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A közg|ilés ideje:

A közgyűlés helye:

Levezető elnök:

JEGYZÓKÖNYV
A Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület

küldöttközgyűléséről.

2017. julár 28.

Tata, O1impiai Edzőtábor, Teke páiya

Ocsovai János, elnökségi tag

,Y ö ítiffi@ n, U?-

aZ értekezIetet, köszöntötte a megjelent meghívott vendégeket és a

Sajnálatát felezte ki, hogy Sipos Antal ezredes úra MH 25.

Farkas László HOSOSZ elnöke nem tudott.jelen lenni,

KGY. LDD. mb. parancsnoka, va|amint

Az egyesúlet e|nöke tájékoztatta az á|lományt; hogy a jelenlegi a|apszabá|yunk érte|mében a

kü ldöttközgyűlés a kko r hatá rozatképes, ha a szavazásra jogosu |t 43 főbŐ| min im u m 22 fő jelen ik

meg.

JeIen kü ldöttközgyű lésre összese n 21 fő jött el, ebből a szavazati .jogga l rende lkezett 24 fŐ, tehát

a hatá rozatképesség megvan.

Röviden ismertette a kü ldöttközgyű |és programját,

A köszöntő után az egyesület elnöke átadta á szót az e|nökség által felkért |evezető elnöknek,

OcsovaiJános sporttársnak. 
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A levezető elnökszintén köszöntötte a megjelenteket és megköszönte a bizalmat, hogy Ievezető //
e|nökként szerepelhet a kü ldöttközgyű |ésen. ,,y'u L

(/
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Az elnök megnyitotta
tisztelt kü ldötteket.



Visszatérve a kü ldöttközgyű |és tervezett levezetési rendjéhez beterjesztette a kü ldÖttközgyű |és

jegyzőkönyv vezetőjére és a hitelesítőkre, a szavazatsz ámlálóra, iIletve a hitelesítőkre aZ

elnöksóg 1avasIatát. A beterjesztósre más javasIat nem volt. Az elnökség javasIata:

J egyzőkönywezető: Mészárosné Boros Valéria
szavazatszá m lá ló: kovács-pataki krisztián
Hite|esítők: Köpöczi József, Szíjártó Jenő

HATÁROZAT (1):

A kútdöttkózgyűtés az elnökséq áltol beterjesztett javoslatot a küldóttkózgyűlés tisztségviselőire

(J egy zőkó nyvvezető, sza vo zatszó m Ió ló, hjte lesítők) e lfoga dto :

lgen: 24 íő,
Ellene: 0 íő,
Tortózkodós: a fő

A levezető elnök beterjesztette a napirendi pontokat, amire új javas|at nem érkezett.

1.1 lájékoztató a 2016. év eseményeirő|, eredményeiró|
Közhaszn úsági je lentés
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnökének jelentése

2,1 A2017. év tervezett feladatai
3,/ Eevéb kérdések

HATÁROZAT (2):

A kúIdóttkózqyűlés az elnökség által beterjesZtett nopirendi pontokat elíagadta:

lgen: 24 íő,
Ellene: 0 íő,
Tartózkodás: 0 t'ő

A levezető elnök átadta a szót az e|nök úrnak, aki az e|ső napirendi pont szerint beszámo|t az

egyesület 2016. évi tevéke nységéről, e|őterjesztette a kö|tségvetést, il|etve a közhasznúsági
jeIentést.

A beszámoló anyagot lásd a 4. sz. mellékletben

A beszámoló után a küldöttek meghal|gatták a pénzügyi Ellenórző Bizottság e|nökének (Tóthné

Borsos l|dikó) jelentését a bizottság áltaI végrehajtott e|lenőrzések eredményeiiől, i||etve az

eves gazdá |kodás ról.

A PEB jegyzőkönyve csotolvo, lásd o 3. sz. mellékletet

A levezető e|nök megnyitotta 1. napirendi pont Vitá.ját

Hozzószólósok

Komáromi Lajos

komáromi Lajos, mint a Hososz elnökségének képviselője átadta a Hososz e|nökének és

elnökségének köszönetét az egyesület kiemeIkedő munkájáért, kiemelten az ökölvívók részéről

elért eredményekhez is gratulá lt,

A HM által kiadott pá|yázatok elbírálásának túlzott szigora miatt nagy összegű ,,beragadt" pénz

maradt, ame|yet a Hososz elnöksége kü|ön szerződések alapján e| fog osztanl, ebbő| az

egyes ü |et is részesül, 1 L,,l



Tájékoztatta a je|en |évőket az új HS (Honvéd Sportszövetség) megala ku lásá rÓ|, ahol a HoSoSZ

e|nöke megválasztásra került az új szövetség a|elnökévé. Ez a siker a honvéd sportegyesü |ete,

köztük az egyesület munkálát is fém.jelzi.

