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JEGYZŐKÖNYV 

KIDS elnökségi ülés 

 

Időpont: 2020. február 19. 17:00 

Helyszín: a KIDS székhelye 

 

Jelen vannak:

1. Dr. Török Csaba elnök 

2. Bereczky Judit főtitkár 

3. Magó Kinga alelnök 

4. Hernády Sára elnökségi tag 

5. Endrédi Józsefné FEB-elnök

 

Kimentette magát:

6. Vazul Zsolt alelnök 

7. Balogh Dániel elnökségi tag 

8. Pácz Tamás elnökségi tag 

 

Az elnök 17:05-kor imával nyitja meg az ülést. A jelenlévők egyhangú szavazással dr. Török Csaba 

elnököt választják meg az ülés levezető elnökéül. A jegyzőkönyv vezetésére felkérik Bereczky Judit 

főtitkárt. Hitelesítőnek Magó Kinga alelnököt és Hernády Sárát kérik fel. A levezető elnök ismerteti 

a meghívóban kiküldött napirendi pontokat: 

1. Ima, rövid értékelés az első félév munkájáról (dr. Török Csaba). 

2. Beszámoló az elmúlt félév (2019/2) gazdálkodásáról. Tájékoztató a szervezet jelenlegi anyagi 

helyzetéről, pályázatairól (Magó Kinga). 

3. Előterjesztés a 2018/2019-es tanév pontversenyének eredményeiről, a díjátadásról és a 

testnevelők díjazásáról, támogatási szerződési javaslat testnevelőknek a 2020-as tanévben. 

Határozathozatal (Magó Kinga). 

4. Az elnökség képviselete a 2019/2020-as tanév versenyein, feladatok elosztása (Bereczky 

Judit). 

5. Éves zárszámadó közgyűlés előkészítése, időpontjának meghatározása. Az Alapszabály 

módosításának lehetőségei és szükségessége (Magó Kinga). 

6. Pályázat kiírása a FISEC versenyen való részvételre (Magó Kinga). 

7. Egyebek. 

Az elnökség a napirendet elfogadja. 

 

1. Értékelés az első félév munkájáról 

Dr. Török Csaba elnök röviden ismertette a 2019/2020-as tanév első félévét. Az őszi szemeszter 

kevesebb versennyel járt, így a feladatok sem voltak olyan számosak. Ezzel együtt örvendetes, hogy 

az előző időszak élményei, a szóróanyagok nyomán három új tagiskola is felvételt nyert a KIDS-be 

(pécsi Szt. Mór, esztergomi Mindszenty, budapesti II. János Pál). A belépések folyamatosan 

történnek, ez jó hír a Sportszövetség szempontjából. 
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2. Beszámoló az elmúlt félév (2019/2) gazdálkodásáról. Tájékoztató a szervezet jelenlegi anyagi 

helyzetéről, pályázatairól 

Magó Kinga szakmai alelnök táblázatos összefoglalók segítségével ismertette a KIDS bevételeit és 

kiadásait a 2019/2 félévben. Ezek alapján megállapítható, hogy a bevételek meghaladták a kiadásokat, 

a gazdálkodás stabilnak tekinthető. A tagdíjfizetési fegyelem terén örvendetes javulás mutatható ki, 

minden kiküldött számla kiegyenlítésre került. Az elmúlt időszakban nagyobb kiadást jelentettek az 

érmek, illetve a gyerekeknek ajándékba adható, mobiltelefonra rögzíthető tokok, ezen felül pedig a 

testnevelők támogatására fordított összeg. 

A pályázati eredmények birtokában tervezhetővé váltak a következő időszak bevételei, amelyek az 

egyéb bevételekkel kielégítően fedezik a tervezett versenyek költségeit: 

– 3,2millió NEA-pályázat; 

- 0,8millió EMMI-pályázat. 

Lehetőség nyílt a GYIÁ-nál történő pályázásra (testi és lelki egészség megőrzése a meghatározott 

cél). Ebből lehetne fedezni a következő tanévben az idén elmaradt téli komplex sportnapot. 

Az előttünk álló időszakban már körvonalazódnak a kiadások. A tornaverseny költségeit (beleértve a 

bírókat is) a BTSZ egyben fogja számlázni a KIDS-nek, így mi egyetlen végösszeget utalunk csak át. 

