
J e g y z ő k ö n y v  
 
amely készült:  2012. november hó 24. napján az Egri Spartacus Sportegyesületnek a 

Felsőtárkányi Park Hotel Táltosban megtartott éves közgyűléséről.  
 

Jelen vannak: a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti íven feltüntetett tagok. 
 
Fekete Zoltán levezető elnök megállapítja, hogy az Egyesület tagjainak több mint a fele jelen 
van, ezért a közgyűlés határozatképes. A levezető elnök javasolja, hogy jegyzőkönyvvezetőnek 
Fekete Zoltánt, hitelesítőknek pedig Csécs Sándort és Garbacz Gábort válasszák meg. Javasolja 
továbbá, hogy a közgyűlés az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 

 

➢ Beszámoló a 2012. év munkájáról, az elért eredményekről 

➢ Gazdasági beszámoló a 2012-es évről 

➢ Edzők beszámolói 

➢ Egyebek 
 
A levezető elnök megkérdezi, hogy van-e az elhangzottakkal kapcsolatos egyéb javaslat?  
Egyéb javaslat nem volt.  
 
A közgyűlés ezt követően meghozta az alábbi határozatot: 
 
1/2012.(XI.24.) számú közgyűlési határozat: 
A közgyűlés egyhangú határozattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 
napirendi pontokra, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyére vonatkozó javaslatot.  
 

1./ Napirendi pont 
 
Fekete Zoltán ismertette az egyesület 2012-es eseményeit, ill. eredményeit. 
A teljes beszámoló jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
A levezető elnök megkérdezte, hogy van-e az elhangzottakkal kapcsolatos észrevétel, kérdés?  
Észrevétel, kérdés nem volt.  
 
2/2012.(XI.24) számú közgyűlési határozat: 
A közgyűlés egyhangú határozattal a 2012. évről szóló elnökségi beszámolót az előterjesztés 
szerint elfogadta.  
 

2./ Napirendi pont 
 
Fekete Zoltán ismertette a 2012-es év főbb költségvetési számait, tételeit, majd a közhasznúsági 
beszámolót is – lásd mellékelve. 
 
Mivel az elhangzottakhoz észrevétel, kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsájtotta azt. 
 
3/2012.(XI.24.) számú közgyűlési határozat: 
A közgyűlés egyhangú határozattal a 2012. évről szóló gazdasági beszámolót az előterjesztés 
szerint elfogadta.  
 

3./ Napirendi pont 
 
Veres Imre és Blézer Attila edzők egymást követően értékelték a fiatalok éves munkáját 
(edzéslátogatottság, szorgalom, eredmények, fejlődés). Örvendetes, hogy immáron 2 arany 
jelvényes versenyzőnk is van, Udvari Lilla és Tóth Enikő személyében. Emellett még 20-an értek 
el ezüst, ill. bronz jelvényes minősítést. A szokásos díjazás sem maradhatott el, sportszerek, 
sportfelszerelések találtak gazdára. 
 



A résztvevők részéről ehhez a napirendi ponthoz sem érkezett egyéb észrevétel, kérdés, 
hozzászólás, szavazásra került sor. 
 
4/2012.(XI.31.) számú közgyűlési határozat: 
A közgyűlés egyhangú határozattal a 2012. évről Veres Imre és Blézer Attila edzők 
beszámolót az előterjesztés szerint elfogadta.  
 
 
Fekete Zoltán levezető elnök megköszönte a tagságnak, hogy megtisztelte jelenlétével az 
eseményt, majd a közgyűlést befejezettnek nyilvánította. 
 
 
A közgyűlés után jó hangulatban telt a közös vacsora is. 
 
 

 
K. m. f. 

 
 

……………………. 
Fekete Zoltán 

levezető/jegyzőkönyvvezető 
 
 

 
 ………………………….  ……………………………  
 Csécs Sándor Garbacz Gábor 
 jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



J e l e n l é t  i  í v 
 

Az Egri Spartacus Tájékozódási Futó Sportegyesület 
2012. november 24. napján 

megtartott évértékelő-közgyűléséről 
 
 
1. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

2. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

3. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

4. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

5. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

6. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

7. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

8. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

9. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

10. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

11. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

12. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

13. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

14. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

15. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

16. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

17. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

18. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

19. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

20. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

21. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

22. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

23. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

24. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

25. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

26. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 



27. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

28. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

29. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

30. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

31. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

32. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

33. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

34. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

35. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

36. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

37. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

38. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

39. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

40. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

41. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

42. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

43. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

44. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

45. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

46. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

47. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

48. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

49. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

50. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

51. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

52. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

53. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

54. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

55. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 

56. Név: …………………….. lakcím: ……………………………………..  aláírás:...………………… 


