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2/2011. Közgyűlés napirendi pontjai 
 

Készült a KOMTHERMÁL KFT Úszóklub SE közgyűlésén 2011. július 08-án az egyesület 
székhelyén (2900 Komárom, Táncsics M.u. 34.) 
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint  
 
Szeidl Balázs az Úszóklub SE elnöke üdvözölte a megjelenteket és megállapította, hogy a 
közgyűlés az eredetileg kitűzött időpontban 2011.07.08-án 15:00-kor nem határozatképes, 
mivel a 33 tagból csak 14 volt jelen. Tájékoztatta a résztvevőket, hogy az eredeti meghívóban 
volt egy második időpont is kitűzve (2011.07.08. 15:30-as kezdéssel) arra az esetre, ha az első 
időpontban nem határozatképes a megjelent tagság. 
 
A Közgyűlés a második időpontban 2011.07.08. 15:30-kor kezdődött a meghívó szerint. 
 
Az elnök megállapította, hogy a megjelent tagok között csak rendes tagok illetve kiskorúak 
esetén törvényes képviselőik vannak jelen, így mindenki tanácskozhat és szavazhat is. 
 
A tagok egyhangú szavazatukkal felkérték Szeidl Balázs elnököt a közgyűlés levezetésére, 
illetve a jegyzőkönyv vezetésére, valamint Zsámboki Évát (Orbán Gréta kiskorú egyesületi 
tag törvényes képviselőjét) a jegyzőkönyv hitelesítésére. 
 
Szeidl Balázs elnök ismertette a közgyűlés napirendjét: 
 

1. Az elnök tájékoztatója az egyesület hosszú távú céljairól 
1. Az egyesület küldetése 
2. Az egyesület úszásrendszer fejlesztési stratégiája 
3. Az egyesület pénzügyi stratégiája 

2. Az elnök beszámolója az 1/2011. számú, március 9-én tartott Közgyűlés óta elvégzett 
feladatokról 

1. Az egyesület jogi hátterének rendezési folyamata 
2. Az egyesület tagságának változása 
3. Az egyesület vezetőségének fejlesztése 
4. Magyar Úszó Szövetségi tagsági viszony létesítése 
5. Versenyzők versenyengedélyének megszerzése (sportorvosi engedély, 

technikai vizsga, MÚSZ nyilvántartásba vétel) 
6. Verseny eredmények 
7. Szakmai fejlesztési program: edzők részvétele a LEN-MÚSZ Úszó 

Konferencián, edzői engedélyek érvényesítése, meghosszabbítása 
8. Új versenyúszó csoport 2005-2003-as gyerekeknek, illetve 2005-2006-os és 

2004-2003-as csoport úszásoktatáshoz 
9. Megszerzett támogatások, és felhasználási tervük 
10. Saját internet oldal indítása 

3. 2011-es pénzügyi helyzet 
1. Költségek bemutatása 
2. Költség terv az év második felére 
3. Eredeti 2011-es pénzügyi terv módosításának megszavazása 

4. Szavazás az Alapszabály 11/c.) pontjáról, azaz a tagdíjak értékéről és a tagdíj 
befizetések módjáról valamint időpontjáról 
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5. Szavazás a Szervezeti és Működési Szabályzat 6.4 pontjáról, azaz az egyesület 
pénztárának kezeléséről 

6. Szavazás az Alapszabály 8.) és 11/c.) pontjának módosításáról 
7. Szavazás a Szervezeti és Működési Szabályzat 2.10 pontjáról, azaz az Elnökségi 

határozatok nyilvánosságra hozatali módjáról 
8. Motivációs rendszer ismertetése és megszavazása: programok, szabályok, jutalmak, 

finanszírozás 
9. Egyesület azonosító elemei: egyesületi kabala figura, egyesületi embléma, egyesületi 

színek, egyesületi ruházat, beszerzés, finanszírozás 
 
A javasolt napirendet a közgyűlés egyhangúan elfogadta. 
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1. 2/2011. napirendi pont: az elnök tájékoztatója az egyesület hosszú távú céljairól 
 
