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KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 

 
amely közgyűlési jegyzőkönyv készült a KÖZPONTI SPORT és IFJÚSÁGI SE 
(a továbbiakban Egyesület) 2015. május 14-én 11.00 órakor megtartott 

rendes éves Küldöttközgyűléséről: 
___________________________________________________________________________ 
 

 

A Küldöttközgyűlés helyszíne: Az egyesület székhelye (1146. Budapest, 
Istvánmezei út 1-3.) 
 

 
Hazsik Endre, az egyesület ügyvezető elnöke, köszöntötte az egybegyűlt küldötteket 
és tagokat. Megállapította, hogy a Küldöttközgyűlés összehívása ellen senki sem tett 
kifogást. Kijelentette, hogy a jelen jegyzőkönyv - I. számú mellékletét - képező 
jelenléti íven szereplő 30 fő küldött megjelenésével, a Küldöttközgyűlés 
határozatképes.  

 
A megjelentek egyhangúlag, 30 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül) Dr. Hetényi Antal Gábor-t választották meg a Küldöttközgyűlés 
levezető elnökének Kult Brigittát valamint Törteli Ferencet, Zsoldos Péter 
tagokat szavazatszámlálói tisztre. Egyhangú szavazással kerültek elfogadásra 
azok a javaslatok is elfogadva, hogy a Küldöttközgyűlés jegyzőkönyvét 
Dömötör Lászlóné és Huber Gábor meghívottak hitelesítsék, a jegyzőkönyvet: 
Zsoldos Péter elnökségi tag vezesse.  
Ezek után Dr. Hetényi Antal Gábor felvázolta, hogy a kiküldött Küldötttközgyűlési 
meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban kiegészítést, módosítási 
javaslatot, egyéb észrevételt nem tett senki. Felkérte a Küldöttközgyűlést az alábbi –
a meghívóban szereplő - napirendi pontokban hozzon határozatokat: 

 
1. Az Elnökség 2014. évi szakmai beszámolója; 

2. Közhasznúsági jelentés a 2014. évről; 
3. Számviteli Beszámoló a 2014. évről; 
4. A felügyelő Bizottság 2014. évi beszámolója; 

5. AZ SE 2015. évi költségvetése; 
6. Elnökségi ülés 
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1.) Napirendi pont: 

 
Az Elnökség 2014. évi szakmai beszámolója; 

 
 

Dr. Hetényi Antal Gábor levezető-elnök ismertett az előzőleg a szakosztályok részére 
kiküldött szakmai beszámoló föbb elemeit. 
Hozzászólások, javaslatok vita nem volt 
 
Ezt követően a Küldöttközgyűlés az alábbi határozatot hozta 30 igen, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül, egyhangú szavazati aránnyal: 
 

1/2015.(V.14) számú küldöttközgyűlési határozat: 
 

A KSI SE küldöttközgyűlése a mai napon elfogadja az ELnökség 2014. 
évre vonatkozó szakmai beszámolóját a jegyzőkönyv mellékletét képező 

előtrejesztésnek megfelően. 
 
A második napirend megkezdése előtt Hazsik Endre javasolta  a küldöttek részére, 
hogy a napirendek közül a 2-3-és 4. kerüljön együttes tárgyalásra, mivel tárgyuk 
szorosan össefügg. A küldöttközgyűlés egyhangú szavazati aránnyal elfogadta  a 
javasatot. 
2. -3. és új 4. Napirendi pont: 
 

Közhasznúsági jelentés a 2014. évről; 

Számviteli Beszámoló a 2014. évről; 
A felügyelő Bizottság 2014. évi beszámolója; 
 

Dr. Hetényi Antal Gábor levezető-elnök felvázolta, hogy összeállításra került a 
2014. évről szóló, eredménykimutatás és mérleg, azok mellékleteit és a 

közhasznusági mellékletet is tartalmazó, számviteli beszámoló, az írásos 
kiegészítéssel együtt. Ezek után tételesen ismertette az egyszerűsített éves 

beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának, valamint az ezek alapján 
összeállított közhasznúsági mellékelt  sarkalatosabb pontjait. Ezt követően 
Dr. Hetényi Antal Gábor ismertette a Sportegyesület 2014-as szakmai 

működésének legfontosabb szempontjait, majd átadta a szót Poldauf László-
nak, a felügyelő bizottság elnökének, aki elmondta, hogy a felügyelő bizottság 
áttekintette a Sportegyesület 2014. évi működését és gazdálkodását, és azt a 

jogszabályoknak megfelelőnek találta, erre tekintettel javasolja (az írásos 
beszámolójában meghatározottakkal egyezően) a Sportegyesület tagságának, 

küldötteinek hogy a küldöttközgyűlés mind a szakmai mind a pénzügyi 
beszámolót és a közhasznúsági mellékletet fogadja el. A küldöttközgyűlés - 
rövid megbeszélés után - egyhangúlag (30 igen szavazattal) az alábbi 

határozatokat hozta: 
 

