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JEGYZŐKÖNYV 

A Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület 

küldöttközgyűléséről. 

A közgyűlés ideje: 2016. január 30. 

A közgyűlés helye: Nőtlentiszthelyettesi szálló - Lövészárok terem 

2890 Tata, Fényes fasor 6/A. 

Levezető elnök: Ocsovai János, elnökségi tag 

Meghívott vendégek: Horváth Gábor dandártábornok, MH 25. Klapka Gy LDD parancsnok 

Farkas László, HOSOSZ elnök 

Napirendi pontok: 

1./ Tájékoztató a 2015. év eseményeiről, eredményeiről 

Közhasznúsági jelentés 

Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnökének jelentése 

2./ A 2016. év tervezett feladatai 

3./ Egyéb kérdések 

Az egyesület elnöke tájékoztatta az állományt, hogy a jelenlegi alapszabályunk értelmé-
ben a küldöttközgyűlés akkor határozatképes, ha minimum 23 fő jelenik meg.  

Jelen küldöttközgyűlésen a létszám 36 fő, tehát a határozatképesség megvan. 



 

 

  

Az elnök megnyitotta az értekezletet, köszöntötte a megjelent meghívott vendégeket és a 
tisztelt küldötteket.  

Sajnálatát fejezte ki, hogy Horváth Gábor dandártábornok betegség miatt lemondta a rész-
vételt. Kérte az elnök urat, hogy tolmácsolja a jókívánságait a küldöttközgyűlés sikeres 
lebonyolításához.  

Köszöntöttwe a megjelent Farkas László urat a Honvéd Sportszervezetek Országos Szö-
vetségének elnökét. 

Röviden ismertette a küldöttközgyűlés programját. 

A köszöntő után az egyesület elnöke átadta a szót az elnökség által felkért levezető elnök-
nek, Ocsovai János sporttársnak. 

A levezető elnök szintén köszöntötte a megjelenteket és megköszönte a bizalmat, hogy le-
vezető elnökként szerepelhet a küldöttközgyűlésen. 

Visszatérve a küldöttközgyűlés tervezett levezetési rendjéhez beterjesztette a küldöttköz-
gyűlés jegyzőkönyvezetőjére és a hitelesítőkre, illetve a szavazatszámlálóra, illetve a hite-
lesítőkre az elnökség javaslatát. A beterjesztésre más javaslat nem volt. Az elnökség javas-
lata: 

Jegyzőkönyvvezető:  Pincés Marianna 
Szavazatszámláló:  Izsáki Sándor 
Hitelesítők:  Köpöczi József; Szíjártó Jenő 
 

 HATÁROZAT (1): 

 A küldöttközgyűlés az elnökség által beterjesztett javaslatot elfogadta: 

  Igen:   36 fő,  
  Ellene:   0 fő,  
  Tartózkodás: 0 fő 

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

1./ Tájékoztató a 2015. év eseményeiről, eredményeiről 

 Közhasznúsági jelentés 

 Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnökének jelentése 

2./ A 2016. év tervezett feladatai 

3./ Egyéb kérdések 

 

 HATÁROZAT (2): 

 A küldöttközgyűlés az elnökség által beterjesztett javaslatot elfogadta: 

  Igen:   36 fő,  
  Ellene:   0 fő,  
  Tartózkodás: 0 fő 

A levezető elnök átadta a szót az elnök úrnak, aki az első napirendi pont szerint beszámolt 
az egyesület 2015. évi tevékenységéről, előterjesztette a költségvetést, illetve a közhasz-
núsági jelentést.  

 



 

 

  

A beszámoló után a küldöttek meghallgatták a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének 
(Tóthné Borsos Ildikó) jelentését a bizottság által végrehajtott ellenőrzések eredményei-
ről, illetve az éves gazdálkodásról. A jelentést a távollévő PEB elnök helyett Ocsovai János 
olvasta fel. 

Az anyag csatolva 

- Előadás vázlata 
- Közhasznú jelentés 2015. évre 
- PEB jegyzőkönyv 

 

A levezető elnök megnyitotta 1. napirendi pont vitáját  

Hozzászólások 

 

Hozzászólás a napirendi pontokkal kapcsolatban nem volt, így a levezető elnök rendre 
megszavaztatta a napirendi ponttal kapcsolatos és elfogadásra váró kérdéseket. 