1. Az egyesület küldetése 

• Úszásoktatás: sok gyermek tanuljon meg kiváló szakmai irányítás mellett úszni. 
• Versenyzés: versenyzőket szeretnénk nevelni, akik országos szinten 

kiváló eredményekre képesek. 
• Rekreáció: gyermekek és felnőttek nagy létszámban vegyenek részt rekreációs uszodai 

foglalkozásokon. 
2. Az egyesület úszásrendszer fejlesztési stratégiája 

1. Oktatás: nem tervezzük az egyesületen belüli oktatást, de együttműködünk az 
oktatási programokkal 

1. Both Úszóiskola 
2. Smid Márta Úszóiskola 
3. Önkormányzati oktatási program 5-8 éveseknek 
4. Együttműködünk a városi oktatási program vezetőivel 
5. Az oktatás elkezdése 5-6 éves korban kritikus cél! Szervezetten kell az 

óvodákban az oktatást elkezdeni. 
2. Versenyzés 

1. Országos szinten a kiváló eredmény elérése a távlati cél, azaz legyenek 
versenyzőink a TOP10-ben 

2. Az edzés rendszernek versenyképesnek kell lenni 
1. 6-7 éves korban kell a verseny előkészítő edzéseket elkezdeni heti 

3-4 edzéssel (megköveteli a szervezett óvodai oktatási programot), 
toborzás minden évben az oktatási csoportokból nyár elején 

2. Életkornak megfelelő edzés mennyiség (3-11/hét) és edzés 
programok a képesség fejlesztés szenzitív időszakai alapján 

3. Az edzés rendszerben hosszú távon 4-5 korcsoport kialakítása a cél: 6-7 
évesek, 8-9 évesek, 10-11 évesek 12-13 évesek és 14+, ehhez több edző 
kell, több másod állású/hobbi vagy főállású és hobbi kombináció 

4. Csak folyamatos edzői tudásfejlesztéssel lehet eredményes versenyzőket 
nevelni: alapképzettség, tanfolyamok, szakirodalom, mentor keresés 

3. Rekreációs úszás 
1. Ne csak a versenyzők ússzanak! Kevésbé tehetséges gyerekek, 

lemorzsolódó versenyzők, felnőttek is! 
2. A Sportoló Nemzet stratégiában vannak/lesznek támogatások a szabadidős 

sportra is 
3. A versenyúszó programunk közösségi elfogadása és támogatása jobb lesz, 

ha van szabadidős programunk is 
3. Az egyesület pénzügyi stratégiája 
Alapelv: sportolói közösség vagyunk, nem profitorientált vállalat, csak azt a pénzt költhetjük 
el, amit közösen összegyűjtöttünk. 

1. Bevételek 
1. Tagdíj befizetések 

1. 600 Ft/év tagdíjból nem lehet egy egyesületet működtetni 
2. A tagdíjak összegének fedezni kell a klub összköltség – 

támogatások különbözetét 
3. A klubtagok klubtagoknak (pl. edzőknek) közvetlenül nem 

fizethetnek csak a klubon keresztül 
2. Támogatások 
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1. Önkormányzati támogatás: idén már kaptunk, ezt növelni 
szeretnénk 

2. Pályázat írás,  pályázat figyelés: ezt valakinek vállalni kell 
3. Céges támogatások = szponzorálás 

1. Komthermál Kft.: ingyenes pályahasználat, kedvezményes 
sportolói bérlet, pénztámogatás 250.000 Ft/év 3 éven 
keresztül 

2. Szponzorokat bárki kereshet, nemcsak az elnök 
1. Személyes kapcsolatokon múlik, a tagok családi 

vállalkozásai is segíthetnek 
2. Már 50.000 forint is nagy segítség 
3. A web oldalunkon hirdethetni is tudnak 

3. Adó 1% 
2. Kiadások 

1. Állandó költségek: edzők vállalkozói díja, könyvelési díj, MÚSZ tagdíj, 
bank költség, web oldal költség 

2. Változó költségek: 
1. Szülők közvetlenül finanszírozzák: uszoda bérlet, egyéni felszerelés 

(ruházat), sportorvosi vizsgálat 
2. Klub fizeti, ha van forrása, ha nincs akkor ezt is a szülőknek kell: 

versenyzés (nevezés, utazás, szállás), közös felszerelés (úszólap, 
bója, teknőc, tenyér ellenállás), igazolások 

 
Ezt követően a közgyűlés 12 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta a 
következő határozatát: 
1/2./2011 (07.08) számú határozat: a Közgyűlés elfogadja és támogatja az elnök által 
ismertetett terveket. 

