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ATTE 2020.04.16-i elnökségi ülés jegyzőkönyve 

JEGYZŐKÖNYV 

Angyalföldi Természetbarát és Testedző Egyesület 
2020. április 16-i online elnökségi üléséről  

 
 

 

Időpont: 2020. április 16 (csütörtök)   
 
Jelen van: 7 fő elnökségi tag 
   FEB elnök, és 2 FEB tag, valamint 1 meghívott  
  (jelenléti ív 1. számú melléklet) 
 
Elektronikus levelezés alapján, továbbá Dinnyés Istvánnal személyes lefolytatott megbeszélés 
alapján az egyesület elnökségének tagjai, és a Felügyelő Bizottság tagjainak egyhangúlag 
egyetértettek abban, hogy a jelenlegi járványhelyzet miatt az előzetesen elfogadott ülésterv 
tervben szereplő áprilisi elnökségi ülést összejövetel keretében nem lehet megtartani. Ezért 
egyhangúlag úgy határoztak – bár az alapszabályunk erre közvetlenül nem ad lehetőséget -, 
hogy a IV. hónapra meghirdetett elnökségi ülést rendhagyó módon elektronikus formában 
tartják meg 2020. április 16-án. Ezzel kapcsolatosan az alábbi ügymenet lefolytatásában 
állapodtak meg. 
 
Az elnökségi ülés lefolytatásának menete:  

1. Az írásos előterjesztéseket április 8-ig írásban ki kell küldeni az elnökségi tagoknak, a 
Felügyelő Bizottságnak, és a szakosztályvezetőknek. 
Dinnyés Istvánnak április 8-ig kinyomtatva kell eljuttatni az írásos előterjesztéseket, 
mert ő nem rendelkezik a szükséges számítástechnikai háttérrel. 

2. Legkésőbb április 14-ig írásban az iroda@atte.hu email címre kell visszaküldeni az 
egyes témákhoz kapcsolódó véleményt, hozzászólást. Dinnyés István telefonon 
ismerteti az álláspontját. 

3. A hozzászólásokat az egyes napirendi pontokhoz összeszerkesztve, április 15-én 
megküldjük mindenkinek. Amennyiben valamelyik írásos anyagot módosítani kell, 
akkor a javított változatot is küldjük. 

4. Ha valakinek az „Egyebek” napirendi ponthoz kapcsolódóan hozzászólása van, azt 
április 14-ig teheti meg. Amennyiben ehhez a napirendi ponthoz hozzászólás érkezik, 
azt április 16-ig kör email formájában egyeztetjük, Dinnyés Istvánt pedig telefon útját 
tájékoztatjuk. 

5. Április 16-án email-ben, majd az erre megszerkesztett nyomtatványon írásban kell 
szavazni. Az egyéni szavazólapot mindenki részére eljuttatjuk. 

 
 
Az ügyvezető elnök előzetes felkérése alapján Kiss Lászlót bízták meg a jegyzőkönyvet 
elkészítésével, aki ezt elfogadta.  A jegyzőkönyv hitelesítésre Sidó Katalint és Szalai Istvánt 
javasolta. A jelöltek elfogadták a felkérést. 
 
Az elnökségi tagok egyhangúlag elfogadták Kiss Lászlót a jegyzőkönyv vezetésére, Sidó Katalint 
és Szalai Józsefet a jegyzőkönyv hitelesítésére. 
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Az előzetes egyeztetés alapján módosítják a napirendi pontokat. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Beszámoló az Angyalföldi TTE 2019. tevékenységéről. 
   Előadó: Dubniczky Attila ügyvezető elnök    

   (írásos előterjesztés) 
  

 2. Az Angyalföldi TTE 2019. évi pénzügyi mérlegére tett javaslat elfogadása. 
   Előadó: Kiss László klubigazgató 
    (írásos előterjesztés) 
 

3. A májusi vezetőségválasztó, és beszámoló közgyűlés fontosabb teendőinek 
áttekintése. 

  Előadó: Kiss László klubigazgató 
   (írásos előterjesztés) 
 

4. Tájékoztató az ATTE által üzemeltetett kondicionáló termek működéséről. 
    Előadó: teremvezetők 
     (szóbeli előterjesztés) 

 

5.  Tájékoztató a sakk szakosztály tevékenységéről. 
  Előadó:  Georgopulosz Alexandrosz szakosztályvezető 
    (szóbeli előterjesztés) 
 

6.  Tájékoztató a judo szakosztály tevékenységéről.  
    Előadó: Magasházy Zsolt szakosztályvezető 
     (szóbeli előterjesztés) 

 