 HATÁROZAT (3): 

 A küldöttközgyűlés az elnökség beszámolóját a 2015. évi feladatokról elfogadta: 

  Igen:   36 fő,  
  Ellene:   0 fő,  
  Tartózkodás:  0 fő 

 HATÁROZAT (4): 

 A küldöttközgyűlés az elnökség 2015. évi költségvetési beszámolóját elfogadta: 

  Igen:   36 fő,  
  Ellene:   0 fő,  
  Tartózkodás:  0 fő 

 HATÁROZAT (5): 

 A küldöttközgyűlés az elnökség által elkészített közhasznúsági jelentést elfogadta: 

  Igen:   36 fő,  
  Ellene:   0 fő,  
  Tartózkodás:  0 fő 

 

A levezető elnök a határozatok meghozatala után bejelentette, hogy elismerések és köszö-
netek következnek. 

Az egyesület elnöke köszönetét fejezte ki az egyesület érdekében végzett kimagasló tevé-
kenységükért, az utánpótlás nevelésben elért sikereikért és a versenyeken elért eredmé-
nyeikért az alábbi sporttársaknak, akiknek oklevelet és egyesületi címerrel ellátott pólót, 
valamint emléktárgyat adott át. 

 A tájfutó szakosztályból:   Köpöczi József sporttársnak 

 Atlétika és triatlon szakosztályból:  Herczog Gergely sporttársnak 
       Kreidl Csaba sporttársnak 
       Sárközi István sporttársnak 
       Török Tamás sporttársnak 



 

 

  

 A természetjáró szakosztályból  Ocsovai János sporttársnak 
       Fejesné Iványi Anna sporttársnőnek 
       Esküdt Lajos sporttársnak 
       Szabó József sporttársnak 

 A sportlövő szakosztályból   Debreceni Tibor sporttársnak 
       Nagy Sándor sporttársnak 

 A Teke szakosztályból   Palotai Tibor sporttársnak 

 Az íjász szakosztályból   Molnár Gábor sporttársnak 
       Izsáki Sándor sporttársnak 
       Varga Dávid sporttársnak 

 A történelmi szablyavívó szakosztályból: Hegyi Tamás sporttársnak 

 Születésnapja alkalmából ajándékot adott át Horváth János sporttársnak 

 Végül megköszönve a HOSOSZ elnökének megjelenését az egyesület munkájának 
korrekt támogatásáért és segítségéért ajándékot adott át Farkas László elnök úrnak 

 

 

Az elismerések átadása után a levezető elnök 10 perc szünetet rendelt el 

 

A szünet után a levezető elnök átadta a szót az egyesület elnökének a 2. napirendi pont 
megtartására. 

 

II. napirendi pont 

A 2. napirendi pont keretében az elnök előterjesztette a szakosztályvezetőkkel egyezte-
tett 2016. évi feladattervet, illetve a feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési 
tervet.  

Javaslatot tett a 2016. évi tagdíjak mértékére, ami megegyezik az elmúlt éves tagdíj mér-
tékével. 

Az anyag csatolva 

 

A levezető elnök megnyitotta 2. napirendi pont vitáját  

 

Hozzászólások 

 

Flórián Béla 

Tájékoztatta a küldötteket, hogy éppen egy hete derült ki, hogy a Régiós Ökölvívó Verseny 
rendezését a TTT Ökölvívó szakosztály elvállalta, így kérte az elnökséget, hogy a szeptem-
ber 03-04-i verseny kerüljön fel a listára. 

 



 

 

  

Ocsovai János 

Hiányolta az elmúlt évben elmaradt HOSOSZ Sportnap megrendezését a listából. 

 

Farkas László 

Gratulált az egyesületnek az egész éves munkájáért, különösen a rendkívüli szép eredmé-
nyekért. 

Külön megdicsérte és kiemelte az elnökség előkészítő munkáját a küldöttközgyűlés meg-
szervezéséért. 

Tájékoztatta a küldötteket, hogy a HOSOSZ sportnap tervek szerink megújult formában a 
MH Katonai Sportnapjaként kerül megrendezésre, egyenlőre a tervezés folyik, de nagy va-
lószínűséggel az első ilyen jellegű sportnap nem Tatán lesz. Így az MH mintegy beintegrá-
lódik a honvédelem szolgálatába. Kérte a tagság megértését. 

Az Egyesület további munkájához sok sikert kívánt. 

Több hozzászólás az adott témában nem volt, így a levezető elnök az alábbi határozatokat 
szavazta meg. 

 HATÁROZAT (6): 

 A küldöttközgyűlés elfogadta az elnökség 2016. évre vonatkozó feladattervét, valamint az 
ehhez szorosan kapcsolódó költségvetés tervezetet, továbbá az elnökség javaslatát a 2016. évi tagdíj 
mértékére. (A tagdíj 2016-ban továbbra is 6000 Ft 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 határozata szerint megfelelő arányú levonás történik. 