 
2. 2/2011. napirendi pont: az elnök beszámolója az 1/2011. számú, március 9-én tartott 

Közgyűlés óta elvégzett feladatokról 
 

1. Az egyesület jogi hátterének rendezési folyamata 
1. 1998. óta a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség folyamatosan 

kifogásolja az egyesület Alapszerződését és Szervezeti és Működési 
Szabályzatát 

2. Folyamatban lévő ügyek 
1. Tagság státusza, kik a tagok, mikor létesült tagsági viszonyuk 
2. Az Elnökségi határozatok publikálásának módja 
3. A pártoló és tiszteletbeli tagok tagsági viszonyának megszűnésének 

szabályozása 
2. Az egyesület tagságának változása 

1. Összes tag: 33, március 9. óta 18 új sportoló tag 
1. Rendes tagok (sportolók vagy sportvezetők): 23 
2. Tiszteletbeli tag: 1 
3. Pártoló tagok: 3 
4. Kérdéses: 6: felszólítást kaptak 2011.06.23-án, hogy 15 napon belül 

tisztázzák szándékukat 
5. Kilépett önként: 1 

3. Az egyesület vezetőségének fejlesztése 
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1. Technikai Vezetőség (munkáját az Elnök irányítja, a vezetőség tagjai 
díjazásban nem részesülnek) 

1. Úszásoktatási program, vezetője Both András, feladata az oktatás 
bővítése, megfelelő korcsoportok toborzása, oktatási módszerek 
fejlesztése 

2. Rekreációs program, vezetője Lugasi Helga, feladata a szabadidős 
gyermek és felnőtt foglalkozások megtervezése, ha elindulnak, 
irányítása 

3. Versenyúszó program, vezetője Szeidl Balázs, feladata a versenyúszó 
rendszer felépítése, szakmai fejelődés biztosítása, ha lesz több edző, 
munkájuk koordinálása 

2. Gazdasági Vezetőségét  
1. Marketing vezető: Lugasi Helga, feladata marketing kommunikáció 

tervezés, segítség a bonyolításban, díjazásban nem részesül 
2. Könyvelés: Molnár Csaba, Bilance Kft. képviselője, feladata könyvelés 

és pénzügyi jelentések elkészítése, vállalkozói díja 40.000 ft + ÁFA/év 
4. Magyar Úszó Szövetség tagsági viszony létesítése: 2011.03.13 MÚSZ-42/2011-04-12 

határozat 
5. Versenyzők versenyengedélyének megszerzése (sportorvosi engedély, technikai 

vizsga 2011.05.28, MÚSZ nyilvántartásba vétel 2011.05.30) 
6. Verseny eredmények 

1. 2011.06.04 Pápa: 6 versenyzőnk végzett a legjobb 10 között, a csapat 16/28. 
2. 2011.06.09 Esztergom: 14 érem, 4 arany, 4 ezüst, 6 bronz, csapat 5/12. hely. 

7. Szakmai fejlesztési program: edzők részvétele a LEN-MÚSZ Úszó Konferencián, 
edzői engedélyek érvényesítése, meghosszabbítása 

8. Új úszó csoportok 
1.  Versenyúszó előkészítő 12 2005/2006-os és 13 2003/2004-es gyerekeknek 

Lugasi Helga irányításával (július-augusztusban Juni Béla vezeti a 
foglalkozásokat) 

2. Oktatás 2005-2006-os gyerekeknek Both András irányításával 
3. Oktatás 2004-2003-as gyerekeknek Both András irányításával 

9. Megszerzett támogatások, és felhasználási tervük 
1. Komárom Város Önkormányzata: 450.000 Ft, melyhez biztosítani kell 45.000 

Ft értékű pénzbeli hozzájárulást a klub pénzéből és 45.000 Ft értékű társadalmi 
munkát 

1. Felhasználás 
1. Versenyúszás előkészítés és versenyúszó edzés: 2011.09.01-

2011.12.31-ig 4 hónapra 180.000 Ft támogatás + 18.000 Ft klub 
pénz + 18.000 Ft társadalmi munka Lugasi Helga és Smid 
Ferenc részére elérhető 

2. Oktatás 2 csoportnak: 2011.06.01-2011.12.31: 270.000 Ft 
támogatás + 27.000 Ft klubpénz + 27.000 Ft társadalmi munka 
Both András vállalkozásával 

