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JEGYZŐKÖNYV 

A TTT-HSE küldöttközgyűléséről  

 

A küldöttközgyűlés ideje: 2011. február 05. 10.00 – 13.00 

A küldöttközgyűlés helye: HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.  

Tatai intézménye (Helyőrségi Klub) 

2890 Tata, Ady Endre u. 12-14. 

Levezető elnök:   Ocsovai János, elnökségi tag 

Meghívott vendégek:  Sándor Zsolt ezredes 

    Michl József polgármester 

    Domonkos Ágnes intézményvezető 

    Farkas László HOSOSZ elnök 

    Komáromi Lajos THAC ügyvezető elnök 

 

Napirendi pontok: 

 1./ Tájékoztató a 2010. év eseményeiről 
2010. év költségvetése, közhasznúsági jelentés 

 2./ A 2011. év tervezett feladatai 
Feladatok, költségvetés 

 3./ Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagjainak megválasztása 

 4./ Fegyelmi Szabályzat módosítása 

 5./ Egyéb kérdések 
SZJA 1% 

 

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

 

 

 

 



 

Az egyesület elnöke megnyitotta az értekezletet, köszöntötte a megjelent meghívott vendégeket és a 

tisztelt küldötteket. 

Meghívott és megjelent vendégek: 

 Dr. Horváthy Lóránt alpolgármester (A polgármester úr képviseletében) 

 Domonkos Ágnes intézményvezető 

 Komáromi Lajos THAC ügyvezető elnök 

 

Az alapszabály előírásainak megfelelően megállapította a küldöttek létszámát: 

A küldöttközgyűlés létszáma az alapszabályzatban meghatározottak alapján   60 fő 

Megjelent:          50 fő 

Az elnök megállapította, hogy a küldöttközgyűlés határozatképes a megjelentek aránya: 83% 

Összesen jelen van 55 fő, ebből 3 fő meghívott vendég és 2 fő látogató, így összesen 50 fő. 

Az elnök tájékoztatta a küldötteket, hogy a novemberi elnökségi ülésen az elnökség Ocsovai János 

sporttársunkat kérte meg, hogy a küldöttközgyűlés levezető elnöke legyen, majd átadta a szót a le-

vezető elnöknek. 

A levezető elnök beterjesztette a napirendi pontokat, amire új javaslat nem érkezett. 

 1./ Tájékoztató a 2010. év eseményeiről 
2010. év költségvetése, közhasznúsági jelentés 

 2./ A 2011. év tervezett feladatai 
Feladatok, költségvetés 

 3./ Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagjainak megválasztása 

 4./ Fegyelmi Szabályzat módosítása 

 5./ Egyéb kérdések 
SZJA 1% 

 

 HATÁROZAT: 

 - A küldöttközgyűlés szavazati joggal rendelkező küldöttei a napirendi pontokat elfogadta: 

 Igen:   52 fő,  

 Ellene:  0 fő,  

 Tartózkodás:  0 fő 

A levezető elnök beterjesztette a küldöttközgyűlés jegyzőkönyvezetőjére és a hitelesítőkre, illetve a 

szavazatszámláló bizottság tagjaira az elnökség javaslatát. A beterjesztésre más javaslat nem volt. 

Az elnökség javaslata: 

  Jegyzőkönyv vezető: Pincés Marianna 

  Hitelesítők:  Veszelovszky László 

     Horváth János 

  Szavazatszámláló bizottság: Elnök: Molnár Gábor 

      Tagok: Izsáki Sándor 

       Tóth Maja 

  HATÁROZAT: 

 - A küldöttközgyűlés az elnökség által beterjesztett javaslatot elfogadta: 

 Igen:   50 fő,  

 Ellene:  0 fő,  

 Tartózkodás: 0 fő 



 

Napirenden kívül 

Tata város sportjában hosszú éveken át elért jelentős sikerek és eredmények emlékére, megalakulá-

sának  100. évfordulója alkalmából a baráti Tatai Honvéd  Atlétikai Club ügyvezető elnöke, Komá-

romi Lajos  részére a TTT  elnöksége az egyesület tagsága nevében kíván további eredményes 

munkát és sikeres éveket. Az elnökség nevében az alkalomra készített emlékpólót és a díszoklevelet 

az elnök adta át. 

