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JEGYZŐKÖNYV 

KIDS elnökségi ülés 

 

Időpont: 2021. április 26. 17:00 

Helyszín: a KIDS székhelye 

 

Jelen vannak:

1. Dr. Török Csaba elnök 

2. Magó Kinga alelnök 

1. Hernády Sára elnökségi tag 

2. Vazul Zsolt alelnök(online) 

3. Pácz Tamás elnökségi tag 

4. Endrédi Józsefné FEB-elnök 

5. Balogh Dániel elnökségi tag 

6. Farkasné Bocskor Anikó FEB tag (online) 

 

 

 

Az elnök 17:15-kor imával megnyitja az ülést. A jelenlévők egyhangú szavazással dr. Török Csaba 

elnököt választják meg az ülés levezető elnökéül. A jegyzőkönyv vezetésére felkérik Magó Kinga 

alelnököt. Hitelesítőnek Pácz Tamás elnökségi tagot és Endrédi Józsefnét FEB elnököt kérik fel. A 

levezető elnök ismerteti a meghívóban kiküldött napirendi pontokat: 

1. Ima  

ea: Dr. Török Csaba 

2. Előterjesztés a 2021-es tisztújító közgyűlés előrehozásáról. Határozathozatal. 

3. Előterjesztés az Alapszabály módosításáról.  

4. Beszámoló a folyamatban lévő pályázatokról. 

5. Konzultáció a KIDS kupa megrendezéséről 

6. Tájékoztató a 2022-es FISEC versenyre való előkészületekről, Erasmus + pályázat 

benyújtásának lehetőségeiről.  

7. Egyebek. 

Az elnökség a napirendet elfogadja. 
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1. Ima, ülés megnyitása 

Dr. Török Csaba elnök imával megnyitja az elnökségi ülést. Átadja a szót Magó Kingának, hogy 

tegye meg az előterjesztéseket. 

 

2. Előterjesztés a 2021-es tisztújító közgyűlés előrehozásáról. Határozathozatal. 

Magó Kinga szakmai alelnök felveti, hogy hozzák előre a tisztújító közgyűlést, hogy rendeződjön a 

jelenlegi csonka elnökség ügye. Viszont ez előtt még az Alapszabály módosításra is sort kell 

keríteni. Az elnök javasolja, hogy ne vonjuk össze a feladatokat. Maradjon őszre az Alapszabály 

módosítás és a tisztújítás, időpontnak javasolja a 2021.09.17 és 09.25-t. A zárszámadó közgyűlés 

megtartását pedig májusban. A májusi közgyűlésre, javaslat érkezett a FEB részéről a hibrid 

lebonyolításra. Az elnök úr jelzi, hogy ezt nem tartja kivitelezhetőnek.   

 

4/H-KIDS (2021.04.26.) számú határozat 

Az elnökség úgy határoz, hogy a tisztújító közgyűlést, a szokásos módon ősszel tartja meg. 

A zárszámadó közgyűlést elektronikus levél formájában május 20-ig kiküldi. 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadja a határozatot. 

 

3. Előterjesztés az Alapszabály módosításáról.  

Magó Kinga és Pácz Tamás a következő előterjesztést teszi az Alapszabály módosításával 

kapcsolatban: A közgyűlés összehívásának időpontját a törvényi szabályozás miatt  szükséges 

megváltoztatni az Alapszabályban.( az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt 

nappal követő időpontra hívják össze), emellett a tagdíjfizetésre vonatkozó szabályokat sem 

tartalmazza az alapszabály, ennek is bele kell kerülni. Javasolja továbbá, hogy térjen ki az 

Alapszabály, a nem jelenléti közgyűlés lehetőségére is. A szervezet vezetéséhez tartozó vezetői 

struktúrára a következő javaslatokat teszik: 1. Tiszteletbeli elnök (aláírási jogkör nélkül) 2. Az 

elnökség elnöke (önálló aláíró), alelnökök (vagy főtitkár és alelnök) önálló aláíró. 3. Szűnjön meg  a 

főtitkári poszt, és a diák képviselet, maradjon 5 tagú az elnökség, aláírási jogköre legyen az 

elnöknek, alelnöknek, és a titkárnak (aki nem választott, hanem alkalmazotti jogviszonyban 

dolgozó. 4. Elnök, alelnök aláírási jogkörrel, Főtitkár (ügyvezető) nem választott pozíció (aláírási 

jogkörrel). Az elnökség a felmerülő javaslatokat megvitatta. Előnyeikről, hátrányukról is konzultált. 

Végül a következő javaslatot fogalmazta meg. Kerüljön bele a módosításba, hogy az egyesületet, 
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egy egyházi személy, tiszteletbeli elnök, aláírási jogkör nélkül, reprezentációs jogkörrel képviseli, 

akit az elnökség kér fel. A közgyűlés megválasztja az öt tagú elnökséget, amely tagjai közül az 

ügyvezetésre elnököt (önálló aláírási jogkörrel) és két alelnököt választ, akik közül a szakmai 

alelnök szintén önálló aláírási jogkörrel rendelkezik.  

 

4.  Beszámoló a folyamatban lévő pályázatokról. 

Magó Kinga szakmai alelnök tájékoztatja az elnökséget, hogy a folyamatban lévő pályázatok 

határidejét meghosszabították, ez azt jelenti, hogy a NEA 3,2M, a GYIA 500e Ft-os pályázata 

kitolódott, a beadott és elnyert pályázatokból a továbbiakban még 2M NEA, 800e EMMI, kiutalási 

fázisban van, a 2020-as EMMI-s pályázat pedig elszámolási szakaszban. Így jelenleg a gazdálkodás 

stabil, és egy őszi nagy verseny megrendezéséhez és akár a FISEC verseny támogatásához is 

adottak a feltételek.  

 

5. Konzultáció a KIDS kupa megrendezéséről 

A KIDS kupa megtartására az elnökség javasolja, hogy az őszi időszakban kerüljön sor. A 

korábbi helyszínen, Kecskeméten. A források rendelkezésre állnak, egy közösségi élményt 

nyújtó verseny megrendezésére. Az elnökség, felkéri Vazul Zsoltot, hogy vállalja a szervezési 

feladatokat. Időpontnak két hétvégét javasol: 2021. 10.08-09. foci, atlétika, úszás, és 10.15-16. 

labdajáték. 

 

6. Tájékoztató a 2022-es FISEC versenyre való előkészületekről, Erasmus + pályázat 

benyújtásának lehetőségeiről.  

A tervezett pályázatot, amit a KIDS akart benyújtani, az Osztrák pályázás felülírta, így meg 

kell várnunk az ő pályázatuk elbírálását. Ha ők nem nyernek, akkor a novemberi beadással a 

kisléptékű partnerségi pályázatot megcélozzuk. 

 

7.  Egyebek 

A napirendi ponthoz javaslat nem érkezett be. 
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A levezető elnök az ülést 20:10-kor bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

 

_____________________________ 

Dr. Török Csaba 

elnök, levezető elnök 

 

 

 

_____________________________ 

Magó Kinga 

alelnök, jegyzőkönyv-vezető 

 

 

_____________________________ 

Pácz Tamás 

hitelesítő 

 

 

_____________________________ 

Endrédi Józsefné 

FEB-elnök, hitelesítő 

 


