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JEGYZŐKÖNYV 
 

Egri Spartacus Tájékozódási Futó Sportegyesület 

Közgyűléséről 

 

A közgyűlésének helye: 3324 Felsőtárkány, Faluház 

A közgyűlés ideje:  2021. november 20. 15:00 óra 

Jelen vannak: a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ívet aláíró tagok 

Fekete Zoltán – akit a közgyűlés annak levezetésére egyhangúlag felkért – mint levezető 

elnök üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a közgyűlés összehívása szabályszerűen 

történt és a határozathozatalhoz szükséges számú tag jelen van, azaz a közgyűlés 

határozatképes. 

 

Levezető elnök javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Jacsó Adrienne Marianna tagot, 

hitelesítőknek Jacsó Tibor és Blézer Attila tagokat. 

 

A közgyűlés ezt követően személyenkénti nyílt szavazással, minden esetben egyhangúlag 

megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Jacsó Adrienne Mariannát, hitelesítőknek pedig Jacsó 

Tibort és Blézer Attilát.  

 

Levezető elnök ismerteti a közgyűlés napirendi pontjait:  

  

1. Vezető tisztségviselők (elnökségi tagok) választása / újraválasztása 

2. Az egyesületi tagdíj éves összegének meghatározása 

3. A 2015. november 28. napján kelt Alapszabály módosítása, és az új, egységes 

szerkezetű Alapszabály elfogadása 

4.   Egyebek 

 

Levezető elnök megállapítja, hogy a megjelentek egyéb napirendi pont felvételét nem kérik. 

Szavazás. 

 

1/2021.(11.20.) számú kgy. határozat 

A közgyűlés egyhangúlag nyílt szavazással (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással) elfogadja 

Fekete Zoltán levezető elnök által ismertetett napirendi pontokat, és azokat meg kívánja 

tárgyalni. 

 

1. NAPIRENDI PONT: 

 

Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a vezető tisztségviselők mandátuma lejárt, 

ezért a törvényes működés helyreállítása érdekében tisztújítást kell tartani. Javasolja a 

közgyűlésnek, hogy az elnökség újraválasztását tárgyalják meg. Az elnökséget a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően legfeljebb 5 éves időtartamra lehet megválasztani, és az elnökség a 

jogszabályi előírások alapján legalább 3 fős kell, hogy legyen.  

 

Jacsó Tibor tag javasolja a közgyűlésnek, hogy az ügyvezető szerv elnökének válasszák meg 

Fekete Zoltán tagot, míg alelnöknek Blézer Attila tagot, az elnökség tagjainak pedig Bózsó 

Zoltán, Jacsó Adrienne Marianna és Piller Norbert Antal tagokat. Javasolja, hogy a közgyűlés 
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a vezető tisztségviselőket a mai naptól 5 éves határozott időtartamra válassza meg, 2026. 

november 19. napjáig. 

 

A közgyűlés a javaslatot megtárgyalta. 

Titkos szavazás. 

 

2/2021.(11.20.) számú kgy. határozat 

A mellékelt jelenléti ív szerint jelen lévő tagok, titkos szavazással (10 igen, 0 nem, 1 

tartózkodás) megválasztják a Sportegyesület elnökének Fekete Zoltán tagot a mai naptól 

(2021.11.20. napjától) 5 éves időtartamra, 2026.11.19. napjáig. 

 

Fekete Zoltán az elnöki tisztségre vonatkozó megbízást elfogadja, és kijelenti, hogy a 

tevékenységét a Sportegyesületben ellenszolgáltatás nélkül végzi. 

 

3/2021.(11.20.) számú kgy. határozat 

A mellékelt jelenléti ív szerint jelen lévő tagok, titkos szavazással (10 igen, 0 nem, 1 

tartózkodás) megválasztják a Sportegyesület alelnökének Blézer Attila tagot a mai naptól 

(2021.11.20. napjától) 5 éves időtartamra, 2026.11.19. napjáig. 

 

Blézer Attila az alelnöki tisztségre vonatkozó megbízást elfogadja, és kijelenti, hogy a 

tevékenységét a Sportegyesületben ellenszolgáltatás nélkül végzi. 

 

4/2021.(11.20.) számú kgy. határozat 

A mellékelt jelenléti ív szerint jelen lévő tagok, titkos szavazással (10 igen, 0 nem, 1 

tartózkodás) megválasztják a Sportegyesület elnökségi tagjává Bózsó Zoltán tagot a mai 

naptól (2021.11.20. napjától) 5 éves időtartamra, 2026.11.19. napjáig. 