Elismerések 

Napirendi pontok megtárgyalása előtt a Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület 2010. 

évi versenyeinek szervezésében, az utánpótlás nevelésében és a sport területén végzett tevékenysé-

gének elismeréséül emléktárgyak és oklevelek átadására került sor. A díjakat Mészáros Károly el-

nök adta át. 

Az egyesület és a szakosztályok érdekében 2010. évben végzett átlagon felüli tevékenységének el-

ismeréséül az egyesület elnöksége köszönetét fejezi ki a szakosztályok vezetőinek:  

  - Ocsovai János 

  - Róth Balázs 

  - Molnár Gábor 

  - Mátrai Tibor 

  - Tóth Maja 

  - Dr. Ágh Eleonóra 

A tájfutó versenyek és edzések  előkészítéséért és lebonyolításáért, illetve az eredményes szervezői 

munkájának elismeréséül: 

  Horváth János  

A tájfutó versenyeken elért országos eredményeiért és a versenyeink előkészítéséért: 

  Gillich György 

A 2010. évben elért atlétikai eredményeiért és a szakosztály érdekében végzett társadalmi munkájá-

ért 

 Farkas Erika 

A Tatai Tradicionális íjászversenyen végzett munkájáért és az országos versenyeken elért eredmé-

nyeiért  

 Izsáki Sándor 

 Pálfi Tamás  

A Természetjáró Szakosztály érdekében a programok szervezésében és végrehajtásában végzett 

lelkiismeretes  munkájuk  elismeréseként 

  Pap Zsigmondné, Katika 

  Mócsai József 

  Tarján István   

A Kispályás Labdarúgó Szakosztály edzéseinek és mérkőzésének szervezéséért. 

  Varga Gábor  

Komárom Körzeti Diáksport Bizottság döntése alapján Jó tanuló, jó sportoló díjat vehetett át egye-

sületünk sportolója Ágh Barbara, részére az elnök külön ajándékcsomagot adott át. 

Az elismerések végén az elnök a munka elvégzésben sokat segítő feleségének egy szál virággal 

kedveskedett. 

 

 

 



 

Napirendi pontok megtárgyalása 

I. napirendi pont 

Az elnök előadta az 1. napirendi pontban meghatározott beszámolót a 2010. évben végrehatott 

feladatokról, eredményekről, illetve a 2010. évről szóló közhasznúsági jelentést. 

Az anyagok csatolva 

Az elnökség beszámolójához észrevétel és kérdés nem érkezett, ezért a levezető elnök javasolta a 

2010. évi feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló, a költségvetési beszámoló és a közhasznúsági 

jelentés elfogadását egyen ként. 

 HATÁROZAT: 

 - A küldöttközgyűlés az elnökség beszámolóját a 2010. évi feladatokról elfogadta: 

 Igen:   50 fő,  

 Ellene:  0 fő,  

 Tartózkodás:  0 fő 

 HATÁROZAT: 

 - A küldöttközgyűlés az elnökség 2010. évi költségvetési beszámolóját elfogadta: 

 Igen:   50 fő,  

 Ellene:  0 fő,  

 Tartózkodás:  0 fő 

 HATÁROZAT: 

 - A küldöttközgyűlés az elnökség által elkészített közhasznúsági jelentést elfogadta: 

 Igen:   50 fő,  

 Ellene:  0 fő,  

 Tartózkodás:  0 fő 

 

A szavazás után a meghívott vendégek közül Dr. Horváthy Loránt alpolgármester kért szót. 

Az alpolgármester úr tájékoztatta a küldötteket, hogy a városi pályázatok nagy valószínűséggel feb-

ruár végén kiadásra kerülnek, azonban sajnálatát fejezte ki, hogy a pályázati összegek az elmúlt 

évihez képest csökkentek, ennek ellenére reményét fejezte ki, hogy az egyre nagyobb ütemben fej-

lődő TTT képes lesz a feladatit végrehajtani esetleges kevesebb költségvetési keret felhasználásá-

val, bízva az aktivisták lelkes és önfeláldozó munkájában. 