A Hs létrehozása az egyesü|et szempontjából is lehetőséget ad a tevékenységek szélesebb körű

népszerűsítésére, a tömegbázis eme|ésére és nem utoIsó sorban az anyagi források
megteremtésére is.

További hozzászó|ás a témában nem vo|t, így a levezető elnök rendre megszavaztatta a

napirendi ponttal kapcsoIatos és elfogadásra váró kérdéseket,

HATÁROZAT (3):

A kütdöttköZqyűlés az elnókség beszómolójót a 2016. éviíeladatokról elfogadto:

lgen: 24 íő,
Ellene: 0 íő,
Tartózkodás: 0 íő

HATÁROZAT (4):

A kúldöttközqyűlés oz elnókség 2O16, évi kóltségvetési beszámolójőt elfogadto:

lgen: 24 íő,
Ellene: 0 íő,
Tartózkodás: 0 íő

HATÁROZAT (5):

A kúldóttköZqyűlés az elnókség oltol elkésZített közhasznúsági jelentést elíogodto:

lqen: 24 íő,
Ellene: 0 íő,
Tartózkodas: 0 íő

A levezető eInök a határozatok meghozataIa Után bejeIentette, hogy eIismerések és kÖszÖnetek

kóvetkeznek.

Az egyesület e|nöke köszönetét fejezte ki az egyesület érdekóben, több éven át végzett

kimagasló tevékenységü kért a Ieköszönő vezetőségi tagnak és a sza kosztá |yvezetőknek, egyben

sajnálta, hogy sem Róth Balázs, sem Molnár Gábor és sajnos |Zsó Bernadett sem tudott

megelenni, Mindhármuk részére az elnök szemé|yesen adta át az okleve|et és az em|éklapot.

A |eköszönő e|nökségi tagnak: Róth Ba|ázsnak

Az Íjász szakosztá|y vezető.jének; Molnár Gábor sporttársnak
A Rodeo Dancer's szakosztály vezetőjének; Izsó Bernadett sporttásnak

Az e|ismerések átadása után a |evezető elnök 10 perc szünetet rende|t el

A szünet Után a |evezető e|nök átadta a szóI az egyesü|et elnökének a 2, napirendi pont

megtartására.

ll. nopirendi pont

A 2. napirendi pont keretében aZ eInök e|őierlesztette a sza kosztá lyvezető k ke l egyeztetett

2OI/. évi feIadattervet, i||etve a feladatok végrehajtásáhoZ sZük5éges költségvetési tervet,

]avaslatot tett a 2017. évi tagdíjak mértékére, ami megegyezik az elmÚlt éves tagdíj rlertékével.
lr\



A |evezető eInök me8nyitotta 2, napirendi pont Vitáját

Hozzászólások

Komáromi Lajos

Javasolta, hogy az év közben belépő tagok időarányosan fizessen meg a tagdú arra az évre eső

hányadát, a gyerekek tekintetében pedig legyen fé|éves tagdíjfizetés a be|épési időhöz

Viszonyítva.

Vé|eménye szerint tagnak aZ a sporto|ó sZámít, aki az egyéb köteIezettsóge me||ett fizeti a

ta gd í.jat.

Köpöczi József

lavaso|ta, hogy a gyerekek esetében Iegyen egy minimá|is összeg me8határozva, hogy ne ke||jen

aprópénzzel fogIaIkozni.

Mészáros Károly

szerinte az egész nem sorsdöntő, a szakosztályok ezt a kérdést rugalmasan kezelték eddig is,

nem megtiltva senki e|őtt az adott sportág kipróbá|ását, Sporto|hat mindenki, de természetes

dolog, hogyha nem fizet tagdíjat, akkor semmilyen juttatás nem jár a részére.

ocsovai Já nos

.]avaso|ta a szakosztályoknak, hogy a |egegyszerűbb, ha az év utolsó szakosztály értekez|eten

ke|| dönteni a fe|Vételrő| és akkor nincs prob|éma.

A levezető e|nök a felvetett kérdést szavazásra tette fel

HATÁROZAT (6):

A kütcJóttköZgyűlés meqszovaztT, hogy az ev közben belépő taqok Íelnőtt esetén az eves taqdíj

időarónyos hányodót fizesse be az egyesúlet pénztarába, mint taqdi], gyerekek esetén vaqy teljes évet,

vagy féIévet kelIfizetni, a belépés idejétől füqgően,

lgen: 21íő,
Ellene: 2 íö,
lol tozkodos: l Jo

A napirendi pontot érintő további hozzászólás nem vo|t, így a |evezető e|nök az a|ábbi

hatá roza Lokat szavaZta me8.

