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Jegyzőkönyv 

 
Készült a Komáromi Úszóklub SE Közgyűlésének 2/2013. megbeszélésén 2013. március 19-én 18:00-20:00 

között Komáromban, a Klapka György út 56-os szám alatt, a Kultsár István Ügyviteli-Gazdasági 

Szakközépiskola könyvtárában.  

 

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 2013.03.19-én 18:00-kor határozatképes, mivel a 45 rendes tagból 24 volt jelen.  

 

Az elnök megállapította, hogy a megjelent 26 tag között 24 rendes tagok illetve kiskorúak esetén törvényes 

képviselőik vannak jelen, így hatan tanácskozhatnak és hatan szavazhatnak is és 2 pártoló tag javaslatokat tehet. 

 

A tagok egyhangú szavazatukkal felkérték Szeidl Balázs elnököt a közgyűlés levezetésére, illetve a jegyzőkönyv 

vezetésére, valamint a Óvári Attilát és Jordán Antalt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

 

Szeidl Balázs elnök ismertette a közgyűlés napirendjét: 

. 

 

Napirendi pontok 

 

 

1. A Komáromi Úszóklub SE Felügyelő Bizottságának beszámolója a 2012. év gazdálkodásáról  

 

2. A Komáromi Úszóklub SE. Elnökségének 2012. évről készült beszámolójának ismertetése, megszavazása 

 

-Pénzügyi beszámoló, mérleg és eredménykimutatás elfogadása 

 

-Közhasznúsági beszámoló 

 

-Szervezet működési és fejlesztési eredmények bemutatása 

 

-Sporteredmények ismertetése  

 

3. A Komáromi Úszóklub SE. Elnökségének 2013. évre vonatkozó pénzügyi tervének ismertetése, 

megszavazása 

 

-Költségek: megbízási díjak, versenyzési költségek, jutalmak, felszerelések, tanfolyam költségek 

 

-Bevételek: tagdíjak, támogatások, oktatási díjak 

 

4. Alapszabályzat módosítás 

4.1. Tag felvételi szabályok módosítása 

4.2 Alelnök választás 

4.3. Egyéb Alapszabályzati pontok módosítása 

 

5. Fegyelmi Szabályzat ismertetése és elfogadása 

 

6. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

1. Pénzkezelés rendjének módosítása 

2. Tagdíj módosítás 

3. Könyvelő választása 

 

 

A napirendi pontokkal kapcsolatban nem volt javaslat.
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Napirendi pontok tárgyalásának jegyzőkönyve 

 

 

 

 

 

1. A Komáromi Úszóklub SE Felügyelő Bizottságának beszámolója a 2012. év gazdálkodásáról. 

1.1. Óvári Ferenc, a Felügyelő Bizottság elnöke, ismertette és bemutatta a felügyelő bizottsági vizsgálatról 

készült jelentést. 

1.2. Az egyesület tagjai lehetőségek kaptak a könyvelési anyagokba (számlák, bizonylatok, bankszámla 

kivonatok, szerződések, pénztárjelentés) való betekintésre. 

 

1/2/2013. (2013.03.19.) Közgyűlési Határozat: a Közgyűlés elfogadta a Komáromi Úszóklub SE. Felügyelő 

Bizottságának jelentését, mely a Komáromi Úszóklub SE. 2012. évi gazdálkodásának átvizsgálásáról 

készült a következő szavazati aránnyal:  24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

2. Komáromi Úszóklub SE. Elnökségének 2012. évről készült beszámolójának ismertetése, 

megszavazása 

2.1. A Komáromi Úszóklub SE. Elnökségének beszámolója az egyesület 2012. évi pénzügyi és 

közhasznúsági jelentéséről: 

2.1.1. Az Elnök ismerteti a Közgyűléssel a 2012. év pénzügyi és közhasznúsági jelentésének tartalmát. 

Főbb gazdasági mutatók: 

2.1.1.1. Összes bevétel: 3.742 ezer Ft, ebből a legfontosabb tételek 982 ezer forint tagdíj 

befizetésekből, 1.010 ezer forint úszásoktatásból, szponzori hirdetési díjakból 210 ezer 

forint, támogatásokból önkormányzattól 485 ezer forint, SZJA1%-ból 117 ezer forint, 

magánszemélyek támogatásaiból 340 ezer forint származott. 

2.1.1.2. Összes ráfordítás: 3.300 ezer Ft, ebből a legfontosabb tételek 1.659 ezer forint személyi 

jellegű ráfordítás adókkal együtt edzői megbízási díjakra Szabó Péternek, Kocsis Ágnesnek 

és Szabó Ritának (nyári tábor), 585 ezer forint uszodabérlet vásárlás augusztus-december 

között, 441 ezer forint tanulmányi díjak Szabó Péter egyetemi úszóedzői és Kocsis Ágnes 

OKJ-es úszóedzői tandíjaira, 94 ezer forint felszerelés vásárlásra (úszósapka), mely tovább 

lett értékesítve. 