10. Saját internet oldal indítása 
1. WWW.kukse.hu 
2. 30.000 Ft volt a felépítés költsége, évente 6.000 Ft a működtetése 
3. Felhasználási tervek 

1. A programjaink (oktatás, edzés, versenyek) időpontjának és 
részleteinek kommunikálása 

2. A klub kötelezően nyilvánosságra hozandó anyagainak publikálása 
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3. Sportolók motiválása: eredmények (versenyek, motivációs programok) 
publikálása, példaképek, gondolatok 

4. Szülők meggyőzése 
5. Szponzoroknak hirdetési lehetőség 

 
Ezt követően a közgyűlés 12 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta a 
következő határozatát: 
 
2/2./2011 (07.08) számú határozat: a Közgyűlés elfogadja az elnök beszámolóját a 
2011.03.09-i Közgyűlés óta elvégzett feladatokról. 
3/2./2011 (07.08) számú határozat: a Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az Elnökség a 
soron következő Elnökségi megbeszélésen Kis Jánost (Tata, Hajdú utca 8.) tiszteletbeli 
tagnak nyilvánítja a korábbi években végzett támogatói tevékenységének elismeréséül. 
 

4. 2/2011. napirendi pont: 2011-es pénzügyi helyzet 
5.  

1. Költségek bemutatása 2011.04.29-2011.07.09 időszakban 
 
Pénztár átvételkor 2011.04.29 16 270 Ft                    
Partner Költség ÁFA-s érték
Magyar Posta ZRt. Ajánlott levelek Közgyűlési meghívóra 2 520 Ft                      
Árki És Társa Oklevelek 2 790 Ft                      
Sportreklám Kft. Egyesületi tagsági könyvek 4 000 Ft                      

Bankszámla átvételkor 2011.04.29 167 270 Ft                  
OTP KAMATJÓVÁÍRÁS

Egyenleg 6 960 Ft                      

 14                     
OTP HAVI ZÁRLATI DÍJ 990 -                  
MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ÁTUTALÁS 50 000 -             
OTP BANKKÁRTYÁVAL KAPCS. DÍJ 2 990 -               
OTP EGYÉB KÁRTYÁS TRANZ. DÍJA 100 -                  
KOMÁROM VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

Pályázatra kapott támogatás 70%-a 315 000            

OTP IDŐSZAKOS KÖLTSÉGEK 200 -                  
OTP KAMATJÓVÁÍRÁS 13                     
OTP HAVI ZÁRLATI DÍJ 990 -                  
OTP KAMATJÓVÁÍRÁS 35                     
OTP HAVI ZÁRLATI DÍJ 990 -                  
Magyar Úszó Szövetség ÁTUTALÁS 4 800 -               
Egyenleg 421 272 Ft                  
Összes elérhető pénz 428 232 Ft                 
Költség összesen 70 370 Ft                   
Bevétel összesen 315 049 Ft                 

 

Partner összegzés
Magyar Posta ZRt. 2 520 Ft-                      
Árki És Társa 2 790 Ft-                      
Sportreklám Kft. 4 000 Ft-                      
OTP 6 198 Ft-                      
MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 54 800 Ft-                    
KOMÁROM VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 315 000 Ft                  
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2. Egyszerűsített költség modell szponzori támogatások nélkül: 
 
1. Általános működési költségek 
MÚSZ tagság 50.000 Ft/év 
Leigazolás, minősítés 10.000 Ft/év 
Könyvelés 50.000 Ft/év 
Internet 6.000 Ft/év 
Bank 20.000 Ft/év 
Összesen 136.000 Ft/év 
 
2. Közvetlen működési költségek 10 fős csoportoknál 
 

1. Heti 5x2 óra edzés, évi 10 verseny 
Uszoda bérlet 3.000 Ft/hó/úszó 
Versenyzés  3.000 Ft/hó/úszó 
Edző  6.000 Ft/hó/úszó 
Összesen  12.000 Ft/hó/úszó 
  
2. 2. Heti 3x1 óra edzés, évi 5 verseny 
Uszoda bérlet 3.000 Ft/hó/úszó 
Versenyzés 1000 Ft/hó/úszó 
Edző  1.800 Ft/hó/úszó 
Összesen  5.800 Ft/hó/úszó 
 

3. Tagdíj hozzájárulási javaslat 35 taggal 
1. Általános működési költségekhez: 136.000/35=3.857~4.000 Ft/fő/év, 335 Ft/hó. 

