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K. 1/2003. számú Közgyűlési jegyzőkönyv
JEGYZŐKÖNYV
Közgyűlés időpontja:

2003. február 18.

Közgyűlés helyszíne:

Amerikai Kereskedelmi Kamara
Budapest, V. ker. Deák Ferenc u. 10.

Jelen voltak:

Mellékelt jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:
1.

az

előző

Közgyűlés

jegyzőkönyvéneknek

áttekintése,
2. az elnökség tevékenységéről szóló éves szakmai
beszámoló elfogadása,
3. a Szövetség közhasznúsági jelentésének, annak
részeként a „mérleg” jóváhagyása,
4. a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása,
5. a Szövetség előző évi pénzügyi helyzetéről szóló, a
számviteli törvény szerinti pénzügyi beszámoló
elfogadása,
6. a Szövetség 2003. évi szakmai és pénzügyi tervének
jóváhagyása,
7. a Szövetség tagjai által beterjesztett javaslatok,
8. egyebek.
Fáth Péter elnök köszöntötte a megjelent tagokat, és a meghívottakat. Megkérdezte,
hogy az előzetesen kiküldött írásos anyagokat megkapta-e mindenki.
A közgyűlési meghívóhoz mellékelt írásos anyagokat mindenki megkapta.
Fáth Péter elnök megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes.
Fáth Péter jegyzőkönyv vezetésére javasolta Borbély Ferencet, hitelesítőknek Pintér
Józsefet és Dietrich Tamást.
Más személyekre nem érkezett javaslat.
K. 1/2003/1. Közgyűlési határozat – egyhangú -:
Jegyzőkönyvvezető Borbély Ferenc, hitelesítők Pintér József és Dietrich Tamás.
1. számú napirendi pont:
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Az előző Közgyűlés jegyzőkönyvéneknek áttekintése.
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A 2002. május 21-én megtartott közgyűlés jegyzőkönyvéhez észrevétel javaslat nem érkezett.
A jegyzőkönyvben leírtak megfelelnek az ott elhangzottaknak.

Budapest, 2003. febuár 18.
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K. 1/2003/2. Közgyűlési határozat – egyhangú -:
A Magyar BMX Cross-Triál Szövetség előző közgyűlésének jegyzőkönyvét a tagság
jóváhagyta.
2. számú napirendi pont:
beszámoló elfogadása.

Az

elnökség

tevékenységéről

szóló

éves

szakmai

Fáth Péter elnök az írásos anyagon kívül elmondta, hogy az elnökség 2002-ben két
alkalommal ülésezett (április 24, december 15). Az elnökségi ülések száma ugyan nem túl
magas, azonban hatékonysága és munkája a szakosztályvezetők tanácsának, illetve a szakmai
bizottság által előkészített anyagoknak köszönhetően gyors és zökkenőmentes volt. Az
elnökség minden alkalommal határozatképes volt. A Szövetség 2002. évi közgyűlésén (2002.
05. 21.) az elnökségi tagságban változások történtek. Rózsa B. György lemondott az
elnökségi tagságáról, helyére Pruzsinszky Tamást választotta a Közgyűlés. Pruzsinszky Tamás
néhány évvel ez előtt aktív versenyzőként tevékenykedett a sportágban. Jelenleg a soproni
egyesület lelkes segítője, meglehetősen régóta ismeri a Szövetség életét és munkáját.
Az elnökségi ülésen hozott határozatokat az ülésről készült emlékeztetők tartalmazzák, melyet
minden tag rendelkezésére bocsátottunk.
A közgyűlés által elfogadott költségvetést az elnökség az elmúlt évben nem módosította.
Az elnökségen belül a sportdiplomácia feladatok ellátását, nemzetközi konferenciákon való
részvételt Dietrich Tamás alelnök és Borbély Ferenc főtitkár látta el. Nemzetközi
viszonylatban változások történtek mind a vezetőség mind, pedig a szabályok terén.
Természetesen ezeket a változásokat igyekeztünk tekintetbe venni a hazai szabályok
kialakításánál, mely nem ment zökkenőmentesen.
A nemzetközi szervezettel megfelelő a Szövetség viszonya. Az elmúlt évek gyakorlatának
megfelelően több javaslatot is beterjesztettünk, melyet sajnos nem fogadtak el.
Jelentős sikerként könyvelhetjük el, hogy Borbély Ferenc sikeresen elvégezte a nemzetközi
szövetség által szervezett versenybíró tanfolyamot, s ezzel a vizsgával nemzetközi minősítést
szerzett.
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnökségében Dietrich Tamás és Borbély Ferenc
képviselte sportágunk érdekeit.
A múlt év folyamán az Ifjúsági és Sportminisztérium ellenőrzést tartott a Szövetségnél. Az
ellenőrzés átfogó és mindenre kiterjedő volt. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy súlyos
hiányosságokat nem követünk el. Több dologban azonban javítani kellett a Szövetség
tevékenységében, melyet a májusi Közgyűlés után meg is tettünk. A Sporttörvény által előírt
szabályzatok jelentős részben elkészültek, és az elnökség elfogadta azokat. A Minisztérium
pénzügyi megállapításait tekintetbe véve elmondhatjuk, hogy pénzügyi és könyvelési hibánk
nem volt, amit a Felügyelő Bizottság jelentése is alátámaszt.
Az elnökségi ülésen hozott határozatokat az ülésről készült emlékeztetők tartalmazzák, melyet
minden tag megkapott.