2.1.1.3. Tárgyévi eredmény: 442 ezer Ft 

2.1.1.4.  Az egyesület saját tőkéje 346 ezer forintról 788 ezer forintra emelkedett 

2.1.1.5. Fontos, hogy a támogatások nélkül, csak tagdíjak és oktatási díjakból nem jött volna létre 

nyereség. A jelenlegi bevételi szerkezet csakis támogatásokkal (önkormányzati, állami, 

magánszemélyek felajánlása) és szponzori reklám díjakkal együtt eredményezhet 

nyereséget. Az államtól kapott 400 ezer forint vissza nem térítendő támogatás, melyet 

uszodabérlet vásárlásra kell használni, el lett határolva a 2013. évre, így ez a bevétel nem 

érinti a 2012. év egyenlegét. 

2.1.1.6. Az Elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Egyesületnek maradtak kintlévőségei az alábbi 

okok miatt: 

2.1.1.6.1. Éliás Zsombor, Mészáros Marcell, Sebestyén Dániel, Dombi Kristóf és Kopcsó 

Dominika abbahagyták az edzéslátogatást, mégis kaptak számlát úszásoktatási 

díjakról. 

2.1.1.6.2. Bizonyos gyermekek, akik még járnak edzésre, van tartozásuk 

2.1.1.7. A Közgyűlés tagjainak lehetősége volt a Komáromi Úszóklub SE. eredeti pénzügyi és 

közhasznúsági jelentésének a megtekintésére előzetesen a Közgyűlés előtt illetve a 

Közgyűlésen is. 

2.2. 2/2/2013. (2013.03.19.) Közgyűlési Határozat: A Közgyűlés elfogadja az Elnökség által 

előterjesztett 2012. évre vonatkozó pénzügyi és közhasznúsági jelentést a következő szavazati 

arányokkal: 24 igen,  0 nem,  0 tartózkodás 

 

2.3. A Komáromi Úszóklub SE. Elnökségének szervezet fejlesztési- és sporteredményekről készült 

beszámolójának ismertetése és megszavazása 

 Év végére 48 sportolóra bővült csapatunk (2011-ben 25 volt) 

 A nyár folyamán már 5 csoporttal dolgoztunk  (2011-ben kettővel) 

 Foglalkozásainkat 3 edző vezette (2011-ben ketten voltunk) 
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 16 úszóval bővült 27 fősre versenyzői keretünk (tavaly 11 versenyzői engedéllyel rendelkező 

sportolónk volt) 

26-an támogatták munkánkat a háttérben szülők, szponzorok és érdeklődők 

870 ezerszer látogatták meg az érdeklődők weboldalunkat 

Részt vettünk 22 versenyen (2011-ben 11-en) és nyertünk 151 érmet (2011-ben 75-öt) 

 A Magyar Úszó Szövetség korcsoportos ranglistán: 

o 11 versenyzőnk szerepelt az első 30-ban 

o 5 versenyzőnk volt az első 10-ben 

o 12 versenyzőnk szerzett összesen 39 minősítést: arany- ezüst- vagy bronz jelvényt 

2.4. 3/2/2013. (2013.03.19.) Közgyűlési Határozat: A Közgyűlés elfogadja az Elnökség által 

előterjesztett 2012. évre vonatkozó szervezet fejlesztési és sporteredményekről készült jelentést a 

következő szavazati arányokkal: 24 igen,  0 nem, 0 tartózkodás 

 

3. A Komáromi Úszóklub SE. Elnökségének 2013. évre vonatkozó pénzügyi tervének ismertetése, 

megszavazása 

3.1. Az Elnökség előterjesztette 2013. évre vonatkozó költség és árbevétel terv javaslatát: 

Költségek 

Költség  Érték/év   Prioritás  Megjegyzés 

Összesen   4 626 000                    1       

MÚSZ tagsági díj és igazolások        80 000                    1     Tagsági 50 ezer, igazolások NS kártyák 30 ezer 

Könyvelés        200 000                    1       

Bank        40 000                    1       

Internet, informatika, nyomtatvány      100 000                   1     Tárhely, informatikus, nyomtató, számlázó program 

Reklám        10 000                    3       

Rendezvény        80 000                    1     Év végi ünnepi közgyűlés terembérlete, serlegek 