Dicsérte a beszámoló precíz és tetszetős előkészítettségét és a szakmai tevékenység magas színvo-

nalát. Nagy jelentőséggel bír a több, mint 200 fős tagság közösségépítésében ez a jól szervezett ve-

zetés és irányítás, a feladatok pontos meghatározása, az egy cél érdekében folytatott önzetlen mun-

ka. 

Az alpolgármester további jó munkát és sikereket kívánt és elnézést kért, hogy más elfoglaltság 

miatt el kell mennie, majd távozott. 

 

II. napirendi pont 

A 2. napirendi pont keretében az elnök előterjesztette a szakosztályvezetőkkel egyeztetett 2011. évi 

feladattervet, illetve a feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési tervet. 

Az anyagok csatolva 



 

A tagság a tervet tudomásul vette és hozzászólás, kérdés nem érkezett az elnökség felé, ezért a leve-

zető elnök megszavaztatta a napirendi pontban tárgyalt feladattervet és költségvetési tervet. 

 HATÁROZAT: 

 - A küldöttközgyűlés elfogadta az elnökség 2011. évre vonatkozó feladattervét: 

 Igen:   50 fő,  

 Ellene:  0 fő,  

 Tartózkodás:  0 fő 

 HATÁROZAT: 

 - A küldöttközgyűlés elfogadta a2011. évi költségvetés tervezetét: 

 Igen:   50 fő,  

 Ellene:  0 fő,  

 Tartózkodás:  0 fő 

III. napirendi pont 

A 3. napirendi pontot a levezető elnök terjesztette a tagság elé. Az alapszabály értelmében, ameny-

nyiben a tervezett költségvetés meghaladja az 5 millió forintot, akkor az egy fő számvevő helyett 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot kell a küldöttközgyűlésnek megválasztani. 

A  levezető elnök előadta az elnökség javaslatát az PEB elnökére és tagjaira. Kifejtette, hogy a je-

löltekkel az elnökség elbeszélgetett, azok vállalták a feladatot. Az elnökség alapvető célkitűzése az 

volt, hogy a bizottságba szakmailag képzett emberek kerüljenek és a szakosztályok vezetői is támo-

gassák a javaslatot. 

Így a levezető elnök a PEB elnökének javasolta a korábbi számvevőt Tóthné Borsos Ildikót és ta-

goknak Dezső Sándort és Tarján Tamást. Bár az elnöknek javasolt sporttárs nem volt jelen, de a 

tagság előtt mindenki számára ismert személyiség és elismert könyvelő.  

A PEB tagjaira más javaslat nem érkezett, ezért szavazással erősítette mag a küldöttközgyűlés a 

javasolt személyeket. 

 HATÁROZAT: 

 A küldöttközgyűlés elfogadta PEB elnöknek Tóthné Borsos Ildikó sporttársat és tagoknak 

Dezső Sándort és Tarján Tamást. 

 Igen:   50 fő,  

 Ellene:  0 fő,  

 Tartózkodás:  0 fő 

A levezető elnök gratulált a megválasztott PEB megválasztott tagjainak és sok sikert kívánt a mun-

kájukhoz. 

A levezető elnök felkérte Polacsek Kálmán sporttársat – a Fegyelmi Bizottság elnökét, hogy terjesz-

sze elő az elnökség javaslatát a Fegyelmi Szabályzat módosítására. 

Polacsek Kálmán Ismertette a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség T.T.380/2009/5-I leve-

lében leírt kifogásokat a Fegyelmi Szabályzatban és előterjesztette az elnökség közös javaslatát, mi 

szerint az alábbi módosításokat javasolja a küldöttközgyűlés elé elfogadásra a Szabályzat 3.§. (4) 

bekezdésében leírtakban:  

Régi szöveg 

(4) A sporttevékenységtől való eltiltás vonatkozhat versenyzésre, edzői tevékenységre, versenybírói 

tevékenységre, sportszervezetekben való tisztségviselésre. A fegyelmi határozat állapítja meg, hogy 

az eltiltás melyik sporttevékenységre vonatkozik, és az eltiltás milyen időtartamra szól. Az eltiltás 

időtartama végleges is lehet. 



