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Jegyzőkönyv 

 
Készült a Komáromi Úszóklub SE Közgyűlésének 1/2014. megbeszélésén 2014. március 25-én 18:30-21:00 

között Komáromban, a Táncsics M. u. 34-ben a Komthermál Kft. tanácstermében.  

 

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 2014.03.25-én 18:30-kor határozatképes, mivel a 44 rendes tagból 24 volt jelen.  

 

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

képviselőik vannak jelen, így 24 szavazhat. 

 

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 2013. év gazdálkodásáról 

 

2. A Komáromi Úszóklub SE. Elnökségének 2013. évről készült beszámolójának ismertetése, megszavazása 

 

-Pénzügyi beszámoló, mérleg és eredménykimutatás elfogadása 

 

-Közhasznúsági beszámoló 

 

-Szervezet működési és fejlesztési eredmények bemutatása 

 

3. A Komáromi Úszóklub SE. Elnökségének 2014. évre vonatkozó pénzügyi tervének ismertetése, 

megszavazása 

 

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

edzőtáborok, úszónapközi 

 

-Bevételek: tagdíjak, támogatások, oktatási díjak 

 

4. Alapszabályzat módosítás 

 

5. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítás 

 

 

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

 

 

 

 

 

1. A Komáromi Úszóklub SE Felügyelő Bizottságának beszámolója a 2013. 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. 

 

1/1/2014. (2014.03.25.) Közgyűlési Határozat: a Közgyűlés elfogadta a Komáromi Úszóklub SE. Felügyelő 

Bizottságának jelentését, mely a Komáromi Úszóklub SE. 2013. évi gazdálkodásának átvizsgálásáról 

készült a következő szavazati aránnyal:  23 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 

2. Komáromi Úszóklub SE. Elnökségének 2013. évről készült beszámolójának ismertetése, 

megszavazása 

2.1. Az Elnök ismerteti a Közgyűléssel a 2013. év pénzügyi és közhasznúsági jelentésének tartalmát. Főbb 

gazdasági mutatók: 

2.1.1. Összes bevétel: 7.915 ezer Ft (előző évben 3.742 ezer Ft), ebből a legfontosabb tételek: 

2.1.1.1. támogatásokból 3.152 ezer (előző évben 942 ezer Ft) a Magyar Úszó Szövetségtől 1.275 

ezer Ft, önkormányzattól 600 ezer forint, Emberi Erőforrások Minisztériumától 650 ezer 

Ft;   

2.1.1.2. uszodabérlet továbbhárítás 1.557 ezer Ft;  

2.1.1.3. úszásoktatás árbevétele 1.399 ezer Ft; 

2.1.1.4. tagdíj befizetésekből 873 ezer Ft  ezer forint (előző év 982 ezer Ft);  

2.1.1.5. magánszemélyek támogatásaiból 535 ezer Ft; 

2.1.1.6. úszótábor szervezéséből 437 ezer Ft; 

2.1.1.7. szponzori hirdetési díjakból 260 ezer forint (Amigo Nyelviskola, Nokia, Big Vill Bt. Hét 

Vezér Appartman Hotel);  

2.1.1.8. SZJA1%-ból 148 ezer forint (előző évben 117 ezer Ft).  

2.1.2. Összes ráfordítás: 7.008 ezer Ft (előző évben 3.300 ezer Ft), ebből a legfontosabb tételek 

2.1.2.1. Személyi jellegű ráfordítás adókkal együtt 2.031 Ft (előző évben 1.659 ezer forint) edzői 

megbízási díjakra edzések és úszásoktatások vezetésére Szabó Péternek, Weiszengruber 

Anikónak és Kocsis Ágnesnek, nyári táborban felügyelőnek Szabó Ritának és Turi 

Adriennek, illetve pénzügyi és egyéb adminisztrációkra Scharf Georginának.  

