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JEGYZŐKÖNYV 

A TTT-HSE küldöttközgyűléséről 

 

A küldöttközgyűlés ideje: 2012. január 28. 10.00 – 13.00 

A küldöttközgyűlés helye: MH 25. Klapka György Lövészdandár, rendezvényterem 

Levezető elnök:   Ocsovai János, elnökségi tag 

Meghívott vendégek: Sándor Zsolt dandártábornok 

    Michl József polgármester 

Napirendi pontok: 

1./ Tájékoztató a 2011. év eseményeiről 

 Együttműködési megállapodás  
 2011. év eseményei, költségvetése 
 Közhasznúsági jelentés 

2./ Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnökének jelentése 

3./ A 2012. év tervezett feladatai 

 Tervezett feladatok,  
 Tervezett költségvetés 

4./ A Fegyelmi Bizottság kiegészítése 

5./ Egyéb kérdések 

------------------------------------------------------------------------------------ 
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Az egyesület elnöke megnyitotta az értekezletet, köszöntötte a megjelent meghívott 
vendégeket és a tisztelt küldötteket. 

A küldöttközgyűlésen megjelent sportolók az értekezlet előtt néma felállással tiszteleg-
tek az akkor elhunyt Rózsavölgyi István sportolói nagyságáról. 

Megjelent vendégek: 

 Sándor Zsolt dandártábornok, MH 25. Klapka György Lövészdandár parancsnok 
 Schäfferné Czirok Vera sportreferens (A polgármester úr képviseletében) 
 Szülők, szurkolók és a sajtó, valamint a Tatai Televízió tudósítóit 

Az alapszabály előírásainak megfelelően megállapította a küldöttek létszámát. A kül-
döttközgyűlés létszáma az alapszabályzatban meghatározottak alapján 87 fő 

Megjelent: 68 fő, aránya: 78%, így az elnök megállapította, hogy a küldöttközgyűlés az 
Alapszabályunk 16.§ alapján több mint 50%, ezért határozatképes. 

Az elnök megkérte a küldötteket, hogy a szavazások idején minden küldött a kiosztott 
szavazócédula felemelésével szavazzon. 

Az elnök tájékoztatta a küldötteket, hogy a decemberi elnökségi ülésen az elnökség 
Ocsovai János sporttársunkat kérte meg, hogy a küldöttközgyűlés levezető elnöke le-
gyen, majd átadta a szót a levezető elnöknek. 

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

1./ Tájékoztató a 2011. év eseményeiről 

 Együttműködési megállapodás  
 2011. év eseményei, költségvetése 
 Közhasznúsági jelentés 

2./ Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnökének jelentése 

3./ A 2012. év tervezett feladatai 

 Tervezett feladatok,  
 Tervezett költségvetés 

4./ A Fegyelmi Bizottság kiegészítése 

5./ Egyéb kérdések 

 

 HATÁROZAT: 

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

 Igen:   68 fő,  
 Ellene:  0 fő,  
 Tartózkodás:  0 fő 

A levezető elnök beterjesztette a küldöttközgyűlés jegyzőkönyvezetőjére és a hitelesítők-
re, illetve a szavazatszámláló bizottság tagjaira az elnökség javaslatát. A beterjesztésre 
más javaslat nem volt. Az elnökség javaslata: 

  Jegyzőkönyv vezető:  Pincés Marianna 
  Hitelesítők:   Godó László 
      Dr. Ágh Eleonóra 
  Szavazatszámláló bizottság: Elnök: Molnár Gábor 
       Tagok: Izsáki Sándor; Telek Sándor 
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  HATÁROZAT: 

 - A küldöttközgyűlés az elnökség által beterjesztett javaslatot elfogadta: 

 Igen:   68 fő,  
 Ellene:  0 fő,  
 Tartózkodás: 0 fő 

 

Napirendi pontok megtárgyalása 

I. napirendi pont 

Az elnök előadta az 1. napirendi pontban meghatározott beszámolót a 2011. évben vég-
rehatott feladatokról, eredményekről, illetve a 2011. évről szóló közhasznúsági jelentést. 