7.  Tájékoztató a bocsa szakosztály tevékenységéről.  
    Előadó: Kecskés Péter szakosztályvezető 
     (szóbeli előterjesztés) 

 

8. Tájékoztató a XIII. kerületi Önkormányzattal kötött szerződések által lebonyolítandó 
sporteseményekről. 

  Előadó: Kiss László klubigazgató 
   (szóbeli előterjesztés) 
 

9. Egyebek 
 
Kiss László előzetes írásos javaslata alapján a 3. és a 8. napirendi pontot a járványhelyzet okozta 
hatások, ezen belül a közgyűlés május 30-ig történő megtartásának ellehetetlenülése miatt az ezzel 
kapcsolatos korlátozások utáni időszakra, azaz a következő elnökségi ülésre halasztják. 
 
A javaslattal minden elnökségi tag előzetes állásfoglalása szerint egyetértett. 
 

 1/2020. (IV. 16.) számú elnökségi határozat: 
 Az elnökségi tagok elfogadták, hogy az előzetesen kiküldött meghívóban szereplő 3. és 

8. napirendi pontokat a következő elnökségi ülésen tárgyalják. 
 Igen:  7 fő 
 Nem: 0 fő 
 Tartózkodott: 0 fő 
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1. napirendi pont: 
Beszámoló az Angyalföldi TTE 2019. tevékenységéről. 

  Előadó: Dubniczky Attila ügyvezető elnök    
  (írásos előterjesztés) 

 

Dubniczky Attila: 

A szakmai beszámoló elfogadását kérte, amely részletesen bemutatja sportegyesületünk 
tavalyi sikeres tevékenységét. 
 
A közgyűléssel és az idei évi költségvetéssel kapcsolatosan az alábbi véleményt tette közzé 
minden érintett számára: 
„Bevallom őszintén az összes veszélyhelyzeti rendelkezést nem böngésztem át a Magyar 
Közlönyben, azt viszont olvastam egy cikkben, hogy a cégek kötelező éves beszámolójának 
határidejét eltolták szeptember 30-ra, remélem, érinti a társadalmi szervezeteket is. Azért 
még ezt keresgélem hivatalosan is leírva, de ha tényleg így van, javasolnék előtte egy elnökségi 
ülést, elsősorban a 2020. évi, általunk már elfogadott költségvetés módosításáról, ami azt 
gondolom, minden egyéb vonzatával együtt a legfontosabb problémánk most.” 
 
A beszámolót minden érintett előzetesen írásban megkapta. 
További hozzászólás nem érkezett a napirendi ponthoz. 
Az elnökségi tagok előzetesen támogatták a beszámoló elfogadását. 
 
Az elnökségi tagok írásos formában egyhangúlag elfogadták az Angyalföldi TTE beszámolóját 
2019. évi tevékenységéről, és azt a közgyűlés elé terjeszthetőnek ítélték meg ebben a 
formában.  
Az elnökségi tagok által kitöltött és aláírt szavazólap mellékelve. 
 
 2/2020. (IV. 16.)  számú elnökségi határozat: 

Az elnökségi tagok elfogadták az Angyalföldi TTE 2019. évi szakmai beszámolóját, és a 
közgyűlés elé terjeszthetőnek ítélték meg ebben a formában. 

 Igen: 7 fő 
 Nem: 0 fő 
 Tartózkodott: 0 fő 

 
 
2. napirendi pont: 
 Az Angyalföldi TTE 2019. évi pénzügyi mérlegére tett javaslat elfogadása 
  Előadó: Kiss László klubigazgató 
    (írásos előterjesztés) 
 
A 2019. évi mérleg tervezetet minden érintett előzetesen írásban megkapta. 
Hozzászólás nem érkezett a napirendi ponthoz. 
Az elnökségi tagok előzetesen támogatták a 2019. évi mérleg elfogadását. 
 
Az elnökségi tagok írásos formában egyhangúlag elfogadták az Angyalföldi TTE 2019. évi 
mérlegét és azt a közgyűlés elé terjeszthetőnek ítélték meg ebben a formában.  
Az elnökségi tagok által kitöltött és aláírt szavazólap mellékelve. 
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 3/2020. (IV. 16.)  számú elnökségi határozat: 
Az elnökségi tagok elfogadták az Angyalföldi TTE 2019. évi mérleg beszámolóját, és a 
közgyűlés elé terjeszthetőnek ítélték meg ebben a formában. 

 Igen: 7 fő 
 Nem:  0 fő 
 Tartózkodott: 0 fő 

 
 
3. napirendi pont: 

A májusi vezetőségválasztó, és beszámoló közgyűlés fontosabb teendőinek áttekintése. 
  Előadó: Kiss László klubigazgató 
   (írásos előterjesztés) 

 
Elnapolva. 
 