2.1.2.2. Uszodabérlet vásárlásra 2.120 ezer forint,  

2.1.2.3. 1.132 ezer forint tanulmányi díjak Szabó Péter egyetemi úszóedzői 3 félév tanulmányi díja 

és Szakál Bencének OKJ-es úszóedzői tandíjaira; 

2.1.2.4. Versenyek nevezési díjai 466 ezer Ft; 

2.1.2.5.  Felszerelés vásárlásra 413 ezer forint (úszósapka, köntös, póló, short, pulóver); 

2.1.3. Tárgyévi eredmény: 907 ezer Ft, (előző évben 442 ezer Ft) 

2.1.4. Tartozások: hitel tartozásaink nincsenek, 2013.12.31-n 359 ezer Ft volt a ki nem fizetett számlák 

összértéke, ebből 305 ezer Ft Szabó Péter negyedik félévi tandíja volt. 

2.1.5. Követelésünk 2013.12.31-n 119 ezer forint, mely ki nem fizetett tagdíjak, oktatási díjak és 

uszodabérlet továbbhárításokból származik. Ezeknek a követeléseknek a kiegyenlítés ellenőrzése 

követhetetlenné vált, mert több szülő nem a kiállított negyedéves számla alapján fizet, hanem 

havonta és nagyon nehéz összevezetni a követeléseinket a részletek befizetésével. 

2.1.6. A mérleg fordulónapján 2013.12.31-n pénzeszközeink (bankszámla + pénztár) összesen 1.935 

ezer Ft. 

2.1.7.  Az egyesület saját tőkéje 788 ezer forintról 1.695 ezer forintra emelkedett 

2.2. Fontos, hogy a támogatások nélkül, csak tagdíjakból és oktatási díjakból nem jött volna létre nyereség, 

hiszen 7 millió forint volt az összes költségünk és a bevételeinkből 3.152 ezer forint támogatásokból 

származott. A jelenlegi bevételi szerkezet csakis támogatásokkal (MÚSZ, önkormányzati, állami, 

magánszemélyek felajánlása) és szponzori reklám díjakkal együtt eredményezhet nyereséget. 

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

jelentésének a megtekintésére előzetesen a Közgyűlés előtt illetve a Közgyűlésen is.  
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2.4. 2/1/2014. (2014.03.25.) Közgyűlési Határozat: A Közgyűlés elfogadja az Elnökség által 

előterjesztett 2013. évre vonatkozó pénzügyi és közhasznúsági jelentést a következő szavazati 

arányokkal: 24 igen,  0 nem,  0 tartózkodás 

 

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

beszámolójának ismertetése és megszavazása 

2.5.1. 2013-ban bővítettük sportolói létszámunkat, az év végére 65 sportolónk volt (2012-ben 48). 

2.5.2. 7 csoportban tartottunk úszóedzéseket (2012-ben ötben) a komáromi fedett uszodában. 

2.5.3. 3 edző foglalkozott a gyermekekkel (Szabó Péter, Szeidl Balázs és Weiszengruber Anikó). 

Minden edző főállásán kívül dolgozott, ketten megbízási szerződéssel (Szabó Péter és 

Weiszengruber Anikó), egy önkéntesként (Szeidl Balázs). Az edzők összesen 1287 óra 

foglalkozást tartottak az év folyamán, ebből 793 óra edzésidő térítésmentes, önkéntes 

hozzájárulás volt Szeidl Balázs elnök-edző részéről. 

2.5.4. 6 úszóval bővült 33-ra igazolt versenyzői létszámunk (tavaly 27 volt). 

2.5.5. Részt vettünk 28 versenyen (2012-ben 22-őn) és nyertünk 325 érmet (2012-ben 151-et) 

2.5.6. A Magyar Úszó Szövetség országos korcsoportos ranglistáján: 

2.5.6.1. 10 versenyzőnk volt az első 30-ban 

2.5.6.2. 7 versenyzőnk volt az első 20-ban 

2.5.6.3. 6 versenyzőnk volt az első 10-ben 

2.5.7. 17 versenyzőnk szerzett összesen 92 versenyeredményhez kötött minősítést: 12 arany- 44 ezüst- 

és 36 bronzjelvényt. 