2/2015.(V.14.) számú küldöttközgyűlési határozat: 
 

A Sportegyesület küldöttközgyűlése a mai napon egyhangú szavazati 
aránnyal elfogadja a 2014. évről (2014. január 1-től 2014. december 31-

ig terjedő időszakra) összeállított összeállított közhasznúsági 
mellékletet, a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező formában. A 
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közgyűlés megbízza az elnököt azzal, hogy az elfogadott dokumentumot 

a jogszabályi előírásoknak megfelelően küldje meg az Országos Bírósági 
Hivatalnak, illetőleg a közhasznúsági kérelem mellékleteként nyújtsa 

be a Fővárosi Törvényszéknek.  
 

3/2015.(V.14.) számú küldöttközgyűlési határozat: 
 

A Sportegyesület küldöttközgyűlése a mai napon 30 fő egyhangú 
szavazati aránnyal elfogadja a 2014. évről (2014. január 1-től 2014. 
december 31-ig terjedő időszakra) összeállított közhasznúsági 

egyszerűsített éves beszámoló mérleget és eredménykimutatását, azok 
mellékleteivel együtt. A közgyűlés megbízza az elnököt azzal, hogy az 

elfogadott dokumentumot a jogszabályi előírásoknak megfelelően küldje 
meg az Országos Bírósági Hivatalnak.  

 

4/2014.(V.14.) számú küldöttközgyűlési határozat: 
 

A Sportegyesület küldöttközgyűlése a mai napon 30 fő egyhangú 

szavazati aránnyal elfogadja a Sportegyesület felügyelő 
bizottságságának jelen jegyzőkönyv mellékletét képező beszámolóját a 
2014. évi működés és gazdálkodás vonatkozásában.  
 
5. napirend 

AZ SE 2015. évi költségvetése; 
 

Dr. Hetényi Antal Gábor levezető-elnök felvázolta, hogy összeállításra került a 
2015. évre vonatkozó költségvetés tervezete, valamint ehhez kapcsolódóan a 

Sportegyesület 2015-es szakmai terve, melyet mellékelten a szakosztályok és 
a küldöttek megkaptak. Ezek után tételesen ismertette a 2015. évi 
költségvetési tervezet sarkalatosabb pontjait és a szakma terv lényegét. A 

közgyűlés - rövid megbeszélés után - egyhangúlag ( 30 igen szavazattal) az 
alábbi határozatot hozta: 

 
5/2015.(V.14) számú küldöttközgyűlési határozat: 

 

A Sportegyesület küldöttközgyűlése a mai napon elfogadja a 2015. évre 

vonatkozó költségvetés tervezetét és a Sportegyesület előterjesztett 
szakmai tervét.  
 
6. napirend 

AZ SE Elnökségi ülése; 

 
Hazsik Endre ügyvezető elnök elmondta, hogy a szokásoknak megfelelően a 
küldöttközgyűlést követően elnökségi ülés kerül megtartásra, tehát 

valójában itt nem egy közgyűlési napirendről van szó. Dr. Hetényi Antal Gábor 
levezető elnök ennek alapján megállapította, hogy a küldöttközgyűlés az 

előírt napirendjeit megtárgyalta. 
 
Mivel több indítvány, felvetés, felszólalás nem hangzott el, így a küldöttek a 

Közgyűlés bezárása mellett döntöttek.  Dr. Hetényi Antal Gábor levezető elnök 
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megköszönte a küldöttek és tagok munkáját és felkérte a jegyzőkönyv 

hitelesítőket a jelenléti ív és a mellékletek hitelesítésére.  
 

További hozzászólások hiányában a levezető elnök megköszönte a tagok aktív 
részvételét. Bejelentette, hogy az egyesület  közgyűlése által hozott 
1/2015.(V.14.), 2/2015.(V.14.),a 3/2015.(V.14.) 4/2015.(V.14.) és 5/2015. 

(V.14.), valamint 6/2015.(V.14.), számú határozatokat, a határozatok 
nyilvántartásába bevezeti, s azt a két hitelesítő hitelesíti. A jegyzőkönyvet 4 
eredeti példányban készíti el. Ezzel Dr. Hetényi Antal Gábor levezető elnök a 

jegyzőkönyvet 12.14 órakor lezárta. 
 

Kmf. 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyvvezető 
                Zsoldos Péter 

----------------------------------------- 

 levezető elnök 
Dr. Hetényi Antal Gábor  

----------------- 

 

 

 

 

 

 
Hitelesítő 

-------------------------------------------  

             Dömötör Lászlóné 

 Hitelesítő 

--------------------------------------- 

Huber Gábor 
 

 

 


