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JEGYZŐKÖNYV 
A Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület elnökségi üléséről.  

Az elnökségi ülés ideje: 2013. október 04. 

Az elnökségi ülés helye: Az egyesület székhelye 
2890 Tata, Május 1 út 53/B. 2/2. 

Levezető elnök:   Mészáros Károly, elnök 
Jelen vannak:   Ocsovai János, elnökségi tag 
    Róth Balázs, elnökségi tag 

Jegyzőkönyvvezető:  Mészáros Károly 

Napirendi pontok:  

1./ Az adminisztrációs költségek kiegészítése a befolyt tagdíjakból 
 
 
 

 

 
 
Az elnök előterjesztette a napirendi pontot. 
1./ Napirendi pont: 

1./ Az adminisztrációs költségek kiegészítése a befolyt tagdíjakból 
 
Előadó: Mészáros Károly 

Az elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy a személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásáról a 
NAV tájékoztatta az egyesületet. 

A tájékoztató szerint az egyesület 619.757 Ft támogatásban részesült, ami még változhat, de az 
elnök szerint a gyakorlat azt mutatja, hogy ez már a végleges összegnek tekinthető. 

Ez az összeg nem elegendő az év során szükségessé vált adminisztrációs költségek fedezésére, 
továbbá a még előttünk álló feladatok finanszírozására. 

Az elnök javaslatot tett, hogy a 2013. január 30-i küldöttközgyűlés 7. sz. határozata értelmében 
(lsd. a küldöttközgyűlés jegyzőkönyvét) az elnökség értsen egyet a szakosztályok befizetett tag-
díjak 15%-nak átcsoportosítására az adminisztrációs kiadások biztosítása érdekében. 
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Hozzászólások 
Róth Balázs 
Egyetért a javaslattal és kijelenti, hogy várható volt az átcsoportosítás, hiszen hasonló összeg 
került az egyesület részére felajánlásra, mint a megelőző években, ami a megnövekedett költsé-
gek miatt előre látható volt a kiegészítés szükségessége.  
Pozitívan értékelte, hogy ez az összeg a korábbi elvek gyakorlatával ellentétben nagyságrendi-
leg kisebb szinten érinti a szakosztályok költségvetését. 
 

Ocsovai János 
Egyetért és szükségesnek tartja az átcsoportosítások végrehajtását, de szeretné megtekinteni az 
adminisztrációs kiadások tételenkénti kimutatását is. 
 

Mészáros Károly 
A nyilvántartó program segítségével az adminisztrációs költségek kimutatására az alábbi táb-
lázatot terjesztette az elnökség elé, ahol a bank és a kézi kassza közötti átvezetések nem szere-
pelnek, mert nem változtatja meg az egyenleg nagyságát: 
 
Előző évi egyenleg, áthozat:  - 167.914 Ft 

Kiadások Irodaszer 235.335 Ft 
 Sportszerek, repi anyagok 61.120 Ft 
 Egyéb költségek 59.879 Ft 
 Postaköltség 8.200 Ft 
 Telefon előfizetés 79.320 Ft 
 Könyvvezetés, könyvelés 65.100 Ft 
 Banki jutalékok 59.657 Ft 
 Szövetségi tagdíjak: 30.000 Ft 
 Kiadás összesen: 603.611 Ft - 584.769 Ft 

Bevételek Tagdíjak befizetése Ft 
 Támogatás 4.400 Ft 
 Banki kamatok 442 Ft 
 Egyéb 2.000 Ft 
 Bevétel összesen: 6.842 Ft 
 
 Egyenleg (2013. október 04.)  - 752.683 Ft 
 
 
Ocsovai János 
Megkérdezte, hogy ez a jelenlegi állapot szerint mennyi összeg átcsoportosítását jelenti? 
 
Mészáros Károly 
Az év során befizetett tagdíjak teljes összege: 1.760.000 Ft, így ennek 15%-a pontosan 265.800 
Ft, ami a befolyt felajánlással együtt már biztosítja az adminisztrációs kiadásokat, sőt a követ-
kező évre is ad némi tartalékot. 

Az elnök kifejtette, hogy az év elején és az adóbevallási időben végzett propagandamunka is 
kevés volt ahhoz, hogy a tervezett, illetve remélt összeget az egyesület megkapja. 
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A továbbiakban nagyobb hangsúlyt kell fektetni a tagjaink és szimpatizánsaink meggyőzésére, 
hogy az általuk felajánlott személyi jövedelemadójuk 1%-a az egyesület életében maghatározó 
szerepet jelent, ezzel együtt nagyobb lehetőséget biztosít a tagoknak, illetve a hozzátartozóinak 
a sportolás lehetőségének magasabb szintű biztosításához. 
 
 

HATÁROZAT: 

Az elnökség elfogadta a 2013. évben a szakosztályonként befizetett tagdíjak 15 %-
nak átcsoportosítását az adminisztrációs kiadások biztosítására a 2013. évi kül-
döttközgyűlés 7. sz. határozata alapján. 
Igen: 3 fő, Ellene: 0 fő, Tartózkodás: 0 fő 

 
 
 
Pénzügyi helyzet 2013. október 04-én 
 Kézi pénztárban: 25.727 Ft 
 Folyószámlákon 
  1./ Fő számla 1.813.131 Ft 
  2./ 1. sz. alszámla 45.000 Ft 
  3./ 2. sz. alszámla 10.620 Ft 
 Egyenleg: 1.894.478 Ft 
 
 
Tata, 2013. október 04. 
 
 
 
   
 
 Mészáros Károly Ocsovai János Róth Balázs 
 elnök elnökségi tag elnökségi tag 
 jegyzőkönyvvezető 
 
 


