egyesület 

tevékenységét szélesebb körben megismerje. Lehetőséget ad kiállítások rendezésére programok 

propagálásra. 

- Az intézmény szeptember elején a civil napok keretében – bevonva az egyesület szakosztályait – 

közösen szeretne fellépni az egyesülettel. Mindez plakátokon és programfüzetekben is megjelenhet, 

ami további lehetőséget ad az Egyesület bemutatkozására. 

- Az intézményvezető asszony felajánlotta, hogy a tatai civil szervezetek által létrehozott honlapon az 

egyesület is megjelenthesse a programjait. 

- Az együttműködés érdekében biztosítják a színháztermet az Egyesület részére.  

 

Mészáros János kérdést tett fel, hogy az egyéni nevezési díjakat hogyan kompenzálja az Egyesület, ha 

az illető leadja a számlát. 

 

Horváth Zoltán a polgármesteri hivatal képviseletében gratulált az eddigi több éves eredményeinkért, 

amit az Egyesület sportolói értek el. 

Ő, mint a tatabányai természetbarátok vezetője nagy érdeklődéssel kíséri figyelemmel az Egyesület 

természetjáró szakosztály tevékenységét és javasolta, hogy a szakosztály lépjen be az országos 

szakszövetség soraiba. 

Javasolja, hogy használjuk ki az önkormányzat által kiadott pályázatok lehetőségét, ami működésre, 

rendezvényekre, illetve dologi kiadásokra is kiadnak jelentős összegekkel. 

A továbbiakban sok sikert és egészséget kívánt az egyesület tagságának és vezetőségének. 

 

A közgyűlés levezető elnöke válaszadásra átadta a szót az egyesület elnökének. 
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Mészáros Károly megköszönte Domonkos Ágnes együttműködési felajánlását, illetve a propagálási 

lehetőséget, amit ki is fog használni. A városi programokon történő közös megjelenéssel kapcsolatban 

a közeljövőben részletes megbeszéléseket javasolt, ahol konkrétan meghatározható az Egyesületre 

váró feladat. 

Az elnök megköszönte Horváth Zoltán jókívánságait és megígérte, hogy az országos sportági 

szakszövetségekkel szoros kapcsolatot épít ki a természetjáró szakosztály területén is. 

Mészáros János kérdésre az alábbi választ adta az elnök:  

A nevezési díjak kifizetését a szakosztályok döntése alapján a szakosztályvezetők koordinálják és 

határozzák meg azon versenyeket, amelyeken az indulás költségeit a szakosztály felvállalja, illetve 

meghatározza azt a keretet, amelynek figyelembe vételével a sportoló döntheti el melyik verseny 

nevezési díját vállalja be a szakosztály költségvetése. Mészáros János sporttársunk egyik feltételnek 

sem felelt meg, ezért nem kapott költség-kiegészítést annak ellenére, hogy a nevezési díjak 

számlájával rendelkezett. 

 

A közgyűlés levezető elnöke – további hozzászóló hiányában – lezárta a vitát és a hozzászólásokat és 

az elhangzottakkal kapcsolatban levezette a szavazást. 

 

Határozat: 

A tagság egyhangúan elfogadta a beszámolót, a közhasznú jelentést, illetve a 2009. évi tervezett 

feladatokat és költségvetést. 

A tagdíj mértéke és elosztása is egyhangúlag elfogadásra került. Ez alapján az éves tagdíj minimum 

6000 Ft, aminek 5/6 része a szakosztály illeti, míg az 1/6 része az adminisztráció költségeit fedezi. 

A 20 év és az alatti életkorú utánpótlás tagjaink minimális tagdíja évi 2000 Ft, melyet a szakosztályok 

teljes egészében felhasználhatnak. Az utánpótlás korú tagok tagdíjának szavazási eredménye: 

elfogadta 44 fő, ellene: 6 fő, tartózkodott: 1 fő 

 

A közgyűlés levezető elnök 5 perc szünetet rendelt el. 

 

III. napirendi pont 

A 3. napirendi pont keretében az elnök előterjesztette az alapszabály módosításának szükségességét, a 

fontosabb változásokat, illetve az ehhez kapcsolódó SZMSZ és Fegyelmi Szabályzat módosított 

pontjait. 

Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt. 

 

Határozat: 

A közgyűlés az új alapszabályt, illetve az egyesület SZMSZ-t és Fegyelmi szabályzatát egyhangúan 

elfogadta és megbízta az elnököt, hogy a szükséges bírósági bejegyzéseket a következő két hétben 

tegye meg, erről az egyesület honlapján tájékoztassa a tagságot. 

