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A szervezet neve, székhelye: „HU-SECTOR" Szurkolói Egyesület, 8092 Pátka Kossuth u. 116.      

 

I/2021 számú rendkívüli közgyűlés 
jegyzőkönyv 

 

 

1.A közgyűlés időpontja (év/hónap/nap/óra), helye: 2021.03.04. 18 óra;  HU-SECTOR 
Szurkolói Egyesület nevű zárt Facebook csoport! 

2. A közgyűlésen jelen vannak az alábbi személyek 

1. Jádi Balázs (egyesületi elnök) 

2.  Stefán Zoltán (egyesületi alelnök) 

3.  Bella Dániel (egyesületi titkár) 

4. Badics István  
5.  Faragó Gyula 
6.  Faragó Judit 
7.  Lakics Tamás 
8.  Őri Tiborné 
9.  Szajkó József 
10.  Taksás Ádám 
11. Kiss Dávid 
mint alapító tagok. Továbbá, 

1. Csete Ildikó 
2. Tóth Ildikó 
3. Simon Balázs 
4. Emszabi András(Majtényi Szabolcs András) 
5. Valczer Balázs 
6.  Hangai Zalán 
7.  Pádár Levente 
mint pártolói tagok 

3., Az ülésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és (kizárólag közgyűlés 

esetében) két jegyzőkönyvet hitelesítőt választanak. 

Levezető elnök neve: Jádi Balázs (egyesületi elnök) 

Jegyzőkönyvvezető neve: Őri Tiborné 

Jegyzőkönyv hitelesítők neve (közgyűlés esetén): Szajkó József és Kiss Dávid 

4., Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel 

megállapítja, hogy a közgyűlés (a válasz aláhúzandó) 

a. határozatképes 

b. nem határozatképes 

5., Napirend, Bella Dániel (egyesületi titkár) javaslatai alapján a következők 

1. Hagyományt teremtő jelleggel a 2021 év végétől minden évben szavazzuk meg, 
hogy az adott időszakban ki volt a legjobb női felnőtt és ifjúsági játékos. Továbbá 
ehhez egy emlékplakettet /érmet vagy egyéb emléktárgyat csináltassunk, melyet 
az MKSZ-szel egyeztetve az egyesület képviselői adnak majd át minden 
alkalommal.(Kiegészítés, a naptári évet vesszük figyelembe, és az idei évtől indulna!) 

Az ezzel kapcsolatos szavazásra jogosult lenne minden tag és pártolói tag 
egyaránt. 
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2. Szintén hagyományt teremtő jelleggel minden év novemberében vagy 
decemberében szervezzünk egy karitatív jellegű gyűjtést. Dani javaslata, hogy ne 
pénzt gyűjtsünk, hanem tárgyakat, tartós élelmiszert, stb. 

 

A megjelentek a fenti napirendi pontokat az alábbiak szerint tárgyalták. 

1., Az 1-es napirendi pontban kiírt, az egyesületet érintő -az elnökség által előterjesztett- 
legjobb felnőtt és ifjúsági játékosok díjazását a közgyűlés kétfelé választva külön-külön 
véleményezte és bocsájtotta szavazásra. Az ifjúsági játékosokat érintőleg ténylegesen három 
vélemény érkezett. Jádi Balázs, egyesületi elnök kifejtette azon véleményét, hogy meg kellene 
várni eme játékosok díjazását az egyesület anyagi megerősödéséig. Valamint, hogy kérdéses 
adott korosztály figyelemmel kísérése klub- és válogatott szinten megfelelően. Valczer Balázs, 

pártolói tag hozzászólásában javasolta, hogy meg kellene határozni egy korosztályt. Erre 
reagálva Bella Dániel, egyesületi titkár leírta, hogy adott évben a korosztály egyértelmű. 
Összefoglalva, az adott évben az ifjúsági válogatott játékosok ismertek, az egész éves munkájuk 
megfigyelése kérdéses. Ezek ismeretében a közgyűlés (alapító tagok) szavazással az alábbiak 
szerint döntöttek  

* Nyílt szavazással a I/2021 számú közgyűlés az 1., számú napirendi pontjában, 

a legjobb ifjúsági játékos megválasztását a 2021-es évtől a jelenlévők 2 igen szavazattal, 
8 ellenszavazat és 0 tartózkodás arányában nem fogadta el! E témát  az egyesület 

későbbi időpontban újra tárgyalhatja. 