 

Javított, módosításra javasolt szöveg 

(4) Az (1) bekezdés d)-g) pontjában meghatározott eltiltás vonatkozhat versenyzésre, edzői tevé-

kenységre, versenybírói tevékenységre, sportszervezetekben való tisztségviselésre. A fegyelmi hatá-

rozat állapítja meg, hogy az eltiltás melyik sporttevékenységre vonatkozik, és az eltiltás milyen idő-

tartamra szól. Az eltiltás időtartama minimum egy hónap, maximum egy év lehet.  

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt, ezért a levezető elnök szavazásra tette fel a kérdést. 

 

 HATÁROZAT: 

 A küldöttközgyűlés a Fegyelmi Szabályzatban foglalt módosításokat elfogadta és megbízta 

az elnököt, hogy a KEM Főügyészség által kért iratanyagokat február 10-ig küldje meg a főügyész-

ség részére. 

 Igen:   50 fő,  

 Ellene:  0 fő,  

 Tartózkodás:  0 fő 

 

IV. napirendi pont 

Az egyebek napirendi pontban az elnök a tagdíjakkal kapcsolatban javasolta, hogy a 2011. évben a 

tagdíj továbbra is maradjon 6000 Ft/év, illetve a 18 éves és annál fiatalabb sporttársaink részére 

2000 Ft/év. Az adminisztrációs kiadásokra azonban az elnök javasolta, hogy a 6000 Ft-os tagdíjból 

2000 Ft, a 2000 Ft-os tagdíjból 500 Ft kerüljön adminisztrációs felhasználásra. 

A javaslathoz hozzászólás nem érkezett ezért a levezető elnök megszavaztatta a javaslatot. 

 HATÁROZAT: 

 A küldöttközgyűlés a elfogadta az elnökség javaslatát a 6000 Ft-os éves tagdíjra, illetve a 18 

éves és annál fiatalabbak részére a 2000 Ft-os éves tagdíjra, továbbá a tagdíj felosztását, mely sze-

rint az adminisztrációs költségekre a tagdíjakból 2000, illetve 500 Ft kerül felhasználásra, atöbbi a 

szakosztály költségvetése szerint kerül felhasználásra. 

 Igen:   47 fő,  

 Ellene:  0 fő,  

 Tartózkodás:  3 fő 

 

Az egyebek napirendi pontban a továbbiakban az elnök ismételten kérte a tagságot, hogy az SZJA 

1% felajánlásokat mindenki az egyesület részére tegye meg, illetve a tegyen meg mindent a hozzá-

tartozók és barátok, szurkolók felé is a felajánlások megtételére. 

Az elnök tájékoztatta a tagságot, hogy a honvédségi alakulat és az egyesület közötti megállapodási 

szerződés aláírása nagy valószínűséggel február 07-én kerül sor, ami jelentős fordulópont lesz az 

egyesület életében. Az aláírásról a tagság az egyesület honlapjáról, illetve a szakosztályvezetőktől 

kap információt. 

Róth Balázs tájékoztatta a tagságot, hogy az együttműködési szerződés értelmében új tagsági kár-

tyák kerülnek kiadásra, ami egyrészt az egyesülethez való kötödést erősíti, másrészt lehetőséget ad 

a laktanya sportobjektumainak használatára. 

A küldöttközgyűlés végeztével a levezető elnök átadta a szót Tarján István sporttársunknak, aki az 

egyesület sportolói nevében köszöntötte az elnököt születésnapja alkalmából. 

Az elnök megköszönte a figyelmességet, mindenkinek sok sikert kívánt és a résztvevőket meghívta 

egy közös ebédre. 



 

 Pénzügyi helyzet 2011. február 05-én  

 

  Pénztárban:  307.756.- 

 Folyószámlán:  1.083.037.- 

 Összesen:  1.390.793.- 

 

Melléklet:  

- meghívó 

- jelenléti ív 

- az elnökség előadása 

 

 
Tata, 2011. február 05. 

 

 

 

 Pincés Marianna  
 jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 Veszelovszky László  Horváth János 
 hitelesítő  hitelesítő 

  

 

 

A jegyzőkönyv a TTT-09/2011. nyilvántartási számon archiválva a meghívó, a jelenléti ív, a beszámoló és feladatszabó 

előadás anyaga, valamint a közhasznúsági jelentés másolataival. 

 

Tata, 2011. február 10-én 

 

 Mészáros Károly 

 elnök 