Mivel ebben az évben a teljes 4.000 ft/év költséget kell kifizetni az év hátralévő 
részében, javasolom, hogy 2011. szeptember-december időszakban szedjük be ezt 
a 4.000 forintot, azaz 4 hónapra 1.000 ft/hó. 

2. Edzői költségek 
3. Smid Ferenc: 1000 Ft/óra alap + 10 gyermek x 100 Ft = 2.000 Ft/edzés, 

havi 20 edzésnél 40.000 Ft ÁFA-s 
4. Lugasi Helga: 1000 Ft/óra alap + 15 gyermek x 100 Ft = 2.500 

Ft/edzés, havi 12 edzésnél 30.000 Ft ÁFA-s 
5. 2 edző havi 70.000 Ft, 2011.09.01-2011.12.31 4x70.000 Ft=280.000 Ft 
6. Önkormányzati támogatás = 180.000 Ft 
7. Tagok által fizetendő: 280.000 Ft – 180.000 Ft támogatás = 100.000 Ft, 

35 tagnál 2.857 Ft 4 hónapra, 1 hónapra 714 ~ 750 Ft 
3. Sportolói (szülői) hozzájárulás 

1. Uszoda bérlet: 3000 Ft/hó 
2. Versenyzés:  

1. Nevezési díjak: közvetlenül a versenyekre, 5 verseny 2 rajtnál 
kb. 1000 Ft/hó, 10 versenynél 5 rajtnál kb. 3.000 Ft/hó 

2. Utazás: szülők fizetik 
3. Felszerelés: szülők fizetik 

3. Összegzés 
4. Általános költségek: 4.000 Ft/fő/év, 335 Ft/hó 
5. Edzői költségek: 9.000 Ft/év, 750 Ft/hó 
6. Tagdíj fedezné az edzői + általános költségeket: 2.090Ft/hó 

(4x335+750) ez lenne a tagdíj mindenkinek 2011.09.01-2011.12.35 
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7. Uszodabérlet: 36.000 Ft/év, 3.000 Ft/hó, csak a sportolók fizetik 
közvetlenül a Komthermálnak 

8. Versenyzés: 30.000 Ft/év, 3.000 Ft/hó, csak a sportolók fizetik 
közvetlenül a versenybíróságnak 

 
3. Költség terv az év második felére 2011.07.08-2011.12.31-ig 
Partner Várható költség ÁFA-s érték
Tgeorgep Bt. Internet készítés 30 000 Ft                    
Bilance Kft. Könyvelés, pénzügyi jelentések 50 000 Ft                    

Both András e.v.
Önkormányzattól kapott támogatás kifizetése 
úszótanfolyamra A. 05-06 B. 03-04. 270 000 Ft                  

Both András e.v. 10% önrész úszótanfolyamhoz A. 05-06 B. 03-04. 27 000 Ft                    
Vállalkozói díj Smid Ferenc + Lugasi 
Helga

Önkormányzattól kapott támogatás kifizetése 
úszóedzésekre 03-04-es csoport 180 000 Ft                  

Vállalkozói díj Smid Ferenc + Lugasi 
Helga 10% önrész úszóedzéshez 04-03-as csoport 18 000 Ft                    
OTP Banki költségek 10 000 Ft                    
Magyar Úszó Szövetség Leigazolások, minősítések 10 000 Ft                    
Összesen 595 000 Ft                 
Partner Várható árbevétel ÁFA-s érték
Úszóklub SE bank+pénztár Elérhető pénz
Komárom Város Önkormányzata Pályázatra kapott támogatás 30%-a 135 000 Ft                  
Komthermál Kft. Szponzorálás 312 500 Ft                  
Összesen 875 732 Ft                 

Költség javaslatok
Versenyek nevezési díja 126 000 Ft                  
Tartalék 100 000 Ft                  
Tartalék 54 732 Ft                    

428 232 Ft                  

Egyenleg előrejelzés 280 732 Ft                 

 
 

Ezt követően a közgyűlés 12 igen és 2 nem szavazattal meghozta a következő határozatát: 
 
4/2./2011 (07.08) számú határozat: 

1. Tagdíj értéke: 2100 Ft/hó 
2. Befizetés időpontja: havonta új hó 15. napjáig 
3. Befizetés módja: átutalás a Komthermál Úszóklub SE OTP-nél vezetett 11740030-

20045924 számú számlára. 
4. Tagdíj értékének módosítása hatályos 2011.08.01-től, tehát 2011. augusztusban 

már az ebben a határozatban módosított tagdíjat kell fizetni. 
5. A tagdíjat csak a rendes tagoknak kell fizetni, pártoló és tiszteletbeli tagoknak 

nincs tagdíjfizetési kötelezettsége. 
 
