
 

J e g y z ő k ö n y v  
 
amely készült:  2018. május 30. napján az Egri Spartacus Tájékozódási Futó 

Sportegyesület éves rendes közgyűléséről. 
Helyszín: Egri Városi Sportiskola Klubhelyisége, 3300 Eger, Stadion u. 8 

 
Jelen vannak: a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti íven feltüntetett tagok. 
 
Fekete Zoltán levezető elnök megállapítja, hogy az Egyesület tagjainak többsége nem 
jelent meg a 17:00 órás kezdésre, ezért a 17:30-as időpontban a megjelentek számától 
függetlenül a közgyűlést megnyitotta. A levezető elnök javasolja, hogy jegyzőkönyv-
vezetőnek Fekete Zoltánt hitelesítőknek pedig Gyárfás Csabát és Bózsó Zoltánt válasszák 
meg. Javasolja továbbá, hogy a közgyűlés az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 
➢ 2017. évi szakmai beszámoló 
➢ A 2017. évi, számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló mérlegének és 

eredmény-kimutatásának elfogadása 
➢ Egyebek  
 
A levezető elnök megkérdezte, hogy van-e az elhangzottakkal kapcsolatos egyéb 
javaslat?  
Egyéb javaslat nem volt.  
 
A közgyűlés ezt követően meghozta az alábbi határozatot: 
 
1/2018.(V.30.) számú közgyűlési határozat: 
A közgyűlés egyhangú határozattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 
napirendi pontra, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyére tett javaslatot.  
 

1./ Napirendi pont 
 
Fekete Zoltán röviden ismertette a tavalyi év főbb eredményeit, az elért minősítéseket, 
bajnoki pontokat. Kitért a klub által rendezett versenyekre is - helyszínek, létszámok – 
valamint megemlítette, hogy sok egyéb eseményen is képviseltettük magunkat. Néhány 
szóban megemlítette az utánpótlás-nevelést, sportági népszerűsítő programokat is. A 
teljes beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
2/2018.(V.30.) számú közgyűlési határozat: 
A közgyűlés egyhangú határozattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az évértékelő 
beszámolót elfogadta. 

 
2./ Napirendi pont 

 
A könyvelésünket végző Kft elkészítette a beadandó dokumentumokat, az ebben 
szereplő számadatokat átnéztük. Megbízva a Kft szakértelmében, a beszámolókat 
elfogadásra javasoltuk. 
 
 
 
 
 
A közgyűlés ezt követően meghozta az alábbi határozatot: 



 
4/2017.(V.30.) számú közgyűlési határozat: 
A közgyűlés egyhangú határozattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2017-es évről 
készült beszámolókat elfogadta. 
 

 
3./ Napirendi pont 

 
A jelenlévők egyebek közt a közelgő nyári versenyekről váltottak néhány szót, külön 
figyelmet szentelve az éjszakai versenyeknek – hogy sajnos kevesen érdeklődnek a 
klubból. 
 
 
Fekete Zoltán levezető elnök megköszönte a tagságnak, hogy megtisztelte jelenlétével az 
eseményt, majd a közgyűlést befejezettnek nyilvánította. 
 
 
Mellékletek: 
- Közgyűlési meghívó 
- 2017. évi szakmai beszámoló 
- 2017. évi beszámoló és mérleg, közhasznúsági jelentés (PK-342) 
- Jelenléti ív 

 
K. m. f. 

 
 
 ………………………….         ……………………………  
 Fekete Zoltán   Fekete Zoltán 
 levezető elnök jkv. vezető 
 
 
 
 ………………………….     ……………………………  
 Bózsó Zoltán   Gyárfás Csaba 
 jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



J e l e n l é t  i  í v 
 

Az Egri Spartacus Tájékozódási Futó Sportegyesület 
2018. május 30. napján megtartott 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:...………………… 