 

IV. napirendi pont 

Az Egyesület új tisztségviselőinek megválasztása 

A jelölőbizottság elnöke (Walter J. András) bejelentette, hogy az eddigi elnökség és bizottságok 

tagjainak a mandátuma lejárt. A bizottság az új tisztségviselők személyére az alábbi javaslatot 

terjesztette be. 
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Elnökség 

- elnök:  Mészáros Károly 

- társelnök:  Róth Balázs 

- társelnök:  Ocsovai János 

 

Pénzügyi-gazdasági ellenőrző bizottság 

Mivel az Egyesület tervezett várható bevétele nem éri el az 5 millió forintot nem szükséges a bizottság 

felállítása, de szükség van egy számvizsgálóra, aki a faladatait az új alapszabályban a bizottság 

részére előírt feladatokat hajtja végre. 

- elnök:  számvizsgáló:  Tóthné Borsos Ildikó   

- tag 

- tag 

 

Fegyelmi bizottság 

- elnök:  Polacsek Kálmán 

- tag:   Dr. Csőkör György 

- tag:   Tanczer Szabolcs 

 

 

A közgyűlés résztvevői további javaslatot nem tettek, ezért a tagság a tisztségviselőket egyenként, 

nyílt szavazással bízzák meg a következő 5 év feladatainak ellátására. 

Szavazás személye      szavazás eredménye 

- elnök:  Mészáros Károly   egyhangú 

- társelnök:  Róth Balázs     50 fő mellette, 1 fő ellene 

- társelnök:  Ocsovai János    egyhangú 

- számvizsgáló: Tóthné Borsos Ildikó   egyhangú 

- elnök:  Polacsek Kálmán    egyhangú 

- tag:   Dr. Csőkör György   egyhangú 

- tag:   Tanczer Szabolcs   egyhangú 

 

Az újonnan megválasztott elnökség és bizottsági tagok nevében Mészáros Károly mondott köszönetet 

és sok sportsikereket és alkotó munkát kívánt a tagságnak. 

Az elnökségből leköszönt Horváth János sporttársunk részére köszönetképpen emléktárgyat adott át. 

A meghívott vendégeink köszöntötték az új, megválasztott elnökséget. 

 

Bejelentések: 

1./ Fő információforrás az Internet, illetve az egyesület honlapja és levelező listája 

2./ Az 1%-os felajánlások pontos kitöltésére figyeljenek oda, mert jelentős bevételt eredményezhet. 

3./ A számlák elszámolása január 01-től a teljesítés utáni hónap 15-ig meg kell, hogy történjen 

4./ Tata város által megjutalmazni kívánt sportolók részére az ünnepélyes átadási ceremónia  

2009. február 27-én lesz a Kőkúti Iskolában.  
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Érintett személyek:  

Lengyel Zsolt -   Szupermaraton - F45 kategória - 1. hely 

  Gillich György -  KOB - 1. hely;  ROB, OÉB, ONEB - 2. hely 

Férfi Csapat - Szupermaraton - Korcsoportos kategória - 3. hely 

Avar András; Major Tamás; Baranyai Krisztián; Szakács Imre; Róth Balázs 

5./ HOSOSZ nap 2009. június 19-én lesz Szentendrén. Mindenki részt vehet rajta. A busz rendelését 

és az utazás szervezését Róth Balázs hajtja végre. 

 

A közgyűlés levezető elnöke minden résztvevőt meghívott ebédre és sok sikert kívánt mindenkinek a 

2009. évre. 

 

 

Tata, 2009. január 31. 

 

 Pincés Marianna 

 Jegyzőkönyv vezető 

 

 

 

 Gérecz Gábor  Walter J. András 

 hitelesítő  hitelesítő 

  

 

A jegyzőkönyv a fenti nyilvántartási számon és az alábbi anyagokkal együtt archiválva: 

- jelenléti ív,  

- beszámoló és feladatszabó anyaga 

- közhasznúsági jelentés 

- Alapszabály 

- SZMSZ 

- Fegyelmi szabályzat 

 

A Komárom-Esztergom Megyei Ügyészség részére megküldött anyaghoz csatolva: 

- jelenléti ív 

- Alapszabály 

 

 

 

Tata, 2009. január 31-én 

 

 Mészáros Károly 

 elnök 

 