Az anyag csatolva 

 

II. napirendi pont 

A 2. napirendi pont keretében a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke felolvasta a bizott-
ság ellenőrzéseinek eredményét, illetve a bizottság jelentését az éves gazdálkodásról 

Az anyag csatolva 

 

Hozzászólások 

A napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólás, további javaslat és kérdés nem merült fel 

 

 HATÁROZAT: 

 - A küldöttközgyűlés az elnökség beszámolóját a 2011. évi feladatokról elfogadta: 

 Igen:   68 fő,  
 Ellene:  0 fő,  
 Tartózkodás:  0 fő 

 HATÁROZAT: 

 - A küldöttközgyűlés az elnökség 2011. évi költségvetési beszámolóját elfogadta: 

 Igen:   68 fő,  
 Ellene:  0 fő,  
 Tartózkodás:  0 fő 

 HATÁROZAT: 

 - A küldöttközgyűlés az elnökség által elkészített közhasznúsági jelentést elfogadta: 

 Igen:   68 fő,  
 Ellene:  0 fő,  
 Tartózkodás:  0 fő 
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Elismerések 

A III. napirendi pont megtárgyalása előtt a Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sport-
egyesület 2011. évi versenyeinek szervezésében, az utánpótlás nevelésében és a sport 
területén végzett tevékenységének elismeréséül emléktárgyak és oklevelek átadására 
került sor.  

A díjakat Mészáros Károly elnök adta át. 

I./ A tájfutó versenyek és edzések  szervezéséért, előkészítéséért és lebonyolításáért, az 
utánpótlás nevelésben végzett munkájukért, valamint az országos versenyeken nyújtott 
kimagasló eredményük elismeréséül: 

 Mucsi Mihály 
 Pap Attila  
 Gillich György 
 Ágh Eleonóra 
 Horváth János 

II./ A 2011. évben elért atlétikai és triatlon eredményeiért, a versenyek szervezéséért, 
valamint a szakosztály és az egyesület érdekében végzett társadalmi munkájáért 

 Róth Balázs 
 Herczog Gergely 
 Fésűs István 
 Sárközi István  

III./ A Tatai Tradicionális íjászverseny előkészítéséért és lebonyolításáért, valamint az 
országos versenyeken elért eredményeiért  

 Izsáki Sándor 
 Pálfi Tamás 
 Taizs Gábor 

IV./ A Természetjáró Szakosztály érdekében a programok szervezésében és végrehajtá-
sában végzett lelkiismeretes  munkájuk, valamint a kimagasló közösségi aktivitásuk  
elismeréseként 

 Ocsovai János 
 Anda Ivánné, Ágnes 
 Bobori Károly 
 Kucsma András 
 Telek Sándor 

A Klapka Focisuli Tata megalakításával kapcsolatos társadalmi munkájuk, kiváló edzői 
tevékenységük és az utánpótlás nevelésében végzett kimagasló eredményességük elis-
meréséért 

 Kele Zoltán 
 Szabó Csaba 
 Kisék Szabolcs 

A Stratégiai Táblajáték Szakosztály megalakításáért, a tevékenység minél szélesebb körű 
megismertetésének elismeréséért 

 Giczi István 
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A Tata Mustangs mérkőzéseinek szervezésében a csapatszellem erősítésében végzett 
tevékenységük elismeréséért 

 Pap Tamás 
 Herk Márton 
 Mátrai Bence 
 Baráth Móder Ignác 

Az utánpótlás versenyeken való eredményes szereplésükért 

 Ágh Barbara,  
aki a Komárom Diáksport Bizottság jó tanuló, jó sportolói díját is megkapta 

 Tóth Kitti 
 Kiss Tamás 

 

Az Íjász Szakosztály versenyeinek szervezésében és a szakosztály közösségi szellemének 
erősítésében végzett munkája, valamint a honfoglalás kori hagyományok ápolásában és 
megismertetésében elért eredményei tiszteletéül a Tatai Celőkék köszönetet mondanak 
a szakosztályvezetőjüknek és emléktárgyat ajándékoztak  

 Molnár Gábor részére 

Az elismerést a szakosztály képviseletében Izsáki Sándor adta át. 

 

III. napirendi pont 

A 3. napirendi pont keretében az elnök előterjesztette a szakosztályvezetőkkel egyezte-
tett 2012. évi feladattervet, illetve a feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési 
tervet. 

 

Az anyag csatolva 

 

Hozzászólások 

A napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólás, további javaslat és kérdés nem merült fel 

 HATÁROZAT: 

 - A küldöttközgyűlés elfogadta az elnökség 2012. évre vonatkozó feladattervét: 

 Igen:   68 fő,  
 Ellene:  0 fő,  
 Tartózkodás:  0 fő 

 HATÁROZAT: 

 - A küldöttközgyűlés elfogadta a2011. évi költségvetés tervezetét: 

 Igen:   68 fő,  
 Ellene:  0 fő,  
 Tartózkodás:  0 fő 
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IV. napirendi pont 

A levezető elnök tájékoztatta a tagságot, hogy a felügyelő bizottság kiegészítésére azért 
van szükség, mert Tanczer Szabolcs, aki az eddig az egyesület tagjaként betöltötte ezt a 
funkciót lemondott tagságáról a 2011. év folyamán. 