Ezen felül a többi részköltség a korábbi években megszokott módon kerül számlázásra és 

kiegyenlítésre. 

Nagyobb költséget jelent majd az úszás. A bérleti szerződés keretösszege érdemben nem változott, 

nagyobb kiadással járnak majd a bírók. Az atlétikára, kosárlabdára már befutottak az árajánlatok. 

Ezek elfogadhatók, reálisak. 

A gödöllői labdajáték-verseny árajánlatai, előzetes becslései most érkeznek be. Ezeket folyamatosan 

összesíti a iroda. 

A folyószámlán 4,7millió forint elérhető, emellett lekötve van még továbbra is 6millió forint. 

 

3. Előterjesztés a 2018/2019-es tanév pontversenyének eredményeiről, a díjátadásról és a 

testnevelők díjazásáról, támogatási szerződési javaslat testnevelőknek a 2020-as tanévben. 

Határozathozatal 

A 2018/2019-es tanév KIDS kupaversenyének záró pontszámítása megtörtént, többször ellenőrzésre 

került. A korábbi megállapodás értelmében a kupák nem egy külön ünnepély keretében, hanem 

folyamatosan kerülnek átadásra, az érintett iskolákkal egyeztetett időpontban. 

 

1/H-KIDS (2020.02.19.) számú határozat 

Az elnökség úgy határoz, hogy a 2018/2019-es tanév KIDS-kupa pontversenyében győztes 

iskola, illetve a legnagyobb aktivitást tanúsító iskola felkészítő és kísérő testnevelői egyszeri 

elismerésként 10.000 ft, azaz tízezer forint értékű Decathlon ajándékutalványban 

részesüljenek. 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadja a határozatot. 

 

4. Az elnökség képviselete a 2019/2020-as tanév versenyein, feladatok elosztása 

– február 22., torna (Budapest): Magó Kinga, Bereczky Judit 

– február 29., sakk (Sátoraljaújhely): Magó Kinga, Bereczky Judit 
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– április 4., úszás (Kecskemét): Magó Kinga, Bereczky Judit 

– május 9., kosárlabda (Miskolc): Magó Kinga, Bereczky Judit 

– május 15., atlétika (Kecskemét): Török Csaba, Bereczky Judit 

– május 16–17., nagy labdajáték (Kecskemét): Magó Kinga (csak 17-én), Bereczky Judit, Vazul Zsolt 

– június 5., kis labdajáték (Gödöllő): Magó Kinga, Bereczky Judit 

 

5. Éves zárszámadó közgyűlés előkészítése, időpontjának meghatározása. Az Alapítószabály 

módosításának lehetőségei és szükségessége 

Az éves zárszámadó közgyűlés időpontjának meghatározását a következő elnökségi ülésre 

halasztottuk. 

A fenti kérdés, valamint az Alapszabály módosításával kapcsolatos tematikát az 2020. április 2., 

17:00-re kitűzött elnökségi ülésen tárgyaljuk meg. 

 

6. Pályázat kiírása a FISEC versenyen való részvételre  

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján jelentős ösztönzést jelenthetne a nemzetközi versenyeken való 

részvétel anyagi támogatása. Négy diák részvételét lehetne fejenként 150.000 forintos összeggel 

segíteni. 

A diákokat pályázati rendszerben lehetne kiválasztani. A célcsoportot a KIDS atlétika és úszás 

versenyein résztvevők képezhetik. Elvárás lenne olyan szintidő teljesítés, amely nemzetközi 

közegben is megállja a helyét. 

Az Elnökség felkéri Vazul Zsolt alelnököt, hogy nyújtson segítséget a szükséges pályázati feltételek 

meghatározásában.  

 

6. Egyebek 

A napirendi ponthoz javaslat nem érkezett be. 

 

A levezető elnök az ülést 20:10-kor bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Dr. Török Csaba 

elnök, levezető elnök 

 

 

 

_____________________________ 

Bereczky Judit 

főtitkár, jegyzőkönyv-vezető 
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_____________________________ 

Magó Kinga 

alelnök, hitelesítő 

 

 

 

_____________________________ 

Endrédi Józsefné 

FEB-elnök, hitelesítő 

 


