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JEGYZŐKÖNYV 
A Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület küldöttközgyűléséről.  

A küldöttközgyűlés ideje: 2013. január 26. 10.30. 

A küldöttközgyűlés helye: MH 25. Lövészdandár, legénységi étkezde 
2890 Tata, Bacsó Béla út 66. 

Levezető elnök:   Ocsovai János, elnökségi tag 

Meghívottak:   Sándor Zsolt dandártábornok,  
MH 25. Klapka Gy LDD parancsnok 

    Michl József polgármester képviseletében Schafferné Czirok  
    Vera sportreferens 

 

Napirendi pontok:  

1./ Tájékoztató a 2012. év eseményeiről 
 Együttműködési megállapodás aktuális kérdései  
 2012. év eseményei 
 2012. év költségvetése 
 Közhasznúsági jelentés 

2./ A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság jelentése a 2012. év pénzügyi helyzetéről 

3./ A 2013. év tervezett feladatai 
 Tervezett feladatok,  
 Tervezett költségvetés 

4./ Egyéb kérdések 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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 tudósítói 

Az elnök tájékoztatta a küldötteket, hogy az alapszabály értelmében a küldöttek létszáma ma-
ximálisan 75 fő lehet, ebből megjelent 52 fő (70 %) , így a küldöttközgyűlés az Alapszabály 16.§ 
alapján több mint 50%, ezért határozatképes. 

Az elnök megkérte a küldötteket, hogy a szavazások idején minden küldött a regisztrációnál 
átvett 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 legyen, majd átadta 
a szót a levezető elnöknek. 

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

  Jegyzőkönyvvezető:   Pincés Marianna 
  Hitelesítők:    Reszter István 
       Horváth János 
 HATÁROZAT (1): 
 A küldöttközgyűlés az elnökség által beterjesztett javaslatot elfogadta: 

  Igen:   52 fő,  
  Ellene:   0 fő,  
  Tartózkodás: 0 fő 

  Szavazatszámláló bizottság: Elnök: Molnár Gábor 
       Tagok: Izsáki Sándor; Telek Sándor 
 
 HATÁROZAT (2): 
 A küldöttközgyűlés az elnökség által beterjesztett javaslatot elfogadta: 

  Igen:   52 fő,  
  Ellene:   0 fő,  
  Tartózkodás: 0 fő 

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

1./ Tájékoztató a 2012. év eseményeiről 
 Együttműködési megállapodás aktuális kérdései  
 2012. év eseményei 
 2012. év költségvetése 
 Közhasznúsági jelentés 

2./ A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság jelentése a 2012. év pénzügyi helyzetéről 

3./ A 2013. év tervezett feladatai 
 Tervezett feladatok,  
 Tervezett költségvetés 

4./ Egyéb kérdések 

 



 HATÁROZAT (3): 
 A küldöttközgyűlés szavazati joggal rendelkező küldöttei a napirendi pontokat elfogadta: 

  Igen:   52 fő,  
  Ellene:   0 fő,  
  Tartózkodás:  0 fő 

Napirendi pontok megtárgyalása 

I. napirendi pont 

Az elnök beterjesztette az 1. napirendi pontban meghatározott beszámolót a 2012. évben 
végrehatott feladatokról, eredményekről, illetve a 2012. évről szóló közhasznúsági jelentést. 

Az anyag csatolva 

 

II. napirendi pont 

A 2. napirendi pont keretében a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagja, Tarján Tamás felolvasta a 
bizottság ellenőrzéseinek eredményét, illetve a bizottság jelentését az éves gazdálkodásról 

Az anyag csatolva 

 

Elismerések 

A Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület 2012. évi versenyeinek szervezésében, 
az utánpótlás nevelésében és a sport területén végzett tevékenységének elismeréséül emlék-
tárgyak és oklevelek átadására került sor.  

A díjakat Mészáros Károly elnök adta át. 

1. A Tata Mustangs mérkőzéseinek szervezésében a csapatszellem erősítésében végzett 
tevékenysége elismeréséért 

• DÉSVÁRI BENCE 

2. A tájfutó versenyek és edzések szervezéséért, előkészítéséért és lebonyolításáért, az 
utánpótlás nevelésben végzett munkájukért, valamint az országos versenyeken nyúj-
tott kimagasló eredménye elismeréséül: 

• GILLICH GYÖRGY 

3. A Stratégiai Táblajáték Szakosztály erősítéséért, a rendezvényeik magas szintű előké-
szítéséért, illetve a szakág minél szélesebb körű megismertetésének elismeréséért 

• GICZI ISTVÁN 

4. A 2012. évben elért atlétikai és triatlon eredményeiért, a versenyek szervezéséért, va-
lamint a szakosztály és az egyesület érdekében végzett társadalmi munkájáért 

• HERCZOG GERGELY 

5. A Tatai Tradicionális íjászverseny előkészítéséért és lebonyolításáért, valamint a minő-
sítő és kiemelt versenyeken elért eredményeiért  