5. 2/2011. Szavazás a Szervezeti és Működési Szabályzat 6.4 pontjáról, azaz az egyesület 

pénztárának kezeléséről 
 
 

• Javaslat: pénztár üzemeljen a Laura divatszaküzletben (Igmándi út 7., Kecskeméti 
Tibor boltja), előnyök: 

• Mindenki elérheti 9-17 között 
• Könnyen megközelíthető 
• A tulajdonos vállalta, hogy az alkalmazottak elvégzik az adminisztrációt 

 
Ezt követően a közgyűlés 13 igen és 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatát: 
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5/2./2011 (07.08) számú határozat: az egyesületi pénztárat a Laura divatszaküzletben 
(Igmándi út 7.) működteti az érvényben lévő rendeletekkel összhangban. 
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6. 2/2011. Szavazás az Alapszabály 8.) és 11/c.) pontjának módosításáról 
 
Mely a tagsági viszony megszűnését szabályozza,  
Jelenleg:  
8.) Tagsági viszony megszűnése: 
   8.1. A tagsági viszony megszűnik: 
 a.) kilépéssel, 
           b.) törléssel, 
         c.) kizárással, 
        d.) a tag halálával, illetve jogutód nélküli megszűnésével, 
         e.) az egyesület megszűnésével. 
Módosítás: a szabályok érvényesek a tagokra, pártoló tagokra és tiszteletbeli tagokra, új 
változat: 
 
Ezt követően a Közgyűlés 14 igen szavazattal meghozta a következő határozatát: 
 
6/2./2011 (07.08) számú határozat:  
Az Alapszabály 8.) pontja a következőre módosul: 
Tagsági viszony megszűnése rendes tagok, pártoló tagok és tiszteletbeli tagok esetén: 
   8.1. A tagsági viszony megszűnik: 
 a.) kilépéssel, 
           b.) törléssel, 
         c.) kizárással, 
        d.) a tag halálával, illetve jogutód nélküli megszűnésével, 
         e.) az egyesület megszűnésével. 
 
Az Alapszabály 11./ pont c.) alpontjának második szövegrésze az alábbiakra változik:  
A tagdíj mértéke 2011. augusztus 01-től a következő közgyűlési határozatig: 2.100.-Ft /hó, 
melyet rendes tagoknak kötelező fizetni. Pártoló és tiszteletbeli tagoknak nincsen 
tagdíjfizetési kötelezettsége. A tagdíjat minden hónap 15. napjáig kell befizetni. 
 
 

7. 2/2011. Szavazás a Szervezeti és Működési Szabályzat 2.10 pontjáról 
 
Azaz az Elnökségi határozatok nyilvánosságra hozatali módjáról 
Jelenlegi: Az elnökség döntéseit az érintettekkel ajánlott levélben közli, amelyeket évente 
legalább egyszer a közgyűlésen ismertetni kell, a sportegyesület működésére, szolgáltatásai 
igénybevétele módjáról, éves gazdálkodására vonatkozó beszámolóval együtt. 
 
Ezt követően a Közgyűlés 14 igen szavazattal meghozta a következő határozatát: 
 
7/2./2011 (07.08) számú határozat: a Szervezeti és Működési Szabályzat 2.10 pontja a 
következők szerint módosul: 
 
Az elnökség döntéseit az érintettekkel emailben, az egyesület web oldalán (www.kukse.hu) és 
az egyesület faliújságán (a fedett uszoda bejáratánál) közli, amelyeket évente legalább egyszer 
a közgyűlésen ismertetni kell, a sportegyesület működésére, szolgáltatásai igénybevétele 
módjáról, éves gazdálkodására vonatkozó beszámolóval együtt. 
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8. 2/2011. Motivációs rendszer ismertetése és megszavazása: programok, szabályok, 
jutalmak, finanszírozás 