Edzői megbízási díj 1. csoport      747 000                    1     

Szabó Péter 1500Ft/óra nettó 3 hétig heti 4 edzés, 11 

hónapon keresztül heti 3x1 óra és 11 hónapon 

keresztül heti 3x45 perc 

Edzői megbízási díj 2. csoport      819 000                    1     

Kocsis Ágnesnek 1.500 forint/óra 3 hétig heti 3*1 

óra, Weiszengruber Anikónak heti 4x1,5 óra 

óránként 1.500 Ft 11 hónapon keresztül 

Egyéb megbízási díj      300 000                    1     

Úszótábor felügyeleti díj, tenisz okatatás, pénzügyi 

adminisztráció, web adatkezelés 

Tanfolyam      640 000                    2     

Szakedzői diplomás Péternek 2x1 félév 310 ezer, 20 

ezer egyéb tanfolyam 

Felszerelés vásárlás        20 000                    2     Hurok, gumikötél, bója, szőnyeg 

Uszodabérlet vásárlás   1 680 000                    1     12x114.000 Ft 

Tartalék 0                1     

  

Bevételek 

Bevétel  Érték/év   Valószínűség  Megjegyzés 

Összesen       4 715 169         

Folyószámlán 2013.01.03-án       1 181 669     100%   

Tagsági díj       1 080 000     90% 45 tag, 2000 Ft/hónap 
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Szponzorok, szülői támogatók       1 503 500     90% 

3 új gyereknek 11 hónapon keresztül és 

5 új gyerek 6 hónapon keresztül 2000 

forint tagdíj helyett és 3300 uszodabérlet  

+ 25 gyereknek 12 hónapon keresztül 

3300 Ft uszodabérletre, 14 gyereknek 12 

hónapon keresztül 2200 uszodabérlet, 

60.000 a Hétvezértől, 3x50.000 

szülőktől (Fenyvesiék, Kecskemétiék, 

Big Vil Kft.) - 400 ezer támogatás miatt 

be nem szedett uszodabérlet 

Oktatási bevételek         950 000     90% 

10 új gyereknek 11 hónapon keresztül 

5000 Ft/hó,  4 gyereknek 5 hónapon 

keresztül 5000 Ft/hó, 5 gyereknek 12 

hónapon kersztül 5000 Ft/hó 

Önkormányzati támogatás      Bizonytalan 

SZJA 1%      Bizonytalan 

3.1.1. Az Elnökség javasolja, hogy a Nokia Komárom Kft-től kapott 100.000 forint szponzori 

támogatást a versenyek nevezési díjainak kifizetésére használja fel az egyesület. 

3.2. 4./2./2013 (2013.03.19.) számú Közgyűlési Határozat: a Közgyűlés elfogadja az Elnökség 3.1. 

pontban megfogalmazott javaslatát a 2013. év költségvetési tervére vonatkozóan a következő 

szavazatokkal: 23 igen, 0 nem és 1 tartózkodás 

 

4. Alapszabályzat módosítás 

4.1. Tag felvételi szabályok módosítása 

4.1.1. Az Elnökség javasolja, hogy a Közgyűlés szigorítsa meg az Alapszabályzatban a tagfelvétel 

szabályait az alábbiak szerint:  

4.1.1.1. Legyen kikötve próbaidő addig, amíg a tagfelvételét kérő sportoló megszerzi az első 

MÚSZ technikai vizsgáját.  

4.1.1.2. A próbaidő alatt a havi edzéslátogatás átlagának 80%-nak meg kell lennie kivéve orvos 

által igazolt betegség esetén. 

4.1.1.3. Az felvételt kérelmező tagjelölt edzőnjének nyilatkoznia kell, hogy a gyermek és szülei 

elfogadták az egyesület értékrendjét és azzal összhangban viselkedtek a próbaidő alatt. 

4.1.2. A levezető elnök javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a 4.1.1. pontokban megfogalmazott 

feltételeket az új tagok felvételével kapcsolatban és ezzel összhangban módosítsa az 

Alapszabályzat 6.7. pontját. 

4.1.3. 5./2./2013 (2013.03.19.) számú Közgyűlési Határozat: a Közgyűlés elfogadja az Elnökség 4.1. 

pontban megfogalmazott javaslatát az új egyesületi tagok felvételének feltételeire 

vonatkozóan a következő szavazatokkal:  24 igen,  0 nem és 0 tartózkodás 

 

5. Alelnök választás 

5.1. Lugasi Helga alelnök 2012.10.12-én jelezte az Elnökség felé, hogy le szeretne mondani alelnöki 

tisztségéről. A Közgyűlés megkérdezi Lugasi Helga alelnököt, hogy megerősíti-e lemondási szándékát 

az alelnöki tisztségéről. A válasz és az indoklás:  

5.1.1. 6./2./2013 (2013.03.19.) számú Közgyűlési Határozat: a Közgyűlés elfogadja Lugasi Helga 

alelnök lemondását a következő szavazatokkal:  24 igen,  nem és tartózkodás 
5.1.2. A megüresedett alelnöki tisztségre a jelentkező Szabó Péter. A levezető elnök megkéri Szabó 

Pétert, hogy ismertesse a Közgyűléssel alelnöké programját. Szabó Péter ismertette alelnöki 

programját: 

5.1.3. A levezető elnök javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el Szabó Péter jelentkezését az alelnöki 

tisztségre és ezzel összhangban módosítsa az Alapszabályzat (10.2.) és Szervezeti és Működési 

Szabályzat (7.1.1.2.) megfelelő részeit. 