 

Bózsó Zoltán az elnökség tagi tisztségre vonatkozó megbízást elfogadja, és kijelenti, hogy a 

tevékenységét a Sportegyesületben ellenszolgáltatás nélkül végzi. 

 

5/2021.(11.20.) számú kgy. határozat 

A mellékelt jelenléti ív szerint jelen lévő tagok, titkos szavazással (10 igen, 0 nem, 1 

tartózkodás) megválasztják a Sportegyesület elnökségi tagjává Jacsó Adrienne Marianna 

tagot a mai naptól (2021.11.20. napjától) 5 éves időtartamra, 2026.11.19. napjáig. 

 

Jacsó Adrienne Marianna az elnökség tagi tisztségre vonatkozó megbízást elfogadja, és 

kijelenti, hogy a tevékenységét a Sportegyesületben ellenszolgáltatás nélkül végzi. 

 

6/2021.(11.30.) számú kgy. határozat 

A mellékelt jelenléti ív szerint jelen lévő tagok, titkos szavazással (10 igen, 0 nem, 1 

tartózkodás) megválasztják a Sportegyesület elnökségi tagjává Piller Norbert Antal tagot a 

mai naptól (2021.11.20. napjától) 5 éves időtartamra, 2026.11.19. napjáig. 

 

Piller Norbert Antal az elnökség tagi tisztségre vonatkozó megbízást elfogadja, és kijelenti, 

hogy a tevékenységét a Sportegyesületben ellenszolgáltatás nélkül végzi. 
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Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy miután az elnökség mandátuma lejárt és a 

tisztújításra a mai napon került sor, így az elnökség mandátumának lejártától a mai napig 

megtett intézkedései tekintetében szükséges határozatot hozni. 

A közgyűlés a javaslatot részletesen megtárgyalja. 

Szavazás. 

 

7/2021.(11.20.) számú kgy. határozat 

A mellékelt jelenléti ív szerint jelen lévő tagok nyílt szavazással (11 igen, 0 nem, 0 

tartózkodással) egyhangúlag úgy határoznak, hogy az elnökség mandátumának lejáratának 

napjától a mai napig az elnökség által az egyesület javára szerzett jogokat és vállalt 

kötelezettségeket a közgyűlés az egyesületre nézve kötelezőnek ismerik el. 

 

2. NAPIRENDI PONT 

 

Levezető elnök javasolja a közgyűlésnek, hogy a tagdíj továbbra is évi 2.000,- Ft legyen, míg 

az újonnan belépő tag a tagsági viszonya keletkezésének évében a tagdíj időarányosan 

számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 3 napon belül, ezt követően 

legkésőbb minden év március 15. napjáig az egyesület bankszámlájára történő 

átutalás/befizetés útján köteles teljesíteni. 

 

8/2021.(11.20.) számú kgy. határozat 

A mellékelt jelenléti ív szerint jelen lévő tagok nyílt szavazással (11 igen, 0 nem, 0 

tartózkodással) egyhangúlag úgy határoznak, hogy a tagdíj éves összege továbbra is 2.000,- 

Ft, míg az új belépő tagnak a belépési nyilatkozat elfogadásáról szóló értesítés kézhezvételét követő 3 

napon belül kell időarányosan az éves tagdíjat az egyesület bankszámlájára történő átutalás / 

befizetés útján teljesíteni, ezt követően pedig legkésőbb minden év március 15. napjáig köteles az 

egyesület bankszámlájára történő átutalás / befizetés útján teljesíteni. 
 

3. NAPIRENDI PONT 

 

Levezető elnök felolvassa a közgyűlés részére az egyesült új alapszabály-tervezetét, amelynek 

pontjait megvitatják. Végleges megállapítás, hogy mindenki számára elfogadható. Szavazás 

 

9/2021.(11.20.) számú kgy. határozat: 

A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok megismerték, megvitatták, és nyílt szavazással, 

(11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással) elfogadták a levezető elnök által ismertetett, a jelen 

jegyzőkönyv mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt. 

 

4. NAPIRENDI PONT 

 

10/2021.(11.20.) számú kgy. határozat: 

A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok egyhangúlag felhatalmazzák az elnököt, hogy az 

egyesület változásbejegyzésének bíróság által történő bejegyzéséhez szükséges okiratokat 

készítse el, és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

A fentieken túlmenően a közgyűlés egyéb kérdésben nem kíván dönteni, így a közgyűlést a 

levezető elnök 17 óra 42 perckor bezárta. 

k.m.f. 