 
4. napirendi pont: 

Tájékoztató az ATTE által üzemeltetett kondicionáló termek működéséről. 
    Előadó: teremvezetők 
     (szóbeli előterjesztés) 
 
Az írásos tájékoztatót minden érintett előzetesen írásban megkapta. 

 
Dubniczky Attila: 

A kondicionáló termek üzemeltetésével kapcsolatosan az alábbi véleményt tette közzé 
minden érintett számára: 
 
„A jelenleg járványhelyzetre való tekintettel, át lehetne azt gondolnunk, hogy a pillanatnyilag 
általam is legnehezebb helyzetben lévőnek ítélt konditermeknek, a meglévő pénzügyi 
tartalékunkból milyen formában tudnánk segítséget adni. Ha és amennyiben nem történik 
ilyen döntés, és az Önkormányzatnak a bérleti díjat változatlanul teljes összegben fizetnünk 
kell az átalánydíjas áramszámla mellett, egy igen optimista, szeptemberi újra indulással 
kalkulálva is kilátástalannak tűnik számomra a helyzetük. A mostani energiafogyasztás-
csökkenés sajnos olyan nagyságrendben nem segítség, ami ellensúlyozná a bérleti díj 
tartozásra esetleg kapott 6 hó részletfizetési kedvezményt. Mindenesetre folyamatosan 
figyelem a lehetőségeket, és gondolkozom a megoldáson.” 
 
Kiss László: 

Írásban kezdeményezte a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt vezetői felé bérleményeink bérleti 
díjkedvezmény biztosításával kapcsolatos kérelmünket. Kérelmezi az ELMÜ-nél, hogy álljanak 
át a havi fogyasztás utáni számlázásra. 
 
További hozzászólás nem érkezett a napirendi ponthoz. 
Az elnökségi tagok előzetesen támogatták a kondicionáló termek üzemeltetéséről szóló 
tájékoztató elfogadását. 
 
Az elnökségi tagok írásos formában egyhangúlag elfogadták az Angyalföldi TTE által 
üzemeltetett kondicionáló termek működéséről szóló tájékoztatót. 
Az elnökségi tagok által kitöltött és aláírt szavazólap mellékelve. 
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5. napirendi pont: 
Tájékoztató a sakk szakosztály tevékenységéről. 

  Előadó:  Georgopulosz Alexandrosz szakosztályvezető 
    (szóbeli előterjesztés) 
 
Az írásos tájékoztatót minden érintett előzetesen írásban megkapta. 
Hozzászólás nem érkezett a napirendi ponthoz. 
Az elnökségi tagok előzetesen támogatták a sakk szakosztály működéséről szóló tájékoztató 
elfogadását. 
 
Az elnökségi tagok írásos formában egyhangúlag elfogadták az Angyalföldi TTE sakk 
szakosztályának tájékoztatóját tevékenységükről. 
Az elnökségi tagok által kitöltött és aláírt szavazólap mellékelve. 
 
 
6. napirendi pont: 

Tájékoztató a judo szakosztály tevékenységéről.  
    Előadó: Magasházy Zsolt szakosztályvezető 
     (szóbeli előterjesztés) 
 
Az írásos tájékoztatót minden érintett előzetesen írásban megkapta. 
Hozzászólás nem érkezett a napirendi ponthoz. 
Az elnökségi tagok előzetesen támogatták a judo szakosztály működéséről szóló tájékoztató 
elfogadását. 
 
Az elnökségi tagok írásos formában egyhangúlag elfogadták az Angyalföldi TTE judo 
szakosztályának tájékoztatóját tevékenységükről. 
Az elnökségi tagok által kitöltött és aláírt szavazólap mellékelve. 
 

 

7. napirendi pont: 
Tájékoztató a bocsa szakosztály tevékenységéről.  
 Előadó: Kecskés Péter szakosztályvezető 
    (szóbeli előterjesztés) 

 
Az írásos tájékoztatót minden érintett előzetesen írásban megkapta. 
Hozzászólás nem érkezett a napirendi ponthoz. 
Az elnökségi tagok előzetesen támogatták a bocsa szakosztály működéséről szóló tájékoztató 
elfogadását. 
 
Az elnökségi tagok írásos formában egyhangúlag elfogadták az Angyalföldi TTE bocsa 
szakosztályának tájékoztatóját tevékenységükről. 
Az elnökségi tagok által kitöltött és aláírt szavazólap mellékelve. 
 
 
 
 
 
 