Budapest, 2003. febuár 18.
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Észrevétel, javaslat nem érkezett elnökség tevékenységéről szóló éves szakmai beszámolóhoz.
K. 1/2003/3. Közgyűlési határozat – egyhangú -:
A közgyűlés az elnökség tevékenységéről szóló éves szakmai beszámolót elfogadta.
3. számú napirendi pont:
a mérleg jóváhagyása.

A Szövetség közhasznúsági jelentésének, annak részeként

Fáth Péter elnök elmondta, hogy a meghívóhoz mellékelt közhasznúsági jelentés nem
csak számadatokat tartalmaz. A jelenlegi beszámolóban több szöveges kiegészítés is található.
Hódi András a Felügyelő Bizottság elnöke rendkívül pontosnak és érhetőnek találja a
beszámolót.
K. 1/2003/4. Közgyűlési határozat – egyhangú -:
A Közgyűlés a Szövetség közhasznúsági jelentését és annak részeként a mérleget elfogadta.
4. számú napirendi pont:

Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása.

Hódi András a Felügyelő Bizottság elnöke szóbeli kiegészítés képen elmondta, hogy
igen alapos és minden részletre kiterjedő vizsgálatot végeztek. A bizottság által elfogadott
írásos jelentés minden részletre kiterjed. A bizottság elsőként a szövetség működésével
kapcsolatos szabályzat (alapszabály) szerinti előírások betartását ellenőrizte, mely szerint
megállapította, hogy a működés mindenben megfelel az előírásoknak. Az előírt számú
Közgyűlést, elnökségi ülést és szakosztályvezetői ülést megtartotta, melyekről minden
esetben hitelesített jegyzőkönyv készült.
A 2002. évi ellenőrzés kiterjedt a 2001. évi működéssel kapcsolatos ISM jelentés és Felügyelő
Bizottsági jelentés által feltárt hiányosságok pótlására tett intézkedések vizsgálatára is.
Megállapítottuk, hogy a jelentésben felsorolt hiányosságok többségének megszüntetése
megtörtént.
Ezek az elkészült dokumentumok:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

