
Jegyzőkönyv 

A PSE – Pannonia Sportegyesület  
2021.06.26-én 14 óra 00 perckor tartott Közgyűléséről  

PSE Iktatási szám: 01/01/2021/PSE 
 

Az ülés helye és ideje: 
 

1093 Budapest, Czuczor u. 5, Underground Shishabar & Club épülete, 14:00 órától 15:00 óráig 

 

Jelenlévők: 

 

A mellékelt jelenléti ív szerint, összesen 9 fő tag. 

 

Az ülés és a jegyzőkönyv vezetése: 
 

Az ülést – a jelenlévők egyhangú szavazata alapján – Bezeczki Ernő elnök vezeti, a jegyzőkönyvvezető 

– a jelenlévők egyhangú szavazata alapján – Majláth Péter, a jegyzőkönyv-hitelesítők – a jelenlévők 

egyhangú szavazata alapján – Kellessy Tibor és Bajzik Tamás. A jegyzőkönyv a PSE tagjai számára 

szabadon hozzáférhető.  
 

A Közgyűlés: 

 

1. napirendi pont – az ülés megnyitása 

 
Az ülést Bezeczki Ernő elnök megnyitotta. Köszöntötte a megjelent tagokat. 

 

 

2. napirendi pont – A levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítők és szavazatszámláló 

bizottság megválasztása 

 

Bezeczki Ernő elnök szavazásra bocsájtotta az alábbi Közgyűlési tisztségek megszavazását, ezzel egyidejűleg 

tájékoztatta a jelenlévőket, hogy titkos szavazás nincs az ülésen, minden szavazás nyílt és kézfeltartással történik. 

Hangfelvétel nem készül. 

 

Az ülést – a jelenlévők egyhangú szavazata alapján – Bezeczki Ernő elnök vezeti, a jegyzőkönyvvezető 

– a jelenlévők egyhangú szavazata alapján – Majláth Péter, a jegyzőkönyv-hitelesítők – a jelenlévők 

egyhangú szavazata alapján – Kellessy Tibor és Bajzik Tamás. A jegyzőkönyv a PSE tagjai számára 

szabadon hozzáférhető a jelenlévők által egyhangúlag elfogadott meghatalmazásokkal együtt.  
 

 

 

 

 

 

 

 



3. napirendi pont – A 2020. évi gazdasági beszámoló és a 2021. évi gazdasági terv megvitatása, 
megszavazása 

 
A levezető elnök, Bezeczki Ernő elnök úr ismertette a 2020. évi gazdasági beszámoló tartalmát, melyet már 

előzetesen megküldött a tagságnak áttekintésre, továbbá az EB-nek elfogadásra. Továbbiakban bemutatta a 

megjelent tagságnak a 2021. évi költségvetést. 

A levezető elnök szavazásra bocsájtotta a 2020. évi gazdasági beszámoló elfogadását és a 2021. évi gazdasági 

ütemtervet. 

 

Szavazás eredménye: 

Igen: 9 fő Nem: 0 fő Tartózkodott: 0 fő 3/1. sz. határozat: Egyhangúlag elfogadva! 

 

A sportegyesület elnöke ismertette, hogy 2021-ben mely pályázatokon mekkora összegeket nyert egyesületünk. 

Az egyesület gazdálkodását 2021-ben az alábbi tételek módosítják annak tekintetében, hogy a HS – Honvéd 

Sportszövetség az elnyert pályázatok után mekkora mennyiségű támogatást nyújt: 

 

1. pályázat: nyári tábor 2 millió forint, 2021. július 5-9. 

2. pályázat: 1 napos kirándulás 645 ezer forint 

3. pályázat: Airsoft nagyértékű eszközbeszerzési pályázat 505 ezer forint függőben (bontásban 400 

ezer forint sporteszköz, 100 ezer forint védőeszköz) 

 

Felvételt nyertünk a HOSOSZ-ba, a tagdíj 2021-ben 25 ezer forint, 2022. január 1-jétől évi 50 ezer forint. 

2021. évre a közgyűlés lebonyolítására 30 ezer forint terembérleti díjat különítünk el. 

2021. szeptember hónapban fogjuk megtudni, hogy a HOSOSZ-on keresztül mennyi adó 1%-ából befolyó 

támogatást kap a PSE. 

Az elhangzott költség- és bevételi terveket a levezető elnök szavazásra bocsájtotta. 

 

Szavazás eredménye: 

Igen: 9 fő Nem: 0 fő Tartózkodott: 0 fő 3/2. sz. határozat: Egyhangúlag elfogadva! 