 
1. A motivációs programok célja: a sportoló motiválása minél több edzés látogatására és 

a szorgalmas illetve fegyelmezett gyakorlásra. 
2. Belépő csomag 

a. Plüss Orka kabala figura 1.600 Ft 
b. Narancs Diapolo szilikon úszós sapka: 2000 Ft logózva 
c. Tagsági kártya 
d. Összesen: 3.600 Ft, finanszírozás: szülők 
e. Időzítés: 2 hónap edzéslátogatás után 

3. Oklevél technikai vizsga után 
4. Oklevél minden úszóverseny után: annak is legyen sikerélménye, aki versenyen nem 

nyer érmet, de dolgozott azért, hogy a versenyre eljuthasson 
5. Szorgalom Vándor Kupa 

a. Cél: motiválás az edzéslátogatásokhoz, annak is legyen sikerélménye, aki 
versenyen nem nyer érmet, de szorgalmas 

b. Csoportonként 1 kupa 
c. Szabály: minden hónapban az viheti haza, aki a legtöbbet volt edzésen az adott 

hónapban, és a viselkedésével nem volt gond. Év végén a legtöbbször 
megjutalmazott véglegesen megtarthatja a kupát, új évben kezdődik előröl. 
2011-ben szeptemberben kezdjük. 

d. Finanszírozás: 2000 Ft/kupa, szülők fizetik 
6. Kilométer Kupa 

a. Cél: motiválás a szorgalmas edzésekhez és jó viselkedéshez, annak is legyen 
sikerélménye, aki versenyen nem nyer érmet, de szorgalmas 

b. Az edzőnek minden edzés után regisztrálnia kell a teljesített távokat 
c. Havi leúszott összegzés a faliújságon és a weboldalunkon a hírekben 
d. Csoporton belül évjáratonként egy kupa pl. 2002-es fiú/lány, aki egy naptári 

évben a legtöbb kilométert gyűjti össze az edzéseken 
e. 2011-et szeptember 1-december 31. között értékeljük, utána teljes naptári 

éveket veszünk figyelembe 
f. Finanszírozás: 2000 Ft/kupa, szülők fizetik 

 
Ezt követően a Közgyűlés 12 igen és 2 nem szavazattal meghozta a következő határozatát: 
 
8/2./2011 (07.08) számú határozat: a Közgyűlés engedélyezi a következő motivációs 
programok elkezdését: Belépő csomag, Oklevél technikai vizsga után, Oklevél minden 
úszóverseny után, Szorgalom Vándor Kupa, Kilométer Kupa 
 

9. 2/2011. Az egyesület azonosító elemei 
  

1. Kabala figura, neve Orka 

 
 
2. Egyesületi embléma: tervezés alatt, Orka rajz + egyesület név 
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3. Egyesületi színek: sötétkék (víz) - narancs sárga (napsütés) 
4. Ruházat: 

1. Márka:  
 

 

 

2. Ruhák: 
a. Narancs fürdő köntös 
b. Narancs úszósapka 
c. Narancs galléros póló 
d. Narancs kapucnis pulóver 
e. Narancs baseball sapka 
f. Sötétkék rövid nadrág 
g. Sötétkét jogging nadrág 

3. Beszerzés: csapat vásárlás nagykereskedelmi áron 
4. Finanszírozás: szülők közvetlenül 
5. Vásárlás: egy szülő koordinálja az igényeket, méreteket, rendelést, pénz 

összegyűjtést, a forgalmazó szállítja 
6. Költségek: a jelenleg érvényben lévő nagykereskedelmi ajánlat szerint: 

 

 

Termék kódja Megnevezés Megjegyzés
10 db-tól 

Bruttó 
egységár

k10- Standard Köntös (narancs) 8.900 Ft
hg- 100% pamut galléros poló (narancs) felirat nélkül 1.450 Ft

Kapucnis cipzáras pulóver (narancs) 
50%/50% pamut poliészter

felirat nékül 4.250 Ft

n10-07 Short (sötétkék) 1.950 Ft
Jogging nadrág (sötétkék)
100% poliészter

3.500 Ft

ba-dp Baseball sapka (narancs) 1.800 Ft

c-14 Diapolo szilikon úszósapka narancs 1.400 Ft

 
 
Ezt követően a Közgyűlés 12 igen és 2 nem szavazattal meghozta a következő határozatát: 
 
9/2./2011 (07.08) számú határozat: a Közgyűlés elfogadja az egyesület azonosító elemeinek 
a narancssárga-kék színt, a kardszárnyú delfint kabala figurának és a Turbo és Diapolo 
ruházati termékeket egyesületi ruházatnak narancs és sötétkék színekben. 
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Határozatok listája 
 
 
1/2./2011 (07.08) számú határozat: a Közgyűlés elfogadja és támogatja az elnök által ismertetett 
terveket. 