gazdálkodási szabályzat
pénzkezelési szabályzat
vagyon értékű jogok hasznosítási szabályzata
iratkezelési szabályzat
alapszabály 2002
2001. évi közhasznúsági jelentés
elnökségi döntés született az - irodabérlet szabályozásáról
telefon használatról
személyi költségről
2002. évben elkészült dokumentumok:
felügyelő bizottság ügyrendje
sportfegyelmi szabályzat
Budapest, 2003. febuár 18.
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K. 1/2003/5. Közgyűlési határozat – egyhangú -:
A felügyelő Bizottság jelentését a tagság elfogadta.
5. számú napirendi pont
A Szövetség előző évi pénzügyi helyzetéről szóló, a
számviteli törvény szerinti pénzügyi beszámoló elfogadása.
Borbély Ferenc előadta, hogy a pénzügyi elszámolás összeállításakor törekedtek arra,
hogy minden részletre kiterjedő anyag készüljön. A beszámolóban teljesen megbontva
találhatóak a költségek.
Radasics Tibor megkérdezte, hogy az elszámolásban lévő banki nyitó összeg jó-e.
Véleménye szerint az összeget felcserélték a 2001. évivel.
Borbély Ferenc válaszában elmondta, hogy a naplófőkönyvben lévő banki nyitó
összeget állította be az említett elszámolásba.
K. 1/2003/7. Közgyűlési határozat – egyhangú -:
A Szövetség előző évi pénzügyi helyzetéről szóló, a számviteli törvény szerinti pénzügyi
beszámolót a jelenlévő tagok a kiegészítő magyarázatokkal együtt elfogadták.
6. számú napi rendi pont

A Szövetség 2003. évi pénzügyi tervének jóváhagyása.

Borbély Ferenc elmondta, hogy az elnökség korábban készített költségvetés tervezetét
több ponton is módosítani kellett. A közgyűlési meghívóhoz mellékelt tervezet minden
részletre kiterjed, kérte a tagságot, fogadja el.
Jáger Ferenc szerint a szabadidős rendezvényre tervezett ősszeg rendkívül kevés. A
szövetségnek jobban kellene támogatnia a versenyeket rendező egyesületeket.
Radasics Tibor e napirendi pont keretében, ismételten kérte, hogy a kiemelt
rendezvényen sikeresen szereplő sportolókat anyagilag is támogassa a Szövetség.
Fáth Péter elnök megkérdezte, hogy milyen keretből, hiszen a jelenlegi költségvetés
szerint erre nincs lehetőség.
Borbély Ferenc javasolta, hogy az eredeti pénzügyi tervben szereplő szabadidősrendezvény támogatásra, valamint a sportdiplomáciára szánt összegből 50-50.000-Ft
csoportosítsanak át a kiemelt rendezvények támogatására.
K. 1/2003/8. Közgyűlési határozat – egyhangú -:
A Szövetség 2003. évi pénzügyi tervét a tagság az alábbiak szerint elfogadta:
Nyitó bank
Szabadidős rendezvény támogatás
Sportdiplomáciai kiadások
Kiemelt rendezvényen elért eredmények
támogatása

Budapest, 2003. febuár 18.

400.000-Ft-ról
100.000-Ft-ról
150.000-Ft-ról

563.000-Ft-ra
400.000-Ft-ra
100.000-Ft-ra

0-Ft-ról

100.000-Ft-ra
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MKSZ működési költség
Versenyzői biztosítás
Edzőtábor támogatás

190.000-Ft-ról
100.000-Ft-ról
0-Ft-ról

235.000-Ft-ra
70.000-Ft-ra
50.000-Ft-ra

módosultak
Részletes költségvetést a 4. számú melléklet tartalmazza.
7. számú napirendi pont:

A Szövetség tagjai által beterjesztett javaslatok,

Fáth Péter elnök elmondta, hogy a tagoktól nem érkezett javaslat.
8. számú napirendi pont:

Egyebek.

Az egyebek keretében Dietrich Tamás alelnök beszámolt a Kerékpársportok Szövetségének
közgyűléséről, és az ott hozott határozatokról. A Szövetség elnöksége teljesen megújult, és
sajnos a BMX csak egy képviselővel van jelen az elnökségi üléseken. A BMX Szövetség a
Sportminisztériumtól 2002-ben + támogatást kapott, mely a 2003. évi költségvetésben jelenik
meg.
Végezetül Fáth Péter elnök megköszönte a bizalmat és az aktív részvételt a közgyűlésen, az
ülést bezárta.
…………………………………
Borbély Feenc jegyzőkönyvvezető
………………………………
Pintér József hítelesítő
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………………………………..
Dietrich Tamás Tamás hítelesítő
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