
 

 

 

J e g y z ő k ö n y v  
 
amely készült:  2018. november 19. 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 18:15 órás kezdésre, ezért a 18:45-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: 
 
➢ Felügyelőbizottsági tagok megválasztása 
➢ 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.(XI.19.) 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 
 
Az elmúlt időszakban az egyesület felügyelő bizottságának tagjai közül Kali Csongor 
jelezte, hogy egyéb elfoglaltságai miatt nem tud részt venni aktívan az egyesület 
munkájában, Csécs Sándor pedig eligazolt egy másik klubhoz. 
 
Tagjaink közül többeket is megkérdeztünk, hogy vállalnák-e a tisztséget, közülük 
Kucsma István és Piller Norbert lett a két jelölt. Ők lennének a bizottság tagjai, míg Berecz 
Gábor átvenné a bizottság elnöki tisztét. 
 
A helyszínen újabb jelölt neve nem merült fel, így szavazásra került sor. 
 
2/2018.(XI.19.) számú közgyűlési határozat: 
A Közgyűlés egyhangú határozattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a felügyelő 
bizottság új összetételét elfogadta. 

 
2./ Napirendi pont 

 
Lassan véget ér az idei versenyévad, így egyebek közt megtárgyaltuk a 2019-es 
versenynaptárunk tervezetét, ezt Blézer Attila terjesztette elő. Ez alapján 3 Eger kupa, a 
megyei Diákolimpia és Középtávú bajnokság, a Tisza-tó kupa és az Eger Nagydíj 
pályakitűzői munkáira várjuk a jelentkezőket. Nagyjából év végére ezeket is el kell 



 

 

dönteni, hogy minél előbb be lehessen adni a szükséges terepengedélyeket, továbbá 
egyeztetni is kell a megyei, ill. a környékbeli klubokkal (Nógrád, Borsod) 
Kovács József felvetette, mi lenne, ha a klub pályáztatná meg, ki legyen egy adott 
esemény pályakitűzője. 
Veres Imre pedig abban látja a megoldást, ha visszatérünk a 2 emberes pályakitűzéshez 
– 1 fiatal + 1 felnőtt. 
A 2019-es Eger Nagydíj térképe mér készül, a nyárra várható az elkészülte. 
Jacsó Tibor a friss MTFSZ versenynaptárral vetette össze a javaslatokat, több időpont is 
ütközik országos eseményekkel, továbbá javasolta, hogy a tavaszi edzőtábort kössük 
össze a megyei diákolimpiával egy hétvégére. A diákolimpiára hamarosan elkészül az új 
térkép. 
Változások a tervezetthez képest: 
A Tisza-tó kupát Bárány Tamás és Kórózs Attila elvállalja. 
Az Eger kupa 3. fordulót Gyárfás Csaba vállalja. 
Az Eger Nagydíjra Honfi Gábor és Bózsó Zoltán pályázik. 
 
 
Fekete Zoltán levezető elnök megköszönte a tagságnak, hogy megtisztelte jelenlétével az 
eseményt, majd a közgyűlést befejezettnek nyilvánította. 
 
 
Mellékletek: 
- Közgyűlési meghívó 
- Jelenléti ív 
- Versenynaptár tervezet 

 
K. m. f. 

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

 
 
 
 
 
 
 



 

 

J e l e n l é t  i  í v 
 

Az Egri Spartacus Tájékozódási Futó Sportegyesület 
2018. november 19. 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:...………………… 


