
 

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 

 

 

K. 3/2011. számú Közgyűlésének jegyzőkönyve 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Időpont:    2011. május 24.  

 

Helyszín:    Magyar Kerékpáros Szövetség (tárgyaló) 

Budapest, Millenáris, Szabó József utca 

 

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 Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása,  

4.a Szövetség 2010. évi pénzügyi helyzetéről szóló a 

számviteli törvény szerinti pénzügyi beszámoló 

elfogadása, 

5. a Szövetség 2011. évi szakmai és pénzügyi tervének 

jóváhagyása, 

6. a Szövetség tagjai által beterjesztett javaslatok, 

7. egyebek. 

 

Somogyi Miklós 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, részletes pénzügyi elszámolás, számviteli törvény 

szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolója, 2011. évi pénzügyi terv). 

 

Somogyi Miklós elnök megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes. 

 

Somogyi Miklós jegyzőkönyv vezetésére javasolta Borbély Ferencet, hitelesítőknek Somogyi 

Miklóst és Molnár Józsefet. 

 

Más személyekre nem érkezett javaslat. 

 

K. 3/2011/1. Közgyűlési határozat: 

Jegyzőkönyvvezető Borbély Ferenc, hitelesítők Somogyi Miklós, Molnár József 

 

Somogyi Miklós elnök tájékoztatta a tagságot, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban nem 

érkezett javaslat. 

 

 

1. számú napirendi pont:  az előző Közgyűlés jegyzőkönyvéneknek áttekintése 

 

 



K. 3/2011/2. Közgyűlési határozat: 

Az előző közgyűlés (2011.03.06.) jegyzőkönyve hiteles, észrevétel, javaslat nincs.  

 

 

2. számú napirendi pont:  az elnökség tevékenységéről szóló éves szakmai 

beszámoló elfogadása, 

 

 

Somogyi Miklós kiegészítve az írásos beszámolót elmondta, hogy az elnökség határozatának 

értelmében a válogatott keretnek, és egy korábbi feltétel rendszer alapján az arra jogosult 

sportolóknak megállapított összeg kifizetésre került. A válogatott keret tagjainak 

felkészítésére központilag kevés lehetőség volt. 

 

A 2010-es év tevékenységének áttekintése után beszámolónkban szeretnénk összefoglalni 

Szövetségünk néhány fontos jövőbeni feladatát. 

 

K. 3/2011/3. Közgyűlési határozat: 

A közgyűlés az elnökség tevékenységéről szóló éves szakmai beszámolót elfogadta. 

 

 

3. számú napirendi pont:  a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása,  

 

 

Rozsenich Tamás fb. elnök elmondta, hogy a bizottság elsőként a szövetség működésével 

kapcsolatos legfőbb szabályzat, az alapszabály szerinti előírások betartását ellenőrizte. A 

rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Bizottság megállapította, hogy az alapszabály 

nincs összhangban az SZMSZ-szel.  

 

A tagság az évi rendes közgyűlést késve, csak 2011 évben tartotta meg. Az elnökség az előírt 

számú elnökségi ülést megtartotta, melyekről minden esetben hitelesített jegyzőkönyv 

készült.  

 

Alapdokumentumok: 

alapszabály 2009 

 

szövetségi dokumentumok: 

SZMSZ. 

Mérleg 

 

A szövetség pénzügyi könyvelése az ellenőrzés alkalmával rendezett és áttekinthető volt.  

A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy a szövetség 2010 évi gazdálkodása 1.137.000 Ft 

eredményt mutat.  

 

K. 3/2011/4. Közgyűlési határozat: 

A közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését elfogadta. 

 

 

4. számú napirendi pont:  a Szövetség 2010. évi pénzügyi helyzetéről szóló a 

számviteli törvény szerinti pénzügyi beszámoló elfogadása, 

 

 

Borbély Ferenc főtitkár tájékoztatta a tagságot a pénzügyi beszámolóról. Költség nemek 

elkülönítve lettek. Az olimpiai részvételre szánt pénz felhasználása tételesen fel lett sorolva.  

 

 



K. /32011/5. Közgyűlési határozat: 

A tagság a Szövetség 2010. évi pénzügyi helyzetéről szóló számviteli törvény szerinti 

beszámolót, valamint a mérleget elfogadta. 

 

 

5. számú napirendi pont:  a Szövetség 2011. évi szakmai és pénzügyi tervének 

jóváhagyása, 

 

 

K. /32011/6. Közgyűlési határozat: 

A tagság a közgyűlési meghívóhoz mellékelt írásos szakmai és pénzügyi tervet elfogadta. 

 

 

6. számú napirendi pont:  a Szövetség tagjai által beterjesztett javaslatok 

 

 

Észrevétel javaslat nem érkezett a 6. számú napirendi ponthoz.  

 

 

Továbbiakban Somogyi Miklós elnök megköszönte a részvételt mindenkinek, és a közgyűlést 

bezárta. 

 

 

Következő Közgyűlés időpontja: 2012. február 

 

 

 

Budapest, 2011. május 24.  

 

 

 

 

Lejegyezte:        Hitelesítette:  

 

Borbély Ferenc     Somogyi Mikós, Molnár József 

 