 
2/2./2011 (07.08) számú határozat: a Közgyűlés elfogadja az elnök beszámolóját a 2011.03.09-i 
Közgyűlés óta elvégzett feladatokról. 

 
3/2./2011 (07.08) számú határozat: a Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az Elnökség a soron 
következő Elnökségi megbeszélésen Kis Jánost (Tata, Hajdú utca 8.) tiszteletbeli tagnak nyilvánítja a 
korábbi években végzett támogatói tevékenységének elismeréséül. 

 
4/2./2011 (07.08) számú határozat: 

1. Tagdíj értéke: 2100 Ft/hó 
2. Befizetés időpontja: havonta új hó 15. napjáig 
3. Befizetés módja: átutalás a Komthermál Úszóklub SE OTP-nél vezetett 11740030-

20045924 számú számlára. 
4. Tagdíj értékének módosítása hatályos 2011.08.01-től, tehát 2011. augusztusban már az 

ebben a határozatban módosított tagdíjat kell fizetni. 
5. A tagdíjat csak a rendes tagoknak kell fizetni, pártoló és tiszteletbeli tagoknak nincs 

tagdíjfizetési kötelezettsége. 
 

5/2./2011 (07.08) számú határozat: az egyesületi pénztárat a Laura divatszaküzletben (Igmándi út 7.) 
működteti az érvényben lévő rendeletekkel összhangban. 
 
6/2./2011 (07.08) számú határozat:  
Az Alapszabály 8.) pontja a következőre módosul: 
Tagsági viszony megszűnése rendes tagok, pártoló tagok és tiszteletbeli tagok esetén: 
   8.1. A tagsági viszony megszűnik: 
 a.) kilépéssel, 
           b.) törléssel, 
         c.) kizárással, 
        d.) a tag halálával, illetve jogutód nélküli megszűnésével, 
         e.) az egyesület megszűnésével. 
 
Az Alapszabály 11./ pont c.) alpontjának második szövegrésze az alábbiakra változik:  
A tagdíj mértéke 2011. augusztus 01-től a következő közgyűlési határozatig: 2.100.-Ft /hó, melyet 
rendes tagoknak kötelező fizetni. Pártoló és tiszteletbeli tagoknak nincsen tagdíjfizetési 
kötelezettsége. A tagdíjat minden hónap 15. napjáig kell befizetni. 
 
7/2./2011 (07.08) számú határozat: a Szervezeti és Működési Szabályzat 2.10. pontja a következők 
szerint módosul: Az elnökség döntéseit az érintettekkel e-mailben, az egyesület web oldalán 
(www.kukse.hu) és az egyesület faliújságán (a fedett uszoda bejáratánál) közli, amelyeket évente 
legalább egyszer a közgyűlésen ismertetni kell, a sportegyesület működésére, szolgáltatásai 
igénybevétele módjáról, éves gazdálkodására vonatkozó beszámolóval együtt. 
 
8/2./2011 (07.08) számú határozat: a Közgyűlés engedélyezi a következő motivációs programok 
elkezdését: Belépő csomag, Oklevél technikai vizsga után, Oklevél minden úszóverseny után, 
Szorgalom Vándor Kupa, Kilométer Kupa 
 
9/2./2011 (07.08) számú határozat: a Közgyűlés elfogadja az egyesület azonosító elemeinek a 
narancssárga-kék színt, a kardszárnyú delfint kabala figurának és a Turbo és Diapolo ruházati 
termékeket egyesületi ruházatnak narancs és sötétkék színekben. 
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Mivel több napirend nem került megvitatásra, Szeidl Balázs megköszönte a részvételt és az ülést 
bezárta. 

K.m.f. 
 
………………………………                   …………………………………… 
         Szeidl Balázs                                                                                         Zsámboki Éva 
         levezető elnök                                                                                    hitelesítő  
       