 

1., Az 1-es napirendi pontban kiírt, az egyesületet érintő -az elnökség által előterjesztett- 
legjobb felnőtt és ifjúsági játékosok díjazását a közgyűlés kétfelé választva külön-külön 
véleményezte és bocsájtotta szavazásra. A felnőtt játékosokat érintő vélemény kifejtés nem 
érkezett. A közgyűlés az alábbiak szerint szavazott. 

* Nyílt szavazással a I/2021 számú közgyűlés az 1., számú napirendi pontjában, 

a legjobb felnőtt  játékos megválasztását a 2021-es évtől a jelenlévők egyhangúlag 11 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta! 

Jádi Balázs, egyesületi elnök a következő javaslattal élt. Miszerint, „adjuk meg a lehetőséget 
a pártolói és alapító tagjainknak, hogy a legjobb játékosnak járó díjra terveket, elképzeléseket 
nyújtsanak be. Véleményem szerint olyan díjat kellene adnunk, ami valamilyen formában egyedi 
és egyértelműen jelzi egyesületünket. Az ötletek leadására minden év szeptember elsejéig lenne 
lehetőség, utána pedig közgyűlésen szavazás döntene melyik ötlet kivitelezését támogatja.” A 

jelenlévők többsége hozzászólásban jelezte egyetértését. Ennek megfelelően az elnökség kiírja 

és jelezni fogja az egyesület tagjainak a tervek benyújtásának konkrét időpontját.  

 

2., A 2-es napirendi pontban kiírt témát -hagyományteremtő jelleggel egy karitatív gyűjtés 
szervezése az egyesület által- a közgyűlés következőképpen tárgyalta. Jádi Balázs, egyesületi 

elnök felkérte Bella Dániel, egyesületi titkárt, hogy röviden ismertesse elképzelését. idézve 
„Fontos a karitatív tevékenység. Egyesületünk a koronavírus-járvány első hulláma idején már 
megmutatta, hogy összefogással segíteni tud. Ezt tovább víve, minden évben hívhatunk életre 
gyűjtést (bármilyen tárgy, pénz, pl.: kupakok, stb.) A kezdeményezés lehet önálló, vagy társulva 
más szervezetek gyűjtéséhez (pl karácsonyi "cipősdobozos" ajándékgyűjtés).”  
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Ezután hozzászólásban az alapító tagok közül Jádi Balázs, Stefán Zoltán, Szajkó József és 

Faragó Judit és a pártolói tagok közül Emszabi András(Majtényi Szabolcs András) 

összességében aggodalmát jelezte, az egyesület jelenleg még nincs olyan helyzetben, hogy 
tevékenyen részt tudna vállalni egy karitatív gyűjtésben, több okból kifolyólag is. Például 
Stefán Zoltán, egyesületi alelnök a pénzgyűjtés tartja jobban kivitelezhetőnek. Ugyanakkor 
páran azt is jelezték, jó ötletnek találják a tárgyi jellegű gyűjtést! Eme vélemények ismeretében 
a közgyűlés az alábbiak szerint szavazott,  

*Nyílt szavazással a I/2021 számú közgyűlés a 2. számú napirendi pontját, a 

minden éven történő karitatív gyűjtésről 5 igen szavazattal, 5 nem szavazattal és 1 
tartózkodással, nem fogadta el!  

Jádi Balázs, egyesületi elnök javasolta ezt a napirendi pontot egy későbbi időpontra kitűzni 
megbeszélésre. Ezt az elnökség az egyesület helyzetét szem előtt tartva és azt figyelembe véve 
kezeli és javasolja majd egy jövőbeni újbóli szavazásra. 

 

 

6.Határozathozatal az egyes napirendi pontokra nézve külön-külön. [A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a fontosabb eseményeket, elhangzott 

indítványokat, az egyes napirendi pontok ismertetésénél elhangzottak lényegét, a határozati javaslatokat, a határozat egyedi megjelölése 

(pl.12/2014. (III.15.) számú határozat), határozatképesség megállapítása, a határozathozatal módja (nyílt vagy titkos), a szavazás eredménye 

(támogató, ellenszavazatok, és tartózkodók száma, a szavazás pontos eredményének megállapítása), a határozat pontos szövege mellett] 

 

Kelt: Székesfehérvár, 2021. 03. 05.  

Aláírások: 

 

 

 

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

         (levezető elnök)                            (jegyzőkönyvvezető) 

      

 

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

   (jegyzőkönyv hiteleső tag)             (jegyzőkönyv hiteleső tag)                                                                     

neve:                                                                                    neve: 

lakóhelye:                                                                            lakóhelye: 

személyi igazolvány száma:                                                személyi igazolvány száma: 