 

A 3. napirendi ponttal kapcsolatban más felvetés nem érkezett. A levezető elnök a 3. napirendi pontot lezárta. 

A napirend lezárását az elnök szavazásra bocsájtotta. 

 

Szavazás eredménye: 

Igen: 9 fő Nem: 0 fő Tartózkodott: 0 fő 3/3. sz. határozat: Egyhangúlag elfogadva! 

 

 

 

 

4. napirendi pont – alapszabály módosítás megvitatása, megszavazása 

 
A levezető elnök, Bezeczki Ernő elnök úr ismertette a már kiküldött előzetes tervezet alapján az alapszabályban 

elvégzett módosításokat, melyek a szövegszerkezetben egységesen lettek feltüntetve, azokkal egységes 

szerkezetbe lett foglalva. 

A PSE jövőbeni közgyűlései elektronikus konferencia formájában is megtarthatóak lesznek. 

Az elektronikus konferenciákat, közgyűléseket, elnökségi üléseket az alábbi programokon keresztül lehet 

megtartani: 

- Google Meet 

- Messenger 



- Skype 

- Skype for Business 

- Viber 

- Zoom 

Az elektronikus ülés megtartásához előre kell jelezni azon tagoknak a távolmaradását, akik ezen programokon 

keresztül tudnak csatlakozni. Számukra minden anyagot előre meg kell küldeni. Jelenléti íven meghatalmazott 

képviseli őket aláírásával (M.H. betűk feltüntetése mellett), továbbá egy plusz rubrikában jelezve, hogy milyen 

programon keresztül csatlakozott elektronikusan a szavazatra jogosult tag. 

Ezeket az üléseket ugyanúgy az elnök, az ő akadályoztatása esetén valamely alelnök hívhatja össze. 

Az elnök szavazásra bocsájtotta a fent elhangzottakat és a 4. napirendi pont lezárását, mivel arra további 

észrevétel, javaslat nem érkezett.  

 

Szavazás eredménye: 

Igen: 9 fő Nem: 0 fő Tartózkodott: 0 fő 4/1. sz. határozat: Egyhangúlag elfogadva! 

 

 
5. napirendi pont – Szervezetünk által jelenleg elindított programtervezetekkel kapcsolatos 
beszámoló, azok megvitatása, javaslatok megtétele  

 

A levezető elnök, Bezeczki Ernő elnök úr ismertette az Airsoft, a Fekete István Általános Iskolával 

együttműködésben létrehozott nyári tábor, illetve a Városligetbe július közepén szervezendő szabadidős 

közhasznú programokat (vidámpark, honvédségi toborzás, kadétprogram ismertetés), továbbá a katonai 

hagyományok őrzésével kapcsolatos programterveket. 

Az előre megküldött tájékoztatás alapján a levezető elnök úr bővebben ismertette a Közgyűlés számára a fenti 

programtervekkel kapcsolatos tárgyalások és egyeztetések jelenlegi állását. 

 

Elnök úr a fentieket szavazásra bocsájtotta, a napirendi ponttal kapcsolatban több észrevétel, hozzászólás nem 

érkezett, az 5. napirendi pontot az elnök lezárta. 

 

Szavazás eredménye: 

Igen: 9 fő Nem: 0 fő Tartózkodott: 0 fő 5/1. sz. határozat: Egyhangúlag elfogadva! 

 

 
6. napirendi pont – Egyéb 

Bezeczki elnök úr ismertette az egyéb napirendi pontban a 2021/22-es terveket, mely egyéb érkezett ötlet alapján 

a crossfit és a búvárkodás lenne, továbbá a városligeti közhasznú programok tervét is ismertette. 

 

Az elnök szavazásra bocsájtotta a fent elhangzottakat és a 6. napirendi pont lezárását, mivel arra további 

észrevétel, javaslat nem érkezett.  

 

Szavazás eredménye: 

Igen: 9 fő Nem: 0 fő Tartózkodott: 0 fő 6/1. sz. határozat: Egyhangúlag elfogadva! 

 

Mivel további felvetés nem érkezett, a levezető elnök a 6. napirendi pontot lezárta. 

 

 

7. napirendi pont – Közgyűlés lezárása 

 

Bezeczki Ernő levezető elnök megállapította, hogy az ülést 15:00 perckor lezártnak tekinti.  



Hitelesítés: 

A jegyzőkönyv lezárva 2021. 06. 26-án 15 óra 00 perckor. A legépelt jegyzőkönyv 4 oldalból áll. A 

jegyzőkönyv eredeti példányát az elnök őrzi. 

 

 

 

 

 