HATAjtoZAf lZL
A kúlclöttközgyűtés elt'ogadta oz elnökseq 2a17. évre vonatkozó t'elOdOttervet, vo[omint 0Z ehheZ

szorason kapcsolódó köttségvetés tervezetet, továbba oz elnökség jovaslatát o 2017_ évi taqdlj

mértékére. (A toqdij 2a17 ban tovóbbra is 60Oa Ft o t'elnőttek részére, ílletve 2000 Ft o 18 éves es a

fiatolobb korosztály részére. A togdíjok 1OO%-bon o szokosztályok bevételét növelík, ozonban ho a

befolyt 1%-os összeg nem fedezi az éves adminisztróció kóltségeit, okkar a kóltségek kiegészítesére oz

eInókség hatórozata szerint megt'elelő orányú levanás történik,

lgen: 24 fő,
Ellene: a íő,
Tartózkodós: a fő *",



lll. napírendi pont

A 3. napirendi pont

A levezető elnök tájékoztatta a ]elen lévőket, hogy Róth Balázs más szolgá|ati feladatai miatt

nem tudja tovább vá||alni az elnökségi tagságát, így szükségessé vá|t új elnökségi tag

megvá lasztása,

Az elnÖk sajná|ja, hogy szo|gálati e|fog|a|tsá8 miatt RÓth Ba|ázs sporttárs nem |ehetett jelen, Így

röviden vázolta a |emondás okát. Róth Ba|ázs Új munkakört kapott Budapesten, ami miatt nem

tudia te|jes mértékben végezni a rá háru|ó feladatokat az elnökség munkájában,

Az e|nök sok sikert és kitartást kívánt Róth sporttársnak az új beosztásában.

A Ievezető einök tájékoztatta a kü|dötteket, hogy az eInökség egyhangú javaslata alapján az

elnökségi tagságra Herczog Gergelyt .javasolja, aki mind a szolgá|ati beosztásában, mind az

eddig végzett kimagasló sporttevókenysége alapján a legmegfele|őbb je|öltnek tűnik,

Az elnök beszámolt arról, hogy je|enIeg Herczog Gerge|y külfö|di szo|gálata miatt nem tud je|en

lenni, de a modern kommunikációs lehetőségeknek köszönhetően az e|nökség javaslatával

egyetért, a 1elölést köszöni és vál|a|ja az e|nökségi tagsággaljáró fe|adatokat,

A javaslattaI kapcsolatos további hozzászólás nem volt, Így a |evezető e|nÖk szavazást rende|t

el.

A kütdöttkózgyűlés HerCZog Gergely szemelyében az elnökség kiegesZÍteset RÓth BaIázs helyett

lgen: 24 íő,
Ellene: a íő,
Tarrozkodas: a ío

A napirendi pont további témájávaI kapcsolatban az elnök röviden szó|t arról, ho8y Tata város

továbbra is kitúnteti aiokat a sportolókat, akik a 2016, év során országos és nemzetkózi

versenyeken dobogós he|yezést értek el,

Egyesületből 18 főt érint a díjátadás, akiknek 2017. február 17-én a po|8ármester adja át a

jutaImakat,

Az aiábbi személyeknek kell részt vennie: .,

KreidI Csaba; Avar András / Herczog Gergely / Jáger Dávid / Sárközi lstván; Varga Dávid; |zsáki

Sándor; Kocsi Balázs; Mo|nár Gábor; Majoros. Mik|ós; Dr. Kovács Árpád; Gá| Tamás; Debrecenr

Tibor; Kecskeméti Rona|d; Kecskeméti Martin; oláh Szi|via; F|órián Bó|a; Kuzma Csaba

Röviden szó|t az egyesület honlapjának helyzetéről, az elérhetőségek vá|tozásárÓ|, Valamint a

kapcsoIattartás fontosságáról, kihasználva a ma kor Iehetőségeit.

Külön fe|hívta a figve|met a szemé|yi jövedelemadó egyesület számára törtónő felajánlásának

,1fontosságára, 
ll

Röviden összefog|a|ta a Honvéd Sportszövetség létrejöttének |ényegét, ,.,F " U
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A levezető eInök megköszönve a kü|döttek munkáját, megálIapította, hogy a kü|döttek

eIvégeztik,a m,unká|ukat é^s sikeresnek ítélte Tec a kü |döttközgyű |ést.

nz óÜoÉÚ náueotn minden ?éÖztvev3t ineghivott egy ebédre, ame|y az értekez|et ideje a|att

készült, mald bezárla az értekezletet.

Pénzügyi helyzet 2017, január 28-án
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