• IZSÁKI SÁNDOR 

6. Az edzéseken nyújtott átlagon felüli munkájáért, szorgalmáért és eredményeiért az 
Ökölvívó Szakosztály tagságának javaslatára 

• KECSKEMÉTI MARTIN 

 



7. A Természetjáró Szakosztály programjainak szervezésében, aktív közreműködésében 
végzett lelkiismeretes munkája, valamint a kimagasló közösségi aktivitása elismerése-
ként 

• KOVÁCS MIHÁLY 

8. A szakosztály közösségi formálódásában, a kezdők és az utánpótlás korú tagok nevelé-
sében, tanításában végzett kimagasló tevékenységéért 

• KURDI LÍVIA 

9. A Klapka Focisuli programjainak példaértékű szervezésében és megvalósításában vég-
zett tevékenysége, illetve a pályázatok előkészítése és elszámolása érdekében végzett 
munkája elismeréséül 

• UBORNYÁK ATTILA 

10. A szakosztály megalakításában, a rendezvények előkészítésében végzett áldozatkész 
munkájáért és a versenyeken elért eredményeiért 

• MECHLER ZOLTÁN 

 

A levezető elnök gratulált a díjazottaknak és megnyitotta az első két napirendi ponttal kapcso-
latos vitát 

Hozzászólások 

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

 

 HATÁROZAT (4): 
 A küldöttközgyűlés az elnökség beszámolóját a 2012. évi feladatokról elfogadta: 

  Igen:   52 fő,  
  Ellene:   0 fő,  
  Tartózkodás:  0 fő 

 HATÁROZAT (5): 
 A küldöttközgyűlés az elnökség 2012. évi költségvetési beszámolóját elfogadta: 

  Igen:   52 fő,  
  Ellene:   0 fő,  
  Tartózkodás:  0 fő 

 HATÁROZAT (6): 
 A küldöttközgyűlés az elnökség által elkészített közhasznúsági jelentést elfogadta: 

  Igen:   52 fő,  
  Ellene:   0 fő,  
  Tartózkodás:  0 fő 

 

III. napirendi pont 

A 3. napirendi pont keretében az elnök javaslatot tett a 2013. évi tagdíjak mértékére, majd 
előterjesztette a szakosztályvezetőkkel egyeztetett 2013. évi feladattervet, illetve a feladatok 
végrehajtásához szükséges költségvetési tervet. 

Az anyag csatolva 

 

 



A levezető elnök megnyitotta 3. napirendi pont vitáját  

Hozzászólások 

Molnár Gábor 

Jónak ítéli meg a harmadik javaslatot és javasolja a küldötteknek annak elfogadását. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos további hozzászólás, további javaslat és kérdés nem volt. 

 HATÁROZAT (7): 
 A küldöttközgyűlés elfogadta az elnökség 2013. évre vonatkozó tagdíjak mértékét és az elosztás 
elvét. A tagdíjak 2013-ban továbbra is 6000Ft a felnőttek részére, illetve 2000 Ft a 18 éves és a fiatalabb 
korosztály részére. A tagdíjak 100%-ban a szakosztályok bevételét növelik, azonban ha a befolyt 1%-os 
összeg nem fedezi az éves adminisztráció költségeit, akkor a költségek kiegészítésére az elnökség határo-
zata szerint megfelelő arányú levonás történik. 

  Igen:   51 fő,  
  Ellene:   0 fő,  
  Tartózkodás:  1 fő 

 HATÁROZAT (8): 
 A küldöttközgyűlés elfogadta az elnökség 2013. évre vonatkozó feladattervét: 

  Igen:   52 fő,  
  Ellene:   0 fő,  
  Tartózkodás:  0 fő 

 HATÁROZAT (9): 
 A küldöttközgyűlés elfogadta a 2013. évi költségvetés tervezetét: 

  Igen:   52 fő,  
  Ellene:   0 fő,  
  Tartózkodás:  0 fő 

 

IV. napirendi pont 
A 4. napirendi pont (egyebek) keretében az elnök a tagdíjak befizetésével, illetve a tagsági kár-
tyák bevezetésével kapcsolatos elnökségi elvárásokat fogalmazta meg 

(beszámolóban rögzítve) 

Külön felhívta a figyelmet a személyi jövedelemadó egyesület számára történő felajánlásának fon-
tosságára. 

Tata város jó sportolóinak jutalmazása az egyesületből több főt is érint, akiknek 2013. február 22-én 
a polgármester adja át a jutalmakat. Az elnök úr elvárja, hogy a lehetőség szerint minden érintett 
vegyen részt rajta. 

Az elnök pár szóban ecsetelte a számlázási rendszabályok fontosságát, kiemelve a bevezetett kettős 
könyvvitel követelményeit ezzel kapcsolatban. 

Röviden ismertette a kapcsolattartás adatait, illetve az internet szélesebb körű alkalmazásának fon-
tosságát a kapcsolattartás érdekében. 

Az elnök úr megköszönte az elnökség nevében az aktív részvételt, mindenkinek jó étvágyat kívánt, 
ezzel bezárta a 2013. évi küldöttközgyűlést. 
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