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Napirendi pontok:
1. az előző Közgyűlés jegyzőkönyvéneknek áttekintése,
2. az elnökség tevékenységéről szóló éves szakmai beszámoló elfogadása,
3. a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása,
4. a Szövetség előző évi pénzügyi helyzetéről szóló (2006), a számviteli törvény
szerinti pénzügyi beszámoló elfogadása,
5. a Szövetség 2008. évi szakmai és pénzügyi tervének jóváhagyása,
6. a Szövetség tagjai által beterjesztett javaslatok,
7. 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 (elnökségi
beszámoló, Felügyelő Bizottság jelentése, 2007. évi részletes pénzügyi elszámolás, számviteli
törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolója, 2008. évi pénzügyi terv).
Fáth Péter elnök megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes.
Fáth Péter jegyzőkönyv vezetésére javasolta Borbély Ferencet, hitelesítőknek Fulainé, Gruber
Juditot és Radasics Tibort.
Más személyekre nem érkezett javaslat.
K. 1/2008/1. Közgyűlési határozat –egyhangúJegyzőkönyvvezető Borbély Ferenc, hitelesítő Fulainé, Gruber Judit, Radasics Tibor
K. 1/20082. Közgyűlési határozat – egyhangú-:
Az előzetesen kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat és azok sorrendjét a
közgyűlés elfogadta.

Budapest, 2008.03.25.
Borbély Ferenc
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1. számú napirendi pont:

Az előző Közgyűlés jegyzőkönyvéneknek áttekintése.

A 2007. november 29-én megtartott közgyűlés jegyzőkönyvéhez észrevétel javaslat nem
érkezett. A jegyzőkönyvben leírtak megfelelnek az ott elhangzottaknak.
K. 1/2008/3. Közgyűlési határozat – egyhangú-:
A Magyar BMX Cross-Triál Szövetség előző közgyűlésének jegyzőkönyvét (2007.11.29.) a
tagság jóváhagyta.
2. számú napirend pont:
beszámoló elfogadása,

az

elnökség

tevékenységéről

szóló

éves

szakmai

Az elnökség 2007-ban egy alkalommal ülésezett (2007.11.29.). Az elnökség határozatképes
volt.
Az elnökségi ülésen hozott határozatokat az ülésről készült emlékeztetők tartalmazzák, melyet
minden tagszervezet megkapott.
A közgyűlés által elfogadott költségvetést az elnökség az elmúlt évben nem módosította
(2007).
Felügyelő Bizottság:
A felügyelő bizottság az éves ellenőrzése során több észrevételt és javaslatot tett. A Szövetség
gazdálkodását és munkáját a 2007-es év tekintetében vizsgálta. A vizsgálatról szóló
beszámolót a mai közgyűlésünkön külön napirendi pont keretében tárgyaljuk.
A Felügyelő Bizottság elnöke az elnökségi ülésekre minden alkalommal kapott meghívót.
3. számú napirendi pont:

a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása,

Hódi András a felügyelő bizottság elnöke elmondta, hogy elsőként a szövetség működésével
kapcsolatos legfőbb szabályzat az alapszabály előírásainak betartását ellenőrizte.
Természetesen a bizottság vizsgálta a szövetség könyvelését is, melynek részleteit a felügyelő
bizottság jelentése tartalmaz. A kiadások költség nemenként megfelelően vannak
csoportosítva.
K. 1/2008/4. Közgyűlési határozat – egyhangú-:
A tagság a felügyelő bizottság jelentését a csatolt írásbeli tájékoztató alapján, valamint az
FB. elnökének kiegészítése alapján elfogadta.
4. számú napirendi pont:
a Szövetség előző évi pénzügyi helyzetéről szóló (2007),
a számviteli törvény szerinti pénzügyi beszámoló elfogadása,
K. 1/2008/5. Közgyűlési határozat – egyhangú-:
A tagság a 2007. évi pénzügyi beszámolót elfogadta.

Budapest, 2008.03.25.
Borbély Ferenc
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5. számú napirendi pont
jóváhagyása

A Szövetség 2008. évi szakmai és pénzügyi tervének

K. 1/2008/6. Közgyűlési határozat – egyhangúA tagság mellékelt szakmai beszámolót, valamint a 2008. évi pénzügyi tervet elfogadta.
6. számú napirendi pont:

Tagság által beterjesztett javaslatok

Javaslat, módosítás nem érkezett.
7. számú napirendi pont

Egyebek.

Borbély Ferenc elmondta, hogy Magyarország 2009-ben lehetőséget kapott Európa Bajnoki
futam megrendezésére. Hivatalosan a soproni klub jelezte rendezési szándékát.
Dietrich Tamás szerint az EB. rendezésére pályázatott kell kiírni, hogy más lehetséges
egyesület is megrendezhesse az eseményt. A pályázatnak rövid és lényegre törőnek kell
lennie.
Borbély Ferenc elmondta, hogy az EB rendezésének előfeltétele a rendezési biztosíték, illetve
a versenynaptári bejegyzési költség, melyet a pályázat nyertesének kell megtéríteni.
K. 1/2007/7. Közgyűlési határozat – egyhangúAz elnökség 2008. január 31-ig rövid lényegre törő pályázatot ír ki az EB. rendezését illetően.
A pályázat beadásának határideje 2008. február 20. A pályázatnak tartalmaznia kell e
pénzügyi garanciákat is, illetve a biztosítékok meglétét.

Továbbiakban Fáth Péter elnök megköszönte a részvételt mindenkinek, és az elnökségi ülést
bezárta.
Következő Közgyűlés időpontja: 2009. március

Budapest, 2008. március 25.

Lejegyezte:
Borbély Ferenc

Budapest, 2008.03.25.
Borbély Ferenc

Hitelesítette:
Dietrich Tamás, Pruszinszky Tamás
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