  Igen:   36 fő,  
  Ellene:   0 fő,  
  Tartózkodás:  0 fő 

 

III. napirendi pont 

A 3. napirendi pont (egyebek) keretében az egyesület elnöke röviden szólt az egyesület 
honlapjának helyzetéről, az elérhetőségek pontosításáról, valamint a kapcsolattartás fon-
tosságáról, kihasználva a ma kor lehetőségeit. 

Külön felhívta a figyelmet a személyi jövedelemadó egyesület számára történő felajánlásának 

fontosságára. 

Tata város jó sportolóinak jutalmazása az egyesületből 12 főt is érint, akiknek 2016. február 

19-én a polgármester adja át a jutalmakat. Az elnök úr elvárja, hogy a lehetőség szerint minden 

érintett vegyen részt rajta. 

Gillich György, Pap Attila; Mucsi Mihály 

 Kreidl Csaba 

Izsáki Sándor, Varga Dávid  

Nagy Sándor,      Edző: Debreceni Tibor 

 Kecskeméti Martin, Kecskeméti Roland,  Edző: Flórián Béla, Kuzma Csaba 

A továbbiakban feladatokat szabott az érintett szakosztályok vezetőinek és tagjainak az új szer-

ződés és követelményrendszer szigorú betartására és az alapvető rend és fegyelem megterem-

tésére. 



A levezetó elnök megköszönve a küldöttek munkáját, megállapította, hogy a küldöttek elvé-
gezték a munkájukat ós sikeresnek ítélte meg a küldöttközgy,lílést.

Az elnökség nevében minden résztvevőt rneghívott egy ebédre, ame7y az érlekezlet ideje alatt
készült, nrajd bezárta az éftekezlete|

Pénzügyi belyzet 2016. január 30-án

Melléklet:

Tata,207

Tata, 2016. január 30.

pénztárban:

Folyószámlán:
Fő számla

Követelés:

Alszámla-],

Alszámla-2

Alszámla-3

összesen:

L67.739 Ft

1,.2Z3.402 Ft

0Ft
45,000 Ft

379,339 Ft

0Ft
1.B15.480 Ft

meghívó
jelenlétí ív
A PEB jelentése
az elnökség előadásdnak vőzlata (pp)

6. január 30.

-\. 
,n" o- Jí4.-*-

pincés Marianna
jegyzőkönyvvezető

",VuuKároly s.k.

hitelesítő

elnök
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MEGHÍVÓ 
A TTT-HSE küldöttközgyűlésére 

 

Kedves Küldött! 

Tisztelettel meghívlak a Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület éves küldött-
közgyűlésére, egyúttal a vezetőség nevében gratulálok, hogy szakosztály tagsága bizalmából 
ott képviseled a szakosztályod. 
 

Az értekezlet ideje: 2016. január 30. (Szombat) 10.00 – 12.00 

Az értekezlet helye: Tata Fényes Fasor 6.  

Az egyesület sportobjektumának étterme 

Napirendi pontok: 

1./ Tájékoztató a 2015. év eseményeiről, eredményeiről 
 Közhasznúsági jelentés 

 Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnökének jelentése 

2./ A 2016. év tervezett feladatai 

3./ Egyéb kérdések 

FONTOS  

1./ Kérlek, hogy a részvételedről – a férőhelyek biztosítása, illetve a regisztráció érdekében – tájékoztasd 

a szakosztályvezetőd legkésőbb 2016. január 25. 18.00-ig.   

2./ Lehetőség lesz a 2016. évi tagdíj egyéni befizetésére és a 2015. évi tagdíj pótbefizetésére. 

 
Felkészülés: 

A közgyűlés lefolytatásával kapcsolatos anyagok megtalálhatók az Egyesület honlapján. Kérem, hogy 

a beszámolóval, a feladatok meghatározásával, illetve egyéb kérdésekkel kapcsolatos anyagokat tanul-

mányozzátok át az előremutató és szakszerű véleményt kialakítása érdekében. 

 
Tata, 2016. január 05. 

 
         Mészáros Károly 
 
 

 
 

Megjegyzés:  

Amennyiben a küldöttközgyűlés a meghirdetett időponttól számított 30 percen belül nem válik 
határozatképessé, úgy a küldöttközgyűlést ismételten összehívottnak kell tekinteni, amely a meg-
jelentek számától függetlenül határozatképes.  
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