5.1.4. 7./2./2013 (2013.03.19.) számú Közgyűlési Határozat: a Közgyűlés elfogadja Szabó Péter 

jelentkezését az alelnöki tisztségre a következő szavazatokkal:  23 igen,  0 nem és 1 

tartózkodás 

5.2. Fegyelmi Bizottság tag választás 

5.2.1. Mivel Lugasi Helga lemondott az alelnöki tisztségéről kérdésként merül fel, hogy szeretne-e 

szerepet vállalni a Fegyelmi Bizottsága 



 

………………………………………………. ……………………………………………… ……………………………………………… 

Szeidl Balázs jegyzőkönyvvezető  Óvári Attila hitelesítő  Jorán Antal hitelesítő   

5 

5.2.2. Szabó Péter jelentkezett tagnak a Fegyelmi Bizottságba. 

5.2.3. 8./2./2013 (2013.03.19.) számú Közgyűlési Határozat: a Közgyűlés elfogadja Szabó Péter 

jelentkezését a Fegyelmi Bizottságba a következő szavazatokkal: 23 igen,  0 nem és 1 

tartózkodás 

 

 

6. Fegyelmi Szabályzat ismertetése és elfogadása 

6.1. Óvári Attila tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Komáromi Úszóklub SE. Fegyelmi Bizottsága 

előkészítetette az egyesület Fegyelmi Szabályzatát és azt elküldte a tagoknak 2013.03.05-én 

megtekintésre.  

6.2. A Fegyelmi Szabályzat részleteinek megismerésére a Közgyűlés a jelenlegi megbeszélésen is 

lehetőséget kapott. 

6.3. A levezető elnök javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Fegyelmi Bizottság által összeállított 

Fegyelmi Szabályzatot. 

6.4. 9./2./2013 (2013.03.19.) számú Közgyűlési Határozat: a Közgyűlés elfogadja a Fegyelmi Bizottság 

által összeállított Fegyelmi Szabályzatot a következő szavazatokkal: 24 igen,  0 nem és 

0tartózkodás 

 

7. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

7.1. A Pénzkezelés rendjének módosítása 

7.1.1. A levezető elnök javasolja, hogy a Felügyelő Bizottság javaslatával összhangban módosítani 

kellene a pénztár helyét. 

7.1.2. A levezető elnök javasolja, hogy az egyesület pénztárának helye legyen a Komárom, Táncsics u. 

34-ben a fedett uszodához tartozó épületben az egyesület irodájában, ezzel összhangban 

módosuljon a Szervezeti és Működési Szabályzat  2.11. pontja. 

7.1.3. 10./2./2013 (2013.03.19.) számú Közgyűlési Határozat: a Közgyűlés elfogadja a Fegyelmi 

Bizottság által összeállított Fegyelmi Szabályzatot a következő szavazatokkal: 24 igen, 0 

nem és 0 tartózkodás 

 

7.2. Könyvelő választás 

7.2.1. A levezető elnök tájékoztatta a tagokat, hogy a jelenlegi könyvelő, a Bilance Kft. nettó 40.000 

Ft/évről nettó 160.000 Ft/év könyvelési díjat kér a szolgáltatásért 2013-ban. 

7.2.2. A levezető elnök tájékoztatta a tagokat, hogy kért egy ellen ajánlatot az Ilfer Kft-től, ők havi 

bruttó 20.000 forintért vállalnák a könyvelést. 

7.2.3. A levezető elnök megkérdezte a tagokat, hogy a fenti ajánlatokon kívül tudnak-e javasolni olyan 

könyvelőt, aki kiváló referenciákkal rendelkezik, van tapasztalata egyesületek könyvelésével és 

tudja vállalni olcsóbban a fent említett könyvelőknél a könyvelést. 

7.2.4. A Levezető elnök javasolja, hogy az egyesület folytassa a könyveltetés a Bilance Kft-vel, mert 

árban versenyképes és eddig megbízhatóan dolgoztak. 

7.2.5. 11./2./2013 (2013.03.19.) számú Közgyűlési Határozat: a Közgyűlés elfogadja a levezető 

elnök 7.3.5. pontban megfogalmazott javaslatát a következő szavazatokkal:  24 igen,  0 nem 

és 0 tartózkodás 

 

Mivel több napirend nem került megvitatásra, Szeidl Balázs megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 