 

2.6. 3/1/2014. (2014.03.25.) 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 2014. évre vonatkozó pénzügyi tervének ismertetése, 

megszavazása 

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

3.1.1. Költségek 

Költség  Érték/év  Megjegyzés 

Összesen   10 595 952       

MÚSZ tagsági díj          50 000       

Könyvelés        200 000       

Bank          80 000       

Internet, informatika        300 000     

Tárhely, weboldal működtetés, 2 db 

tabulátor gép 

Reklám          30 000       

Jutalmak        200 000     

Év végi ünnepségre serlegek, szponzori 

köszönetnyilvánítások 

Edzői megbízási díj 1.     1 411 425     

Szabó Péter 1500Ft/óra nettó, 784.125 

nettó egy évre edzésekért 

Edzői megbízási díj 2.        804 600     

Weiszengruber Anikónak 1.500 

forint/óra, nettó 447.000 forint egy évre 

edzésekért 
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Edzői megbízási díj 3.     2 423 927     

Szeidl Balázsnak 1.500 forint/óra, nettó 

1.346.625 forint egy évre edzésekért 

Versenyek edzői díjai     1 800 000       

Adminisztrációs megbízási díj        216 000     Pénzügyi adminisztráció 

Nyomtatvány, irodaszer, posta          30 000       

Tanfolyam, szakkönyv          80 000     

OKJ-s gyakorlati tábor Szakál Bencének 

45.000, 35.000 egyéb MÚSZ edzői 

tanfolyamok, szakkönyvek 

Felszerelés vásárlás          50 000     Hurok, gumikötél, bója, szőnyeg 

Uszodabérlet vásárlás     2 220 000     6x170.000 + 6x200.000 

Nevezési díjak        500 000       

Egyéb        200 000       

 

3.1.2. Bevételek 

Bevétel  Érték/év  Megjegyzés 

Összesen       9 114 000       

Tagsági díj       3 384 000     

66 tag 6 hónapig és 75 tag 6 hónapig, 

2000 Ft/hónap 

Szponzorok, szülői támogatók       1 960 000     

Amigo 50e, Big Vill 50e, Hét Vezér 

60e, Fenyvesiék 50e, Kecskemétiék 50e, 

Nokia 100e, MÚSZ 1 millió, 

Önkormányzat 600e 

Oktatási bevételek       1 400 000     

 

SZJA 1%         150 000       

Uszodabérlet       2 220 000       

1.1.1. Egyenleg: -1.481 ezer Ft. Cash Flow szempontjából védve vagyunk, mert 1.935 ezer Ft volt a 

mérleg fordulónapján az egyesület pénze, de az eredmény veszteséges lesz. Az a cél, hogy a 

2014-es és 2013-as évek átlag eredménye pozitív legyen. Ezt úgy lehet helyre állítani, hogy azok 

a sportolók is fizetnek oktatási vagy egyéb sportszolgáltatási díjat 2.000 Ft/hó értékben, akik 

jelenleg mentesültek, mert van 3 vagy 4 MÚSZ vizsgájuk. Méltányoljuk azokat a családokat, akik 

eddig is Elnökségi határozat alapján méltányosságot kaptak. 

 

 

1.2. 4./1./2014. (2014.03.25.) számú Közgyűlési Határozat: a Közgyűlés elfogadja az Elnökség 3.1. 

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

szavazatokkal: 24 igen, 0 nem és 0 tartózkodás 

 

 

 

2. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

2.1. Triatlon szakosztály alapítása 

2.1.1. A levezető elnök javasolja, hogy az egyesület alapítson egy triatlon szakosztályt azzal a céllal, 

hogy a triatlonozás után érdeklődő komáromi gyerekeknek legyen lehetősége komáromi 

egyesület tagjaként triatlon versenyeken részt venni. A javaslat elfogadása esetén az egyesület 

kérné tagfelvételét a Magyar Triatlon Szövetségbe illetve az Elnökség megoldaná a személyi 

feltételeket a triatlon versenyeken való részévtelhez és az úszás melletti kiegészítő futó és 

kerékpár edzésekhez. 
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2.1.2. 5./1./2014 (2014.03.25.) számú Közgyűlési Határozat: a Közgyűlés elfogadja a triatlon 

szakosztály alapítási javaslatot a következő szavazatokkal:  23 igen, 0 nem és 1 tartózkodás 

 

 

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

 

Komárom, 2014. március 25. 21:00 