Az elnökség javaslata a bizottság tagjának: 

 Zsigmond Péter 

 

Hozzászólások 

Mészáros Károly tájékoztatta a jelen levőket, hogy a javasolt sporttárs más feladatok 
végrehajtása miatt nem tudott megjelenni a küldöttközgyűlésen. Vele az elbeszélgetés 
megtörtént, a megbízást elvállalja és javasolta a küldötteknek is a javaslat elfogadását. 

 

 HATÁROZAT: 

 A küldöttközgyűlés egyetértve az elnökség javaslatával megszavazta, hogy a továb-
biakban Zsigmond Péter sporttársunk legyen a Felügyelő Bizottság tagja. 

 Igen:   67 fő,  
 Ellene:  0 fő,  
 Tartózkodás:  1 fő 

 

V. napirendi pont 

Az egyebek napirendi pontban az elnök a tagdíjakkal kapcsolatban javasolta, hogy a 
2012. évben a tagdíj továbbra is maradjon 6000 Ft/év, illetve a 18 éves és annál fiata-
labb sporttársaink részére 2000 Ft/év.  Az adminisztrációs kiadásokra az elmúlt kül-
döttközgyűlésen elfogadott elosztást javasolta, tehát a 6000 Ft-os tagdíjból 2000 Ft, a 
2000 Ft-os tagdíjból 500 Ft kerül adminisztrációs felhasználásra. 

A honvédség keretében dolgozó szerződéses állományviszonnyal rendelkező tagjaink a 
decemberi elnökségi ülés döntése értelmében részletfizetési lehetőséget kapnak, de 
március 31-ig az adminisztráció részére eső tagdíjat be kell fizetni. 

 

Hozzászólások 

A témával kapcsolatban más javaslat nem volt. 

 

 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 szerint az adminisztrációs költségekre a tagdíjakból 2000, illetve 500 Ft 
kerül felhasználásra, a többi a szakosztály költségvetése szerint kerül felhasználásra. 

 Igen:   68 fő,  
 Ellene:  0 fő,  
 Tartózkodás:  0 fő 
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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 hozzátartozók 
és barátok, szurkolók felé is a felajánlások megtételére. 

Az elnök felhívta a tagság figyelmét, hogy a számlák elszámolása milyen módon történ-
het. Oda kell figyelni a helyes kitöltésre és az időbeni leadásra. 

 

Taizs Gábor 

Bemutatta azt a mintadarabot, amit gyertyaöntéssel készített és igazán az egyesületre 
jellemző és mégis különleges díjazáshoz fel lehet használni. Az ára önköltséggel nettó 
1400 Ft lehet, ami megegyezik, vagy olcsóbb, mint egy hasonló kupa, vagy érem. 

 

Schäfferné Czirok Vera sportreferens 

Gratulált a polgármester úr nevében az eredményes évhez. Jelenleg nem tud konkrét 
adatokat mondani az önkormányzati pályázatok kiadásáról, de számítani lehet jelentős 
csökkenésre, ami a jelenlegi gazdasági helyzet velejárója is. 

 

Az elnök megköszönte a figyelmességet, mindenkinek sok sikert kívánt és a résztvevőket 
meghívta egy közös ebédre. 

 

Pénzügyi helyzet 2012. január 28-án  Pénztárban:   245 349.- 
   Folyószámlán:  625 662.- 
   Összesen:   870 981.- 

Melléklet:  

- meghívó 
- jelenléti ív 
- A PEB jelentése 
- az elnökség előadásának vázlata (pp) 

Tata, 2012. január 28. 

  

 Pincés Marianna s.k 
 jegyzőkönyvvezető 

 

 Godó László s.k. Dr. Ágh Eleonóra s.k. 
 hitelesítő  hitelesítő 

  

A jegyzőkönyv a TTT-09/2012. nyilvántartási számon archiválva a meghívó, a jelenléti 
ív, a PEB jelentés és a beszámoló előadás anyaga, valamint a közhasznúsági jelentés má-
solataival. 

Tata, 2012. január 30-án 

 Mészáros Károly s.k. 
 elnök 


